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Podwyżki cen za wywóz odpadów 
Nowe przepisy związane z gospodarowaniem odpadami w regionie przyniosły podwyżki cen za wywóz śmieci 
w gminach: Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna. Z podobną sytuacją będzie zmagał się także 
prawdopodobnie Milanówek. 

Znowelizowane prawo 
nakładające na gminy 

obowiązek segregacji od-
padów na pięć frakcji skut-
kuje podwyższeniem cen 
za wywóz śmieci. Przyczyną 
tego stanu jest między in-
nymi zamknięcie wielu wy-
sypisk śmierci na Mazowszu 
oraz brak dofinansowania 
ze strony samorządów. Efek-
tem tego jest podniesienie 
kosztów firm śmieciowych 
zajmujących się wywozem 
odpadów, a co za tym idzie 
opłat dla mieszkańców.

Milanówek jest miastem, 
które zdążyło już odczuć 
podwyżkę cen. Władze mu-
siały wybrać ofertę o 800 
tys. zł droższą, niż było to w 
planach. Urzędnicy są zda-
nia, że być może zmiana 
cen pozytywnie wpłynie na 
nawyki mieszkańców gmin 
w sferze konsumowania i 
przyczyni się do zmniejszenia 
ilości wytwarzanych odpa-
dów. Obecnie, szacuje się, że 
od kwietnia ceny za wywóz 
odpadów na jednego miesz-
kańca będę klasyfi kowały się 
następująco: Brwinów – 16 
zł, Grodzisk Mazowiecki – 19 
zł. Władze Milanówka zawia-

damiają, że podwyżka jest 
nieunikniona. 

Urzędy miast sugerują, 
co zrobić, aby ograniczyć 
ilość produkowanych śmieci 
w gospodarstwach domo-
wych:

•zastąpienie plastikowych 
butelek od napojów butelka-
mi szklanymi wielokrotnego 
użytku,

•zmiana nawyków kon-
sumenckich oraz wymiana 

plastikowych torebek na ich 
wielorazowe zamienniki,

•kupowanie produktów 
z długim okresem przydat-
ności w większych opakowa-
niach, które wystarczają na 
dłuższy czas,

•wybór produktów bez 
opakowań, np. owoców, wa-
rzyw, orzechów, itp.,

•korzystanie w miarę moż-
liwości z opakowań drewnia-
nych, szklanych,

•kompostowanie odpadów 
pochodzenia naturalnego.

Władze gmin regionu ape-
lują o zachowanie zdrowego 
rozsądku nie tylko podczas 
dokonywania wyborów kon-
sumenckich, ale także przy 
segregacji odpadów, któ-
ra powinna być należycie 
przeprowadzana w każdym 
gospodarstwie domowym.

Aneta Czarnecka
Fot.: www.pixabay.com
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Co to jest E-dowód?
Od marca wydawane są nowe dowody osobiste 
z warstwą elektroniczną. Będą one bezpłatnym 
narzędziem usprawniającym komunikację obywateli 
z administracją, służbą zdrowia i podmiotami 
komercyjnymi. E-dowód to wspólny projekt 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz Ministerstwa Cyfryzacji

Nowe dowody są zewnętrznie podobne do obecnych, 
wewnątrz jednak znajduje się chip, w którego pamięci 
znajdują się m.in. dane identyfikacyjne umieszczone 
w warstwie grafi cznej, w tym zdjęcie biometryczne. Chip jest 
bezstykowy, co oznacza, że użycie warstwy elektronicznej 
dowodu osobistego będzie możliwe po przyłożeniu 
dokumentu do czytnika, a nie włożeniu do czytnika. Nie 
zmieniają się dotychczasowe funkcje dowodu osobistego: 
będzie on potwierdzał tożsamość i obywatelstwo jego 
posiadacza oraz uprawniał do przekraczania granic 
niektórych państw. Nowy dowód ma również służyć do 
uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej 
oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych.

Więcej informacji: www.edowod.gov.pl

BEZ TABU
Drodzy Państwo

Zgodnie z obietnicą poniżej zamieszczamy list od 
jednego z czytelników (pisownia oryginalna - red.).

Nie pozostaje nam nic innego jak tylko zgodzić się 
z Panem Andrzejem.

Chyba naprawdę jedynym wyjściem i ratunkiem 
dla Pruszkowa byłoby wprowadzenie płatnego lub 
rotacyjnego systemu parkowania.

Jako kierowcy niestety nie potrafimy współżyć ze 
sobą tak by wzajemnie nie utrudniać sobie życia, by nie 
utrudniać go pieszym.

Jak więc bardzo przykro by to nie zabrzmiało prawda jest 
taka, że sami prosimy się o tak restrykcyjne rozwiązania.

***
Szanowna Redakcjo!
Na wstępie uprzejmie wyjaśniam, że mieszkam przy ul. 

Kościuszki czyli w strefi e gdzie parkowanie pojazdów jest 
bardzo uciążliwe.

Przed dwoma laty Zarząd miasta Pruszków przymierzał się 
do ustawiania parkomatów na niektórych ulicach. Wówczas 
Starosta Pruszkowski przeprowadził wywiad internetowy 
w tej sprawie i rzekomo uzyskał wynik na „nie”. To referendum 
miało z góry przesądzony wynik albowiem było to pytanie do 
klienta czy chcesz płacić za towar czy wolisz za darmo. Wynik 
był z góry przesądzony.

Miasta, które wprowadzały płatne parkowanie nie pytały 
się kierowców o to czy chcą płacić tylko wprowadzały 
parkomaty poprawiając tym samym warunki parkowania. 
Na całym świecie nie wymyślono lepszego sposobu na 
usprawnienie parkowania w mieście.

Płatne parkowanie należy przeprowadzić po dokładnej 
analizie stanu istniejącego. Na niektórych ulicach nie 
jest ono konieczne. Można również zróżnicować opłaty 
w zależności od obciążenia ulicy.

Oczywiście po wprowadzeniu płatnego parkowania należy 
cały czas monitorować system i wprowadzać w trakcie 
poprawki.

Na zapytanie Starosty powiedziałem w swoim czasie tak 
jak dzisiaj. Podałem wówczas wiele przykładów parkowania 
(przeważnie starych, zdezelowanych aut) w śródmieściu 
Pruszkowa przez wiele miesięcy.

Dopóki będzie darmocha kierowcy nie będą szukali 
rozwiązań, a płatne parkingi wielopiętrowe będą w dużej 
mierze puste. Powinniśmy dążyć do rozwiązania w myśl 
zasady: „jeżeli stać cię na samochód to również musisz mu 
zapewnić miejsce postoju które nie będzie uciążliwe dla 
innych kierowców.

Z poważaniem
Andrzej Kobyłecki
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Poszukuję
 działek, domów mieszkań 

Milanówek i okolice
Tel. (22) 730 33 40; 730 33 43

U NAS. Kolejne porozumienia z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich

Poprawa bezpieczeństwa
Dzięki współpracy gminy Brwinów z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich powstanie chodnik w rejonie 
Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach oraz dokumentacja przebudowy siedmiu skrzyżowań dróg 
wojewódzkich DW nr 719, DW nr 720 oraz DW nr 701 z drogami gminnymi.

Burmistrz gminy Brwinów 
Arkadiusz Kosiński (z le-

wej na fot.) oraz dyrektor Ma-
zowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich Zbigniew 
Ostrowski (z prawej na fot.) 
podpisali 22 marca 2019 r. 
dwa ważne porozumienia. 

Pierwsze z nich dotyczy 
budowy chodnika w rejonie 
Muzeum Motoryzacji i Tech-
niki, na odcinku od ul. Pszcze-
lińskiej do ul. Na Skraju. Ta 
inwestycja zdecydowanie 
poprawi bezpieczeństwo 
mieszkańców, którzy do tej 
pory musieli korzystać z po-
bocza przy bardzo ruchliwej 
drodze DW nr 719. Gmina 
Brwinów już w zeszłym roku 
przygotowała dokumentację 
projektową, a teraz zobo-
wiązała się do sfinansowa-
nia budowy oświetlenia na 
tym odcinku. Mazowiecki 
Zarząd Dróg Wojewódzkich 
zapowiada, że w ciągu kilku 

najbliższych tygodni ogłosi 
wspólny przetarg na budowę 
chodnika oraz oświetlenia 
ulicznego.

Drugie porozumienie za-
warte 22 marca dotyczy 
przebudowy siedmiu skrzy-
żowań dróg wojewódzkich 
z drogami gminnymi, gdzie 
potrzebna jest poprawa sta-
nu nawierzchni oraz poprawa 

odprowadzenia wód opado-
wych. Gmina Brwinów sfi-
nansuje opracowanie doku-
mentacji dla następujących 
skrzyżowań:

•DW nr 719 ul. Warszawskiej 
z ul. Sadową w Kaniach,

•DW nr 719 ul. Warszawskiej z 
ul. Helenowską w Otrębusach,

•DW nr 719 ul. Obwodnica 
z ul. Jodłową w Brwinowie,

•DW nr 719 ul. Obwodnica z 
ul. Partyzantów w Brwinowie,

•DW nr 720 ul. Natalińskiej 
z ul. Sosnową w Otrębusach,

•DW nr 701 z drogą do świe-
tlicy w Domaniewie,

•DW nr 701 z ul. Gołaszewską 
na granicy Domaniewka i Go-
łaszewa.

Pomoc rzeczowa w postaci 
przygotowania dokumenta-
cji na koszt gminy Brwinów 
przybliża realizację potrzeb-
nych inwestycji. Na podobnej 
zasadzie została wykonana 
przebudowa ul. Pszczeliń-
skiej w Brwinowie. Obecnie 
Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich poszukuje 
wykonawcy ronda na skrzy-
żowania ulic Biskupickiej, 
Armii Krajowej i Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Do tej 
pory nie udało się wyłonić 
wykonawcy, ale przetarg 
zostanie powtórzony.

(a),Fot. MZDW w Warszawie 
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BEZPIECZEŃSTWO. Nowy system alarmowania w Grodzisku Mazowieckim

Będzie informować o zagrożeniach
W Grodzisku Mazowieckim kolejne zmiany. Władze właśnie rozpatrują oferty fi rm, które brały udział w przetargu 
na budowę nowatorskiego systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców o nadchodzących zagrożeniach na 
terenie gminy. Projekt inwestycyjny zakłada także instalację czujnika skażeń oraz stacji pogodowej.

Budżet przeznaczony na budowę 
innowacyjnego systemu został 

o k r e ś l o n y  n a  4 9 5  t y s .  z ł o t y c h . 
Żadna z f irm biorących udział  w 
p r z e t a r g u  n i e  p r z e k r o c z y ł a  t e j 
kwoty, więc wszystko wskazuje na 
to, że wykonawca zostanie niebawem 
wybrany.  Pozostał  mer ytor yczny 
przegląd propozycji.

Kosztowne przedsięwzięcie gmina 
zrealizuje przy udziale 400 tys. zł 
dotacji z UE, które otrzymała w 2017 
roku. Wydatek ten będzie spójny 
z celem tegoż dofinansowania, czyli 
inwestycją w system alarmujący ludność 
o zagrożeniach. Założeniem jest, aby 
na terenie gminy zostało założonych 
15 syren oraz inne, przeznaczone do 
monitorowania i kontroli regionu, 
urządzenia.

C e n t r u m  s t e r o w a n i a  b ę d z i e 
u l o k o w a n e  w  b u d y n k u  U r z ę d u 
Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim. 
Pozostałe punkty alarmowe miałyby 
zostać rozproszone po całej gminie. 
I  tak ,  mie jscami ,  gdz ie  zostaną 
one zainstalowane będą:  Szkoła 
Podstawowa w Adamowiźnie, OSP 
Książenice, OSP Kłudno Stare, szkoły 
podstawowe nr 2, 4 i 6, przedszkole 
n r  4  p r z y  u l .  G ó r n e j ,  ś w i e t l i ce : 
w Natolinie, Kraśniczej Woli i Kozerkach, 
Centrum Kultury, Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji przy ul. Cegielnianej, 
p l a c e  z a b a w  w  C z a r n y m  L e s i e 
i Opypach. Centrum Kultury zostanie 
wyposażone także w czujnik skażeń 
oraz stację pogodową. 

S t a c j a  p o g o d o w a  m a  z o s t a ć 

w y p o s a ż o n a  w  t a k i e  f u n k c j e 
j a k :  p o m i a r  t e m p e r a t u r y , 
wilgotności  powietrza,  ciśnienia 
atmosferycznego, analizę prędkości 
i kierunku wiatru oraz wskazanie ilości 
opadów deszczu. 

G ł ó w n y m  z a d a n i e m  s y s t e m u 
j e s t  p r ze d e  ws z ys t k i m  o c h ro n a 

ż yc i a  m i e s z k a ń ców  gm i ny  o r a z  
u m o ż l i w i e n i e  w e r y f i k a c j i  o r a z 
wczesnego wykrywania zagrożeń.

System ma zostać wprowadzony 
w życie do końca sierpnia 2019 roku.

Aneta Czarnecka
Fot.: www.pisabay.com

ZDROWIE. Czy pacjenci będą czekać krócej na 
SOR-ze w Grodzisku Mazowieckim?

Aż z czterech powiatów
Mieszkańcy Grodziska Mazowieckiego i okolic, w przypadku 
potrzeby skorzystania ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 
w Szpitalu Zachodnim, zmuszeni są niejednokrotnie czekać 
w długich kolejkach na przyjęcie przez lekarza. Pacjenci 
oburzają się, lekarze rozkładają ręce. Władze powiatu 
postanowiły stanąć naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. 
Apelują o utworzenie dodatkowego oddziału SOR 
w sąsiadującym powiecie.

Problemy, związane z wielogodzinnym oczekiwaniem 
pacjentów na SOR-ze w Grodzisku Mazowieckim, 
spowodowane są nadmiernym obłożeniem oraz brakami 
kadrowymi. Grodziski Szpitalny Oddział Ratunkowy jest 
jedynym tego typu oddziałem w okolicy, wskutek czego 
skupia pacjentów z aż czterech powiatów, które łącznie 
zamieszkuje prawie pół miliona osób.

Brakuje zarówno lekarzy, jak i personelu szpitalnego. 
Wynika to z niechęci do pracy na SOR-ze spowodowanej 
dużym przeciążeniem i wysoką odpowiedzialnością 
spoczywającą na lekarzach obsługujących głównie rannych 
po wypadkach. Jedyne rozwiązanie trudnej sytuacji 
w szpitalu, Rada Powiatu Grodziskiego upatruje w otwarciu 
nowego oddziału, który odciążyłby SOR w Grodzisku 
Mazowieckim. 

Powiatowi radni podjęli uchwałę „w sprawie przyjęcia 
stanowisk a dotyczącego zaspokojenia potrzeb 
zdrowotnych mieszkańców w zakresie usług świadczonych 
przez szpitalne oddziały ratunkowe”. Postanowienia 
zawarte w dokumencie argumentowane są faktem, iż 
grodziski szpital obsługuje około 15% pacjentów z powiatu 
pruszkowskiego, dwukrotnie bardziej zaludnionego od 
powiatu grodziskiego.

Powinien zatem w wybranej placówce na terenie 
Pruszkowa powstać SOR, usprawniając tym samym pracę 
oddziału w Grodzisku Mazowieckim. 

Radni Powiatu Grodziskiego są zdania, że takie rozwiązanie 
znacznie poprawi sytuację i o wiele usprawni pracę szpitala. 
Ponadto, czas przyjęcia pacjentów, korzystających 
z pomocy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ulegnie 
skróceniu, co w nagłych przypadkach ma ogromne 
znaczenie.

Aneta Czarnecka
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Kalendarz
Imprez 
Kulturalnych

Z A P R A S Z A M Y

30 marca (sobota)

Godz. 9.00 Mobilna zbiórka elektroodpadów i ba-
terii w zamian za rośliny

W czterech miejscach na terenie gminy: godz. 9.00 – 
18.00 świetlica w Domaniewie, w godz. 10.45 – 12.15 
w Brwinowie obok Urzędu Gminy, w godz. 12.30 – 14.00 
w Otrębusach przed Zespołem Szkół i w godz. 14.15 – 
15.45 w Żółwinie na terenie OSP;

Godz.10.30 Mistrzostwa Milanówka w tenisie stołowym
Zapraszamy na Mistrzostwa Milanówka w tenisie 

stołowym, które odbędą się 30 marca 2019 roku.
Harmonogram:
10:30 – Turniej dla dzieci i młodzieży
13:00 – Otwarty turniej seniorów +16
Miejsce Hala sportowa przy SP 1 ul. Królewska 69 

Milanówek
W niedzielę (31.03) od godz. 10:00 – Otwarty turniej 
weteranów +50

Miejsce -Szkoła podstawowa MTL ul.Brzozowa 1, 
Milanówek.  Zapisy przed zawodami. 

31 marca (niedziela)
Godz. 12 .00 „Mia i biały lew” kino familijne
Miejsce: Sala Widowiskowa Centrum Kultury i Sportu, 

ul. Bohaterów Warszawy 4, Pruszków;
Godz. 17.00 Mowa bezdomna
Wieczór autorski poety Jarosława Mikołajewskiego.
Miejsce: Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów 

w Stawisku, ul. Gołębia 1 w Podkowie Leśnej.

1 kwietnia (poniedziałek)
Godz. 8.00 – 19.00 Wystawa
Wystawa malarstwa ,,Pasja nie zna wieku” w wykonaniu 

członków Fundacji „JaKobieta” oraz Fundacji „Pedagodzy 
i Animatorzy Mobilni”. Wystawa czynna w dni powszednie 
w godz. 8.00 – 19.00.

 Miejsce: Dom Kultury „Miś” Ośrodka Kultury „Arsus” 
w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy ul. Traktorzystów 20.

4 kwietnia (czwartek)
Godz. 10.00 – 11.15 Bezpieczna zabawa
„Zasady bezpiecznej zabawy”. Bezpieczeństwo w domu, 

na placu zabaw - spotkanie z pracownikami wydziału 
Profi laktyki Straży Miejskiej m. st. Warszawy. 

Miejsce: Dom Kultury „Miś” Ośrodka Kultury „Arsus” w 
Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy ul. Traktorzystów 20;

Godz. 17.00 Światowy Dzień Poezji i Muzyki
Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Gustawa Herlinga 

Grudzińskiego z udziałem literata i krytyka Aleksandra 
Nawrockiego. Wstęp wolny.

Miejsce: sala kameralna Ośrodka Kultury „Arsus” 
w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy ul. Traktorzystów 14.

5 kwietnia (piątek)
Godz. 19.00 Salonik Sztuka Arsus
Program poetycko-muzyczny pt. „Kobieta i mężczyzna, 

czyli powiedz mi jak mnie kochasz?” w wykonaniu Dariusza 
Jakubowskiego (aktora) – recytacje, Katarzyny Thomas – 
śpiew i Piotra Szafrańca – pianino (akompaniament). 
Muzyczna podróż w poszukiwaniu spełnienia i miłości.
Wstęp wolny. 

Miejsce: sala kameralna Ośrodka Kultury „Arsus” 
w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy ul. Traktorzystów 14.

6 kwietnia (sobota)
Godz. 9.45 Szachowa Liga Młodych Talentów
Zapraszamy dzieci na kolejny turniej Szachowej Ligi 

Młodych Talentów. Szczególne zaproszenie kierujemy do 
tych dzieci, które jeszcze nie brały udziału w zawodach 
szachowych. Organizator: UKS Szachowa Dwójka 
Grodzisk Mazowiecki. 

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Zielony Rynek 2, 
Grodzisk Mazowiecki;

Godz. 17.00 Wystawa ceramiki
Wernisaż wystawy ceramiki Bożeny Głażewskiej-

-Rzeźnik, Moniki Piotrowskiej i Aleksandra Bieguńskiego. 
Ekspozycja czynna do 5 maja. Wstęp wolny. 

Miejsce: Galeria Ad-hoc Ośrodka Kultury „Arsus” 
w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy ul. Traktorzystów 14.

7 kwietnia (niedziela)
Godz. 12.00 Salon poezji K40
„Makbet” czytają: Jerzy Radziwiłowicz, Aleksandra 

Justa, Katarzyna Łochowska – śpiew, Marcin Mazurek 
– piano. Scenografi a – Justyna Kucharska – Kwiaciarnia 
Studio Florystyczne Antonia. Wstęp wolny!

M i e j s c e :  N a d a r z y ń s k i  O ś r o d e k  K u l t u r y ,
Pl. Poniatowskiego 42, Nadarzyn.           Zebrał: (mg)

•Wystawy •Filmy •Koncerty •Spotkania

W programie koncertu 
znalazły się arie opero-

we i operetkowe jak również 
znane utwory wokalne w 
przepięknych aranżacjach 
Olgi Romaszko – Niewia-
domskiej oraz utwory for-
tepianowe wykonane przez 
zaproszonych młodych go-
ści, którzy byli niewątpliwie 
ozdobą wydarzenia. Koncert 
prowadziła związana z zespo-
łem Bożena Sikorska, która 
wprowadzała słuchaczy nie 
tylko w tematykę utworów 
ale przede wszystkim przed-
stawiała sylwetki występują-
cych artystów. (...)

Pełen rzewnych uczuć 
romans o miłości wykonał 
90-letni członek Zespołu 
Ignacy Olszewski (tenor) 
w pięknej arii Nadira z opery 
G. Bizeta „Poławiacze pereł”. 
W jego wykonaniu usłyszeć 
można było również sławną 
Arię z Kurantem ze „Strasz-
nego Dworu” S. Moniuszki.(...)

Niezwykle ujmującym mo-
mentem koncertu było wy-
konanie sławnej arii „O sole 
mio” E. di Capua w wykonaniu 
zaproszonego małego gościa 
– solisty – Jasia Basa, ucznia 
Olgi Romaszko – Niewia-
domskiej.

(…) Piękny, uczuciowy duet 
„Przeminęło z wiatrem” A. 
Lewandowskiej, nawiązujący 
do minionych, wspólnie spę-
dzonych przez zespół lat, wy-
konali: Krzysztof Hołymczuk 
wraz z Grażyną Żórawską. (...)

Miłość jako szalony taniec 
przedstawiła Klaudia Kulik 
w niezwykle dynamicznym 
i brawurowym wykonaniu 
tarantelli neapolitańskiej G. 
Rossini „La Danza” wywołując 
ogromny aplauz publicz-
ności.

Zwieńczeniem części soli-
stycznej była „Wielka miłość” 
z rep. S. Krajewskiego w bar-
dzo uczuciowym wykonaniu 
Tadeusza Kowalczyka.

Na zakończenie koncertu 
cały zespół wykonał wspól-
nie utwór „Strangers in the 
night” B. Kaempferta, a na-
stępnie wraz z publicznością 
wyśpiewany został bardzo 
znany utwór „To były piękne 
dni”, będący symbolem 15. 
lat działalności muzycznej 
zespołu. (...)

Wśród gości zaproszonych 
do udziału w koncercie, na-
leży wymienić uczniów Dy-
mitra Romaszko oraz Olgi 
Romaszko – Niewiadomskiej, 
kolejno: Wiktoria Barszcz, We-
ronika Grabowska, Weronika 
Schab, Michał Schab, Piotr 
Jasia oraz Kinga Maciak(...)

O Zespole Operetkowym 
Belcanto:

•Inicjatorką powołania 
ze s p o ł u ,  k i e row n i k i e m 
ar tystycznym oraz jego 
akompaniatorem jest Olga 
Romaszko – Niewiadomska, 
która aranżuje i przygotowuje 

p r o g r a m y  k o n c e r t ó w. 
Pianistka jest zdobywczynią 
wielu nagród i wyróżnień m.in.: 
medalu im. Janusza Górskiego 
z a  u p o w s z e c h n i a n i e 
kultury, odznaki honorowej 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej” 
i medalu „Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis”.

•Zespół składa się zarówno 
ze śpiewaków zawodowych 
– byłych artystów Teatru 
W i e l k i e g o ,  O p e r e t k i 
Warszawskiej oraz znanych 
c h ó r ó w  w a r s z a w s k i c h , 
jak  również  amatorów, 
niezwykle utalentowanych, 
k t ó r z y  p r z y g o t o w a n i 
do muzycznych wyzwań 
przez Olgę Romaszko – 
Niewiadomską śpiewają na 
światowym poziomie.

(...)

Wierna fanka Zespołu 
Operetkowego „Belcanto”

Barbara Mielcarz

URSUS. Jubileusz 15 – lecia zespołu operetkowego „Belcanto”

„To były  pięk ne dni ”
W tym roku Zespół Operetkowy Belcanto działający w Domu Kultury „Kolorowa” w Ursusie obchodzi wyjątkowy 
jubileusz - swoje 15-lecie działalności muzycznej. Z tej okazji 1 marca br. w Sali Widowiskowej Ośrodka Kultury 
Arsus w Ursusie odbył się wyjątkowy koncert pt. „Odcienie miłości”.

I wszystko się zaczęło
Polak opowiada znajomym wra-

żenia z wycieczki  do Hiszpanii .
- Widziałem corridę, zwyczajny sta-
dion, na stadionie siedzieli zwyczaj-
ni ludzie. Wyszedł Hiszpan na are-
nę. Zwyczajny facet, tylko trochę 
wystrojony. Potem wypuścili byka. 
Zwyczajny byk, łaził sobie po arenie. 
Nagle machnęli ruska fl agą i wszystko 
się zaczęło.... 

Lekarz – fachowiec
Przychodzi facet do lekarza, a lekarz, 

jak to lekarz, bada go przez godzinę, 
po czym rzuca jakimś fachowym ter-
minem. Gościu niepewnie pyta:
- Panie doktorze, to przejdzie?
- Tak, na żonę i dzieci. 

W poszukiwaniu straconego...
Po dwudziestu latach małżeństwa 

para leży w łóżku i nagle żona czuje, że 
mąż zaczyna ją pieścić, co już się bardzo 
dawno nie zdarzało. Prawie jak łaskotki 
jego palce zaczęły od jej szyi, biegły w 
dół delikatnie wzdłuż kręgosłupa do 
bioder.
Potem pieścił jej ramiona i szyję, dotykał 
jej piersi, by zatrzymać się powyżej 
podbrzusza.
Potem kontynuował, umieszczając swą 
dłoń po wewnętrznej stronie jej lewego 
ramienia, znów pieścił lewą stronę 
jej biustu i obsuwał dłoń wzdłuż jej 
pośladków, uda i nogę, aż po kostkę.
Kontynuował po wewnętrznej stronie 
lewej nogi, unosząc pieszczoty aż do 
najwyższego punktu uda.
Och...
W ten sam sposób delikatnymi ruchami 
dłoni pieścił jej prawą stronę i gdy żona 
czuła się już rozpalona do ostatnich 
granic... Nagle przestał, przekręcił się 
na plecy i zaczął oglądać telewizję. 
Żona ledwie łapiąc oddech powiedziała 
słodkim szeptem:
- To było cudowne. Dlaczego przestałeś?
- Znalazłem w końcu tego pilota... 

Ojciec programista
Syn programisty pyta ojca:

- Tato, dlaczego słońce wschodzi na 
wschodzie i zachodzi na zachodzie?
- Działa? To nie ruszaj! 

Problem z głowy
- Jeśli dziecko nie chce jeść mięsa, to 

czym je zastąpić?
- Psem. Pies zawsze zje mięso.

Chory jak Szkot
Anglik i Szkot jadą pociągiem. Na 

każdej stacji Szkot gdzieś szybko 
wychodzi i wraca, ledwo oddychając, 
tuż przed odjazdem pociągu. Anglik nie 
mógł pohamować ciekawości i pyta:
- Gdzie pan szanowny tak biega?
- Od kardiologa wracam. Powiedział, że 
mogę w każdej chwili umrzeć. Dlatego 
kupuję bilet tylko do następnej stacji.

Równość małżeńska
Moja kobieta uważa, że w restauracji 

powinniśmy płacić po połowie.
Nawet jeśli ona tam była z matką, a ja 
w domu.           https://dowcipy.jeja.pl
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BRWINÓW. Projekt edukacyjny „Pszczoły w ogrodzie przy Zagrodzie”

Zagroda z pszczołami 
murarkami
W ogrodzie przy dworku Zagroda w Brwinowie zostały umieszczone domki dla 
pszczół murarek ogrodowych. Jakub Jaroński, opiekun projektu edukacyjnego 
 „Pszczoły w ogrodzie przy Zagrodzie”, już zasiedlił je kokonami.

Ustawienie domków to 
pierwszy etap szerzej 

pomyślanego projektu edu-
kacyjnego, który ma zwracać 
uwagę na pożyteczną rolę 
różnych gatunków pszczół. 
Referat Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa Urzędu Gminy 
Brwinów podjął współpracę 
z ekspertem w dziedzinie 
pszczelarstwa – Jakubem 
Jarońskim, który będzie czu-
wał nad ulami i poprowadzi 
w tym roku zajęcia edukacyj-
ne dla uczniów oraz otwarte 
wykłady dla osób zaintere-
sowanych.

W ulach ustawionych przy 
Zagrodzie już wkrótce wy-
klują się pszczoły murar-
ki ogrodowe – pożyteczne 
owady, cenione zwłaszcza 
przez sadowników i ogrod-
ników. Murarki nie produkują 
miodu, ale zapylają kwiaty, 
co przyczynia się do wzro-
stu zawiązywania owoców 
i zwiększenia zbiorów. Ich 
dużą zaletą z punktu widze-
nia użytkowników ogrodu 
jest to, że murarki, pomimo 
posiadania żądła, w ogóle go 
nie używają. Nadają się więc 
nawet do małych ogrodów i 
nie stanowią żadnego zagro-
żenia dla dzieci, które mogą 

je obserwować z bardzo 
małej odległości bez ryzyka 
użądlenia.

Projekt „Pszczoły w ogro-
dzie przy Zagrodzie” będzie 
rozwijany w kolejnych mie-
siącach. Ustawienie uli i za-
siedlenie ich jest wstępem do 
dalszych działań. W ogrodzie 
pojawią się tablice eduka-
cyjne oraz plenerowa łami-
główka dla dzieci. Relacje „na 
żywo” z życia murarek będą 
pojawiać się na stronach 
społecznościowych Brwino-
wa oraz dworku Zagroda, 
a kolejne grupy będą mogły 
spotykać się z Jakubem Ja-

rońskim ze Stowarzyszenia 
Pszczelarstwa Naturalnego 
Wolne Pszczoły, który na 
terenie hoduje różne pszczo-
łowate, w tym murarki. Jest 
pszczelarzem i pasjonatem 
biologii owadów, a zwłaszcza 
dzikich pszczołowatych, ro-
dzimych pszczół miodnych i 
innych owadów społecznych.

Aktualne zdjęcia z życia mu-
rarek mieszkających przy dwor-
ku Zagroda przy ul. Grodziskiej 
57 w Brwinowie publikowa-
ne będą na stronie fb.com/
dworekzagroda oraz fb.com/
pszczolyprzyzagrodzie. 

(a), Fot. U.G. Brwinów

R E K L A M A

TU MOŻE 
BYĆ TWOJA 
REKLAMA

601 967 788,
885 585 001

R E K L A M A

P o s z u k u j ę

działek, domów, mieszkań
Ożarów Maz. i okolice

Tel. (22) 730 33 40; 730 33 43
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N A     S P R Z E D A Ż

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

1819/1821/ODS Piastów, bliźniak, 4 pokoje, 
pow. 148 m2, działka o pow. 652 m2, cena 
580.000 zł

1815/1821/ODS Michałowice, wolnostojący, 
5 pokoi, pow. 137 m2, działka o pow. 1000 m2,
cena 1.000.000 zł

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

1811/1821/ODS Nadarzyn, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 350 m2, działka o pow. 4185 m2, 
cena 750 000 zł

1837/1821/ODS Szczutowo, Blizno, 3 pokoje, 
pow. 175 m2, działka o pow. 3900 m2, cena
480.000 zł

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

1833/1821/ODS Żabia Wola, Żelechów,
wolnostojący, 6 pokoi, pow. 230 m2, działka 
o pow. 1300 m2, cena 875.000 zł

1827/1821/ODS Brwinów, stan deweloperski, 
bliźniak, 5 pokoi, pow. 141 m2, działka o pow. 
660 m2, cena 660.000 zł

1825/1821/ODS Nadarzyn, Rusiec, wolnostojący,
3 pokoje, pow. 96 m2, działka o pow. 1000 m2,
cena 499.000 zł

1826/1821/ODS Pruszków, Żbików, 5 pokoi,
pow. 180 m2, działka o pow. 800 m2, cena
925.000 zł 

1808/1821/ODS Pruszków, bliźniak, 7 pokoi, 
pow. 169 m2, działka o pow. 455 m2, cena 
695.000 zł

1806/1821/ODS Pruszków, Gąsin,  stan
deweloperski, 4 pokoje, pow. 110 m2, działka 
o pow. 371 m2, cena 545.000 zł

1805/1821/ODS Piastów,  wolnostojący,
2 pokoje, pow. 80 m2, działka o pow. 700 m2,
cena 415.000 zł

1804/1821/ODS Brwinów, Otrębusy, bliźniak,
3 pokoje, pow. 100 m2, działka o pow. 600 m2,
cena 570.000 zł

1800/1821/ODS Nadarzyn, Rusiec, stan
surowy otwarty, 5 pokoi, pow. 215 m2, działka
o pow. 1130 m2, cena 435.000 zł

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

1 7 8 4 / 1 8 2 1 / O D S  P r u s z k ó w,  s e g m e n t 
środkowy, stan deweloperski, 4 pokoje, pow. 
125 m2, działka o pow. 180 m2, cena 510.000 zł

1767/1821/ODS Ożarów Mazowiecki, Wolskie,
wolnostojący, 5 pokoi, pow. 140 m2, działka 
o pow. 500 m2, cena 670.000 zł  

1764/1821/ODS Milanówek, wolnostojący, 
8 pokoi, pow. 239 m2, działka o pow. 747 m2, 
cena 1.550.000 zł

1752/1821/ODS Warszawa, Ursus, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 300 m2, działka o pow. 420 m2,
cena 880.000 zł

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

1748/1821/ODS Warszawa, Ursus, wolnostojący,
6 pokoi, pow. 180 m2, działka 977 m2, cena
1.250.000 zł

1737/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki,
wolnostojący, 4 pokoje, pow. 100 m2, działka 
o pow. 1045 m2, cena 499.000 zł

1744/1821/ODS Warszawa, Ursus - Gołąbki,
szeregowiec, 5 pokoi, pow. 169 m2, działka
o pow. 170 m2, cena 905.000 zł

1550/1821/ODS Brwinów, wolnostojący, 2 pokoje,
pow. 80 m2, działka 1320 m2, cena 400.000 zł

1742/1821/ODS Stare Babice, Koczargi Stare,
wolnostojący, 5 pokoi, pow. 205 m2, działka
o pow. 1020 m2,  cena 1.180.000 zł

1740/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki,
wolnostojący, 6 pokoi, pow. 194 m2, działka 
1040 m2, cena 980.000 zł

1734/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, 
wolnostojący, 5 pokoi, pow. 150 m2, działka 
pow. 750 m2, cena 549.000 zł

1719/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, 
wolnostojący, 4 pokoje, pow. 100 m2, działka 
pow. 1100 m2, cena 570.000 zł

1720/1821/ODS Milanówek, wolnostojący, 
5 pokoi, pow. 160 m2, działka pow. 1500 m2, 
cena 799.000 zł

1721/1821/ODS Otrębusy, wolnostojący,
4 pokoje, pow. 167 m2, działka pow. 1535 m2,
cena 999.000 zł

1709/1821/ODS Nadarzyn, wolnostojący,
4 pokoje, pow. 110 m2, działka pow. 1100 m2,
cena 550.000 zł

1 7 0 7 / 1 8 2 1 / O D S  N o w a  W i e ś ,  s t a n
deweloperski, segment środkowy, 6 pokoi,
 pow. 270 m2, działka pow. 260 m2, cena
690.000 zł

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

1699/1821/ODS Milanówek, pół bliźniaka,
5 pokoi, pow. 160 m2, działka pow. 500 m2,
cena 550.000 zł

1698/1821/ODS Nadarzyn, wolnostojący,
9 pokoi, pow. 326 m2, działka pow. 1194 m2,
cena 1.450.000 zł

1679/1821/ODS Nasielsk, Dobra Wola,
wolnostojący, 2 pokoje, pow. 40 m2, działka
pow. 3500 m2, cena 220.000 zł

1664/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, stan 
surowy otwarty, pół bliźniaka, 4 pokoje, pow. 
120 m2, działka pow. 550 m2, cena 350.000 zł

1651/1821/ODS Milanówek, stan surowy
zamknięty, pół bliźniaka, 6 pokoi, pow. 157 
m2, działka pow. 750 m2, cena 450.000 zł

1668/1821/ODS Milanówek, wolnostojący,
8 pokoi, pow. 175 m2, działka pow. 881 m2,
cena 750.000 zł

1665/1821/ODS Nadar z yn,  Szamoty,
wolnostojący, 7 pokoi, pow. 280 m2, działka
pow. 1000 m2, cena 930.000 zł

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

1652/1821/ODS Nadarzyn, Rusiec, wolnostojący,
6 pokoi, pow. 300 m2, działka pow. 1000 m2, 

cena 890.000 zł
1 6 4 6 / 1 8 2 1 / O D S  P o d k o w a  L e ś n a ,

pół bliźniaka, stan deweloperki, 5 pokoi,
pow. 190 m2, działka pow. 1080 m2, cena
1.060.000 zł

1643/1821/ODS Kajetany, wolnostojący,
6 pokoi, pow. 400 m2, działka pow. 1100 m2,
cena 799.000 zł

1641/1821/ODS Piastów, bliźniak, 6 pokoi, 
pow. 238 m2, działka pow. 350 m2, cena 
1.080.000 zł

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

1628/1821/ODS Nadarzyn, Rusiec, wolnostojący,
3 pokoje, pow. 125 m2, działka pow. 1000 m2, 
cena 768.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

1517/1821/ODS Łomianki, stan deweloperski,
wolnostojący, 4 pokoje, pow. 174 m2, działka
pow. 610 m2, cena 945.000 zł

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

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

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

1487/1821/ODS Magdalenka, wolnostojący, 
3 pokoje, pow. 85 m2, działka pow. 1800 m2, 
cena 670.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

1545/1821/ODS Raszyn, wolnostojący, stan 
do wprowadzenia, 5 pokoi, pow. 210 m2,
działka pow. 780 m2, cena 895.000 zł
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wolnostojący, 3 pokoje, pow. 180 m2, działka 
pow. 1800 m2, cena 695.000 zł

3697/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 38
m2, cena 246.000 zł

3696/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
3 pokoje, pow. 60 m2, cena 330.000 zł

3695/1821/OMS Warszawa, Ursus, 3 pokoje,
pow. 46 m2, cena 410.000 zł

3694/18218/OMS Grodzisk Mazowiecki, 
kawalerka, pow. 30 m2, cena 190.000 zł

3693/1821/OMS Piastów, 3 pokoje, pow. 64 
m2, cena 350.000 zł

3692/1821/OMS Warszawa,  Ochota,
kawalerka, pow. 27 m2, cena 339.000 zł

3691/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 48 
m2, cena 295.000 zł

3690/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 60 
m2, cena 350.000 zł

3689/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki,
Chrzanów Mały, 2 pokoje, pow. 46 m2, cena 
243.000 zł

3685/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 60 
m2, cena 310.000 zł

3684/1821/OMS Pruszków, kawalerka, pow. 
35 m2, cena 295.000 zł

3675/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 55 
m2, cena 285.000 zł

3678/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
2 pokoje, pow. 53 m2, cena 285.000 zł

3679/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 48 
m2, cena 316.000 zł

3673/1821/OMS Milanówek, 3 pokoje, pow. 
44 m2, cena 199.000 zł

3670/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki, 
3 pokoje, pow. 48 m2, cena 288.900 zł

3659/1821/OMS Brwinów, 2 pokoje, pow. 53 
m2, cena 285.000 zł

3658/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 35 
m2, cena 240.000 zł

3651/1821/OMS Warszawa, Ursus, 2 pokoje,
pow. 46 m2, cena 410.000 zł

3652/1821/OMS Warszawa, Ursus, 2 pokoje,
pow. 54 m2, cena 370.000 zł

3647/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 56 
m2, cena 389.000 zł

3645/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
4 pokoje, pow. 99 m2, cena 395.000 zł

3641/1821/OMS Pruszków, 4 pokoje, pow. 63 
m2, cena 359.000 zł

3637/1821/OMS Pruszków, Parzniew,
3 pokoje, pow. 57 m2, ogródek o pow. 150 m2,
cena 396.000 zł

3631/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 54 
m2, cena 281.000 zł

3632/1821/OMS Milanówek, 3 pokoje, pow. 
50 m2, cena 265.000 zł

3627/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
3 pokoje, pow. 60 m2, cena 309.000 zł

3625/1821/OMS Pruszków, Malichy, 2 pokoje 
o pow. 55 m2 + ogródek o pow. 50 m2, cena 
396.000 zł 

3623/18218OMS Grodzisk Mazowiecki,
2 pokoje, pow. 48 m2, cena 260.000 zł

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

3620/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 42 
m2, cena 299.000 zł

3613/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki, stan
deweloperski, 3 pokoje, pow. 75 m2, cena
425.000 zł

3602/1821/OMS Brwinów, 3 pokoje, pow. 48 
m2, cena 240.000 zł

3588/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
2 pokoje, pow. 48 m2, cena 260.000 zł

3571/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
2 pokoje, pow. 49 m2, cena 254.000 zł

3553/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
3 pokoje, pow. 61 m2, cena 290.000 zł

3546/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
2 pokoje, pow. 51 m2, cena 275.000 zł

3540/1821/OMS Milanówek, 3 pokoje, pow. 
56 m2, cena 220.000 zł

3507/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 62 
m2, cena 389.000 zł

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

3460/1821/OMS Stara Babice, Latchorzew,
4 pokoje, pow. 77 m2, cena 495.000 zł

3459/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 52 
m2, cena 306.000 zł

3419/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
3 pokoje, pow. 66 m2, cena 400.000 zł

3411/1821/OMS Brwinów, Koszajec, 2 pokoje,
pow. 55 m2, cena 219.000 zł

3328/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 40 
m2, cena 243.000 zł

2386/1821/OMS Pruszków, apartament,
4 pokoje, pow. 122 m2, cena 690.000 zł

3163/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 48 
m2, cena 255.000 zł

3274/1821/OMS Pruszków, os. Parzniew,
3 pokoje, pow. 70 m2, cena 435.000 zł

3255/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 47 
m2, cena 312.000 zł
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2930/1821/OGS Pruszków, budowlana, pow. 
780 m2, cena 230.000 zł

2935/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 
budowlana, pow. 1000 m2, cena 400.000 zł

2938/1821/OGS Pęcice Małe, budowlana, 
pow. 1500 m2, cena 460.000 zł

2936/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 
budowlana, pow. 1225 m2, cena 490.000 zł

2934/1821/OGS Pruszków, budowlana, pow. 
1240 m2, cena 550.000 zł

2932/1821/OGS Brwinów, budowlana, pow. 
1930 m2, cena 736.000 zł

2933/1821/OGS Brwinów, budowlana, pow. 
3000 m2, cena 900.000 zł

2921/1821/OGS Sońsk, Gąsocin, budowlana,
pow. 830 m2, cena 60.000 zł

2925/1821/OGS Szczutowo, Blizno, rolna,
 pow. 2300 m2, cena 90.000 zł

2914/1821/OGS Leszno,  Zaborówek,
budowlana, pow. 1500 m2, cena 155.000 zł

2917/1821/OGS Błonie, Nowy Łuszczewek,
budowlana, pow. 2500 m2, cena 172.000 zł

2916/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, budowlana,
pow. 1470 m2, cena 175.000 zł

2924/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki,
Adamowizna, budowlana, pow. 1563 m2,
cena 200.000 zł

2922/1821/OGS Wiskitki, Hipolitów, rolna,
pow. 27 500 m2, cena 220.000 zł

2920/1821/OGS Leszno, Wyględy, budowlana,
pow. 1010 m2, cena 259.000 zł

2912/1821/OGS Michałowice, Suchy Las,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 299.000 zł

2926/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki,
Chrzanów Mały, budowlana, pow. 3400 m2, 
cena 455.000 zł 

2892/1821/OGS Raszyn, Falenty Nowe, rolna,
pow. 17.000 m2, cena 1.700.000 zł

2899/1821/OGS Podkowa Leśna, budowlana,
pow. 2560 m2, cena 827.000 zł

2898/1821/OGS Jaktorów, Stare Budy, rolna,
pow. 22.700 m2, cena 750.000 zł

2901/1821/OGS Milanówek, budowlana, pow. 
1020 m2, cena 330.000 zł

2894/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
Pogroszew Kolonia, rolno – budowlana, pow. 
2596 m2, cena 260.000 zł

2915/1821/OGS Nadarzyn, Walendów, 
budowlana, pow. 1000 m2, cena 250.000 zł

2893/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
Pogroszew Kolonia, rolno budowlana, pow. 
2600 m2, cena 249.000 zł

2910/1821/OGS Nadarzyn, Wolica, budowlana,
pow. 1386 m2, cena 215.000 zł

2890/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki,
Odrano Wola, budowlana, pow. 1915 m2,
cena 210.600 zł

2895/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1000 m2, cena 200.000 zł

2897/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, budowlana,
pow. 1056 m2, cena 185.000 zł

2916/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, budowlana, 
pow. 1470 m2, cena 175.000 zł

2896/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1110 m2, cena 155.000 zł

2887/1821/OGS Stare Babice, budowlana,
pow. 1150 m2, cena 390.000 zł

2882/1821/OGS Rybno, Hartowiec, rekreacyjna,
pow. 530 m2, cena 60.000 zł

2881/1821/OGS Brwinów, budowlana, pow. 
1200 m2, cena 300.000 zł

2875/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
Święcice, rolna, pow. 11.000 m2, cena 360.000 zł
2879/1821/OGS Ożarów Mazowiecki 
Duchnice, budowlana, pow. 1100 m2, cena 
455.000 zł

2885/1821/OGS Br winów,  Par zniew,
budowlana, pow. 4067 m2, cena 488.000 zł

2880/1821/OGS Michałowice, Nowa Wieś,
budowlana, pow. 800 m2, cena 489.000 zł

2876/1821/OGS Stare Babice, Koczargi Stare,
budowlana, pow. 1536 m2, cena 537.000 zł

2878/1821/OGS Pruszków, budowlana, pow. 
1755 m2, cena 580.000 zł

2884/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
komercyjna, pow. 3180 m2, cena 1.300.000 zł

2874/1821/OGS Lesznowola, Mroków,
inwestycyjna, pow. 9500 m2, cena 3.000.000 zł

2873/1821/OGS Lesznowola, Mroków,
budowlana, pow. 10.100 m2, cena 1.100.000 zł

2868/1821/OGS Michałowice, Nowa Wieś, 
budowlana, pow. 1220 m2, cena 600.000 zł

2869/1821/OGS Strzeniówka, budowlana, 
pow. 3884 m2, cena 599.000 zł

2870/1821/OGS Sękocin Stary, budowlana,
pow. 1473 m2, cena 360.000 zł

2875/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
Święcice, rolna, pow. 11.000 m2, cena 360.000 zł

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

2864/1821/OGS Piastów, budowlana, pow. 
680 m2, cena 390.000 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

2861/1821/OGS Ożarów Mazowieck i 
Duchnice, budowlana, pow. 960 m2, cena 
220.000 zł

2857/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 
Płochocin, budowlana, pow. 5400 m2, cena 
1.026.000 zł

2856/1821/OGS Brwinów, Żółwin, budowlana,
pow. 1024 m2, cena 179.000 zł

2854/1821/OGS Brwinów, Żółwin, budowlana,
pow. 1000 m2, cena 135.000 zł

2853/1821/OGS Pruszków, budowlana, pow.
580 m2, cena 275.000 zł

2852/1821/OGS Stare Babice, Klaudyn,
budowlana, pow. 1200 m2, cena 490.000 zł

2851/1821/OGS Izabelin,  Hornówek,
budowlana, pow.  1369 m2, cena 615.000 zł

2847/1821/OGS Stare Babice, Zielonki Wieś,
budowlana, pow. 1350 m2, cena 496.000 zł

2848/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 
Pogroszew Kolonia, rolna, pow. 48 500 m2, 
cena 908.000 zł

2849/1821/OGS Ożarów Mazowieck i 
Pogroszew Kolonia, rolna, pow. 10.000 m2,
cena 170.000 zł

2845/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 
budowlana, pow. 1900 m2, cena 702.000 zł

2843/1821/OGS Piastów, budowlana, pow. 
710 m2, cena 420.000 zł

2842/1821/OGS Izabelin,  Hornówek,
budowlana, pow. 1900 m2, cena 1.520.000 zł

2841/1821/OGS Żabia Wola,  Wycink i 
Osowskie, budowlana, pow. 1080 m2, cena 
125.000 zł

2840/1821/OGS Żabia Wola,  Wycink i 
Osowskie, budowlana, pow. 1000 m2, cena 
110.000 zł

2838/1821/OGS Żabia Wola, Osowiec, 
budowlana, pow. 1000 m2, cena 100.000 zł

2837/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki, 
Szczęsne, budowlana, pow. 7200 m2, cena 
655.000 zł

2836/1821/OGS Pruszków, budowlana, pow. 
800 m2, cena 480.000 zł

2835/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1200 m2, cena 197.000 zł

2824/1821/OGS Nadarzyn, Młochów,
budowlana, pow. 1100 m2, cena 158.000 zł

2825/1821/OGS Nadarzyn, Młochów, 
budowlana, pow. 1100 m2, cena 180.000 zł

2828/1821/OGS Nadarzyn, Wolica, budowlana,
pow. 1254 m2, cena 360.000 zł

2829/1821/OGS Pruszków, budowlana, pow.
1000 m2, cena 450.000 zł

2820/1821/OGS Żabia Wola,  Musuły,
budowlana, pow. 1400 m2, cena 130.000 zł

2819/1821/OGS Żabia Wola,  Musuły, 
budowlana, pow. 1800 m2, cena 160.000 zł

2817/1821/OGS Nadarzyn, Wolica, budowlana,
pow. 1040 m2, cena 250.000 zł

2816/1821/OGS Nadarzyn, Wolica, budowlana,
pow. 2295 m2, cena 380.000 zł

2815/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow. 
1980 m2, cena 470.000 zł

2814/1821/OGS Stare Babice, Klaudyn,
inwestycyjna, pow. 2660 m2, cena 480.000 zł

2818/1821/OGS Nadarzyn, Kajetany,
inwestycyjna, pow. 2850 m2, cena 712.000 zł

2804/1821/OGS Kanie, budowlana, pow. 1136 
m2, cena 220.000 zł
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budowlana, pow. 1000 m2, cena 110.000 zł

2813/1821/OGS Nasielsk, Stare Pieścirogi,
rolna, pow. 23 600 m2, cena 225.000 zł

2785/1821/OGS Nadarzyn, Wolica, budowlana,
pow. 1686 m2, cena 370.000 zł

2777/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow. 
900 m2, cena 280.000 zł

2776/1821/OGS Pruszków, Gąsin, budowlana,
pow. 745 m2, cena 305.000 zł

2775/1821/OGS Stare Babice, Kwirynów,
budowlana, pow. 820 m2, cena 900.000 zł

2773/1821/OGS Komorów, budowlana, pow.
1450 m2, cena 1.087.000 zł

2772/1821/OGS Komorów, budowlana, pow. 
1650 m2, cena 1.237.000 zł

2771/1821/OGS Komorów, budowlana, pow. 
2000 m2, cena 1.500.000 zł

2770/1821/OGS Michałowice, Nowa Wieś,
budowlana, pow. 4600 m2, cena 3.519.000 zł

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

2755/1821/OGS Żabia Wola,  Musuły,
budowlana, pow. 1490 m2, cena 134.000 zł

2751/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow. 
800 m2, cena 185.000 zł

2759/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1400 m2, cena 250.000 zł

2761/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow. 
100 m2, cena 259.000 zł

2758/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow. 
1000 m2, cena 320.000 zł

2763/1821/OGS Piaseczno, Siedliska,
budowlana, pow. 1737 m2, cena 520.000 zł

2762/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow. 
2950 m2, cena 737.000 zł

2732/1821/OGS Żabia Wola,  Zaręby,
budowlana, pow. 4800 m2, cena 168.000 zł

2735/1821/OGS Radziejowice, Adamów 
Wieś,  budowlana,  pow. 2100 m 2,  cena 
207.000 zł

2734/1821/OGS Radziejowice, Adamów Wieś,
budowlana, pow. 4000 m2, cena 356.000 zł

2739/1821/OGS Komorów, budowlana, pow. 
642 m2, cena 415.000 zł

2737/1821/OGS Nadarzyn, Strzeniówka,
budowlana, pow. 2000 m2, cena 480.000 zł

2729/1821/OGS Stare Babice,  Bl izne
Łaszczyńskiego, budowlana, pow. 600 m2,
cena 565.000 zł

2738/1821/OGS Nadarzyn, Strzeniówka,
budowlana, pow. 2753 m2, cena 620.000 zł

2740/1821/OGS Michałowice, Nowa Wieś,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 800.000 zł
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budowlana, pow. 2900 m2, cena 1.200.000 zł

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

2741/1821/OGS Michałowice, Sokołów,
budowlana, pow. 5406 m2, cena 2.703.000 zł

2718/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow. 
1000 m2, cena 300.000 zł

2716/1821/OGS Żabia Wola, Nowa Bukówka,
rolno – budowlana, pow. 16 100 m2, cena
375.000 zł

2715/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, budowlana,
pow. 1239 m2, cena 149.999 zł

2712/1821/OGS Otrębusy, usługowa, pow. 
1500 m2, cena 455.000 zł

2708/1821/OGS Pruszków, Bąki, budowlana,
pow. 1000 m2, cena 450.000 zł

2700/1821/OGS Komorów, budowlana, pow.
900 m2, cena 695.000 zł

2701/1821/OGS Baranów, Boża Wola,
budowlana, pow. 1120 m2, cena 99.000 zł

2702/1821/OGS Baranów, Boża Wola,
budowlana, pow. 1120 m2, cena 99.000 zł

2695/1821/OGS Żabia Wola,  Musuły, 
budowlana, pow. 2596 m2, cena 156.000 zł

2696/1821/OGS Żabia Wola, Musuły, rolna, 
pow. 9560 m2, cena 200.000 zł

2697/1821/OGS Piastów, budowlana, pow. 
863 m2, cena 720.000 zł

2672/1821/OGS Bolimów, Łasieczniki, rolno
budowlana, pow. 17 368 m2, cena 103.000 zł

2682/1821/OGS Żółwin, budowlana, pow. 939 
m2, cena 115.000 zł

2694/1821/OGS Nadarzyn, Krakowiany,
budowlana, pow. 1700 m2, cena 145.000 zł

2666/1821/OGS Baranów, Gongolina,
budowlana, pow. 2400 m2, cena 150.000 zł

2692/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki, 
Szczęsne, budowlana, pow. 1500 m2, cena 
179.000 zł

2674/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
Konotopa, budowlana, pow. 1000 m2, cena 
260.000 zł

2679/1821/OGS Milanówek, budowlana, pow. 
1384 m2, cena 308.000 zł

2678/1821/OGS Nadarzyn, Strzeniówka,
budowlana, pow. 2000 m2, cena 355.000 zł

2684/1821/OGS Nadarzyn, Strzeniówka,
budowlana, pow. 2090 m2, cena 380.000 zł

2683/1821/OGS Nadarzyn, Strzeniówka,
budowlana, pow. 2000 m2, cena 384.000 zł

2665/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 
budowlana, pow. 1160 m2, cena 462.000 zł

2691/1821/OGS Leszno, Wyględy, budowlana,
pow. 1745 m2, cena 480.000 zł

2680/1821/OGS Milanówek, budowlana, pow. 
6307 m2, cena 970.000 zł

2673/1821/OGS Stare Babice, budowlana,
pow. 7000 m2, cena 2.800.000 zł

2690/1821/OGS Nowa Wieś, budowlana, pow. 
12060 m2, cena 4.300.000 zł

2660/1821/OGS Błonie, budowlana, pow. 
1200 m2, cena 320.000 zł

2661/1821/OGS Piastów, budowlana, pow. 
600 m2, cena 275.000 zł

2666/1821/OGS Baranów, Gongolina, 
budowlana, pow. 2400 m2 ,cena 150.000 zł

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

2657/1821/OGS Owczarnia, budowlana, pow. 
1440 m2, cena 330.000 zł

2649/1821/OGS Stare Babice, budowlana,
pow. 1290 m2, cena 900.000 zł

2643/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow.
1880 m2, cena 244.000 zł

ZAINTERESOWAŁA CIĘ NASZA OFERTA, DZWOŃ: (22) 730-33-40

CHCESZ SPRZEDAĆ NIERUCHOMOŚĆ, ZGŁOŚ: (22) 730-33-43

DZIAŁKI
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OGŁOSZENIA DROBNE od osób prywatnych za darmo!
Wyslij treść SMS na nr. 601 438 500* lub zadzwoń: (22) 730 33 41

(nie drukujemy ogłoszeń matrymonialnych)
DAM PRACĘ:
- A a a a  P R AC A  W  O C H R O N I E 

PRUSZKÓW.  Poszukujemy osób 
z orzeczeniem o niepełnosprawności 
do pracy przy ochronie małej budowy 
w Pruszkowie.  N ie  w ymagamy 
doświadczenia. Dobre warunki pracy. 
Tel. 577 303 512.

- D u ż a  h u r t o w n i a  s p o ż y wc z a 
w Nadarzynie zatrudni kierowców
z kat. B i C. Tel. 604 492 736

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

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

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

AUTOMOTO:
-Części do poloneza i Megane 

sprzedam. Tel. 602 47 07 43
-Kolektor ssący do Renault silnik: 

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

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

-Kupię peugota 406 po 99r, tylko sedan 
z silnikiem 2.0 benzyna, stan obojętny, 
chętnie po taxi. Tel. 668 171 639

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

- S p r z e d a m  n o w e  i  u ż y w a n e 
części  do Fiata 126p (malucha): 
komplet nowych felg, błotniki przód 

(wewnętrzne i zewnętrzne), progi, 
szkielet drzwi wewnętrznych, wał 
korbowy, cylindry i pierścienie. Tel. 
698 679 314

-Sprzedam Renault Clio 1,2 benz., 
krajowy, 2 właściciel, 134 300 km, 
pełne wyposażenie, stan b.dobry, 
kolor srebrny. Tel. 517 300 510

-Sprzedam Peugot 407, bogato 
wyposażony. 2007 r, super stan. 2.0 
diesel, 14 000 zł. Tel. 666 601 438

NIERUCHOMOŚCi:
-Bramki k. Błonia dom z działką

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

-Brwinów. Sprzedam działkę 1400 m2, 
bardzo dobra lokalizacja. Tel. 510 899 725

-Do wynajęcia: mieszkanie 2 pokoje 
w centrum, umeblowane, czyste osobie 
niepalącej, bez dzieci i zwierząt. Tel. 
663 622 297

- D o  w y n a j ę c i a :  w  b u d y m k u 
wolnostojącym 45 m2 lub 80 m2 na 
magazyn lub małą pracownię. Piastów. 
Tel. 795 25 85 37

-Mieszkanie 50 m2 w Pruszkowie, 
dwustronne, 2 pok., duży balkon, 
3 piętro, własnościowe, niezadłużone 
zamienię na domek w Pruszkowie lub 
okolicach. Tel. 573 054 306

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

-Sprzedam bezpośrednio działkę 
budowlaną w Milanówku o pow. 3 tys. 
m2 (możliwy podział), media: prąd, gaz. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 600 -615 – 801 
w godz. 17 – 22

-Sprzedam dom, pow. użytkowej 135 
m2 + garaż. Stan surowy otwarty, prąd, 
woda, gaz w domu, działka 1500 m2 
ogrodzona, Kozery k. Grodziska Maz. 

Cena: 375 tys. do uzgodnienia. Tel. 784 
830 107

-Sprzedam dom w stanie surowym 
otwartym o pow. użytkowej 155 m2 , 
garaż. Pow. całkowita 269 m2, wszystkie 
media, ogrodzona. Centrum Jaktorowa 
k. Grodziska Maz., 300 m do dworca PKP. 
Cena: 405 tys. zł, do uzgodnienia. Tel. 
513 890 273

-Sprzedam działkę budowlaną 1929 m2 
w Nadarzynie, ul. Błońska. Cena: 430 tys.
zł. Tel. 503 123 985

-Sprzedam nieruchomość rolną w m. 
Sadków, gm. Belsk Duży o pow. 2,42 ha w 
połowie stary sad. Dom 80 m2, obora 137 
m2, stodoła 135 m2. Prąd, woda miejska. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 516 196 340

-Sprzedam w Jaktorowie dom, stan 
surowy zamknięty 60 m2, garaż 18 m2. 
Cena: 269 tys zł. Tel. 694 283 275

-Sprzedam - wynajmę działkę 
usługowo - handlową, plan, 12 000 m2, 
Milanówek ul. Królewska, przedłużenie 
Al. Jerozolimskich. Tel. 502 207 206

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

-Drewno opałowe owocowe: grusza, 
śliwa, orzech 130 zł mp. Tel. 504 019 716

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

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

- S p r z e d a m  2 4  e g z e m p l a r z e 
„Muratora”, po 2 zł za sztukę. Tel. 574 
215 996

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

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

-Sprzedam dvd używane, sprawne. 
Cena: 40 zł. Tel. 574 215 996

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

-Sprzedam kożuch męski - prawie 
nieużywany. Tel. (22) 755 74 87

-Sprzedam kurtkę zimową 3/4,
kolor ciemny brąz, męską, nową. 
Cena: 250 zł. Tel. 574 215 996

- S p r z e d a m  l o k a l i z a t o r  G P S ,
komplet z pudełkiem. Cena: 130 zł. 
Cena: 574 215 996

-Sprzedam ławo stół rozsuwany, 
kolor średni brąz. Tel. 694 930 816

-Sprzedam maszynę przemysłową 
do szycia marki „Łucznik”. Tel. (46) 857 
73 32 wieczorem

-Spr zedam meblośc ianke 3 ,5 
segmentu SWARZĘDZ + stolik. Szafa 180 
cm x 202 cm z 4 lustrami. Tel. 510 407 176

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

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

-Sprzedam ponton, stan jak nowy, 
biało -  czer wony.  Cena:  240 zł . 
Tel. 574 215 996

-Sprzedam rower górski,  rama 
męska. Koła 24 cale. Cena: 100 zł. 
Tel. 574 215 996

-Sprzedam rower Laura Special - damka 
z przerzutkami. Tel. 515 241 272 Ursus

- Sprzedam lustro stojące z możliwością 
powieszenia. Tel. 694 930 816

- S p r z e d a m  r y b y  a k w a r i o w e : 

wariatusy, gupiki, molinezje, platki 
oraz krewetki. Tel. 574 215 996

-Sprzedam spodnie jeansowe, 
8 par, małe rozmiary, cena okazyjna 
15zł/szt. Tel. 694 930 816

-Sprzedam stabilizator na kostkę, 
prawa noga, rozm. 38, nowy. Tel. 694 
930 816

-Sprzedam stare radia, adaptery 
i płyty winylowe. Tel. (22) 755 74 87

-Torf odkwaszony, cena: 2 200 zł za 30 
metrów sześciennych. Tel. 504 019 716

-Ziemia na wyrównanie terenu, 
5 zł tona+transport. Tel. 504 019 716

USŁUGI:
-Bezpłatny wywóz złomu itp. Tel. 

515 146 480 lub 797 760 488
-Elektryk: www.elektrykwojtek.pl 

Tel. 603 201 467
-Leczenie pijawkami medycznymi. 

Wizyty domowe. Zamawianie wizyt 
tel.  533 830 980. Certyfikowany 
Hirudoterapeuta. Zapraszam

- O d k l e s z c z a n i e .  S k u t e c z n e 
zwalczanie kleszczy na terenie Twojej 
posesji: www.insekt24.pl Tel. 533 780 
170. Zapraszam

- P r z e p r o w a d z k i ,  c z y s z c z e n i e 
pomieszczeń. Tel. 605 303 836

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

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

- W yc i n k a  d r ze w,  p i e l ę gn a c j a 
żywopłotów, wywóz gałęzi itp. Tel. 
515 146 480

-Zwalczanie Kowali bezskrzydłych 
n a  T w o j e j  p o s e s j i .  S o l i d n i e 
i Skutecznie: www.insekt24.pl Tel. 533 
780 170. Zapraszamy
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DWUTYGODNIK

KĄCIK ADOPCYJNY
Ryśka to pierwsza z dwóch naszych „charcic”.
Sunia jest bardziej 

zdystansowana od 
siostry – zachowuje 
s i ę  t a k  j a k b y 
z człowiekiem miała 
mniejszy kontakt niż 
Jeni .  Rysia boi  s ię 
nieznajomych i jest 
uważna w kontaktach 
z człowiekiem.

K i e d y  p o z n a 
c z ł o w i e k a ,  s k a c z e 
i ekscytuje się. Sunia 
jest młoda, aktywna i wymagająca wiele pracy.

Obydwie dziewczyny są raczej mało delikatne. Tak jak 
siostra miała opory przed prowadzeniem na smyczy – 
raczej jej nie znała. Dziewczyny uwielbiają wylegiewać 
się naszej ławce na kochach i kołdrach – domyślamy się, 
że w domu wybrałyby kanapę.

Stosunek do dzieci: pozytywny po zapoznaniu; 
stosunek do psów: relatywny; stosunek do kotów: 
nieznany.

Szczepienia: tak, chip: tak, sterylizacja: w trakcie.
Oto Jeni! Druga z dwóch naszych „charcic”.

J e n i  j e s t 
z d e c y d o w a n i e 
bardziej proludzka od 
siostry. Często skacze 
i opiera przednie łapki 
o człowieka. Sunia jest 
młoda, aktywna ale 
bardziej zrównoważona 
od siostry. Obydwie 
dziewczyny są raczej 
mało delikatne.

Ta k  j a k  s i o s t r a 
miała opory przed 
prowadzeniem na 

smyczy – raczej jej nie znała. Dziewczyny uwielbiają 
wylegiwać się naszej ławce na kocach i kołdrach – 
domyślamy się, że w domu wybrałyby kanapę.

Stosunek do dzieci: pozytywny; stosunek do psów: 
relatywny; stosunek do kotów: nieznany.

Szczepienia: tak, chip: tak, sterylizacja: w trakcie.

***
Siostry są w typie chartów, ważą ok. 20-25 kg. 

Są młode mają ok. 1,5 roku do 2 lat
Kontakt w sprawie adopcji: 698-940-045

U NAS. „Grodziskie dwory i ich mieszkańcy”

Dworek Skarbków czyli majątek 
Jordanowice
W ramach nowego cyklu spotkań w Poczekalni PKP historyk sztuki Jakub Bendkowski przybliżył grodziszczanom 
historię Dworku Skarbków. Jeden z najważniejszych zabytków Grodziska, położony przy ul. Okulickiego 8 
i będący obecnie siedzibą Szkoły Muzycznej, jeszcze na początku XX w. pozostawał administracyjnie w granicach 
nieistniejącej już wsi Jordanowice. Czasy największej świetności dworu przypadają na drugą połowę XVIII w. 
i związane są z historią rodu Mokronoskich.

Mokronoscy herbu Bogoria przybyli 
na Mazowsze z Wielkopolski na 

przełomie XVI/XVII w. Nie wiadomo kiedy 
dokładnie nabyli Jordanowice, niemniej 
w roku 1623 stali się właścicielami 
sąsiadującego miasteczka Grodzisk 
i  s to p n i owo  p ow i ę k s z a l i  s wo j e 
dobra ziemskie o okoliczne wsie. 
Z biegiem czasu to właśnie dwór 
w Jordanowicach, powstały być może 
na bazie wcześniejszego założenia 
mieszkalno-obronnego, stał się siedzibą 
rodową Mokronoskich.

Klasycystyczny duch
Obecny kształt dworu datuje się od jego 

przebudowy pod koniec XVIII w. wedle 
architektonicznej mody owego czasu, w 
duchu klasycystycznym, nawiązującym 
do antyku. Ambicje przebudowy dworu 
pojawiły się wraz z awansem rodu 
Mokronoskich, głównie za przyczyną 
najwybitniejszego jego przedstawiciela, 
 Andrzeja Mokronoskiego. Był on 
niewątpliwie bardzo ciekawą postacią 
swojej epoki, zrobił karierę wojskową, 
piastował wiele intratnych urzędów 
i  godności .  Obracając się wśród 
śmietanki politycznej i towarzyskiej 
owych czasów, ujawniał z jednej strony 
talenty do snucia intryg politycznych, 
z drugiej zaś zdolności dyplomatyczne 
i wielką ogładę towarzyską, nie zrażając 
do siebie nikogo, a będąc ponoć 
szczerym.

O takiej, a nie innej przebudowie 
jordanowickiego dworu zadecydowały 
p r y w a t n e  z w i ą z k i  A n d r z e j a 
Mokronoskiego z Izabelą z Poniatowskich 
Branicką, siostrą króla, żoną magnata, 
współtwórczynią ówczesnej świetności 
Białegostoku. Wieloletni  romans 
Mokronoskiego i Izabeli zwieńczony 
potajemnym małżeństwem, zaowocował 
również rezultatem artystycznym, który 
podziwiać możemy do dziś. W Dworku 
Skarbków zachowały się bowiem 
piękne i bardzo efektowne malowidła 

naścienne w formie groteski, czyli wici 
roślinnej z motywami mitologicznymi 
i zwierzęcymi, wykonane w 1782 r. ręką 
nadwornego malarza króla Stanisława 
Augusta Poniatowsk iego – Jana 
Bogumiła Plerscha. I choć niezwykle 
podobne, zachwycają chyba bardziej 
niż te, które podziwiać można na Zamku 
Królewskim w Warszawie.

Stawy Goliana – wspomnienie po 
dworskim ogrodzie

Za czasów Izabeli powstało również 
ws p a n i a ł e  z a ł oże n i e  o gro d owe 
ok alające dwór,  którego bardzo 
niewielką pozostałość stanowi obecny 
Park Skarbków oraz Stawy Goliana.

Wa r t o  s o b i e  u z m y s ł o w i ć ,  ż e 
ówczesny park, powstały na terenach 
sięgającej aż po Grodzisk Puszczy 
Jaktorowskiej, był nieporównanie 
rozleglejszy.

Jak wiadomo z zachowanych źródeł 
historycznych, miał on charakter 
bardzo reprezentacyjny, obfitował 
w urokliwe miejsca, po jego alejkach 
przechadzał się bawiący tu w gościnie 
u siostry i szwagra ostatni król Polski 
oraz inni znamienici goście epoki 
stanisławowskiej.

Przejęcie przez hr. Skarbka
Stopniowa redukcja pierwotnego 

założenia parkowego rozpoczęła się 
wraz ze zmianami cywilizacyjnymi 
w XIX w. W majątku jordanowickim nadal 
gospodarowali Mokronoscy, którzy na 
potrzeby budowy Kolei Warszawsko-
Wiedeńskiej rozpoczęli sprzedaż drewna, 
uszczuplając drzewostan. Otwarcie stacji 
kolei żelaznej w Grodzisku w 1845 r. 
okazało się impulsem do przekształcania 
się Jordanowic w modną miejscowość 
letniskową. W 1869 r. majątek wraz z 
dworem wystawiony został na licytację 
i zakupiony przez hrabiego Henryka 
Skarbka, a wraz ze zmianą właściciela 
rozpoczęła się parcelacja Jordanowic 
pod rozwój zabudowy letniskowej. 

Z biegiem czasu urbanizacja wchłonęła 
większość terenów parkowych, a w 
1915 r. Jordanowice zostały przyłączone 
do Grodziska. Po II wojnie światowej 
spadkobiercy hrabiego Skarbka, 
podobnie jak właściciele innych dworów, 
zostali wywłaszczeni, jednak podupadły 
Dworek Skarbków uniknął szczęśliwie 
ostatecznej degradacji i dotrwał do 
czasów, w których doczekał się właściwej 
opieki ze strony miasta.

Tekst i foto: (PS)
R E K L A M A
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ZATRUDNIMY AGENTÓW - POŚREDNIKÓW 
NIERUCHOMOŚCI TEL. 604 - 492 - 736

CHCESZ SZYBKO I DOBRZE SPRZEDAĆ
MIESZKANIE, DOM, DZIAŁKĘ? 22 730-33-40/43

O F E R T Y   G O D N E   P O L E C E N I A
Mieszkanie na sprzedaż

310 000 PLN

Pruszków

3 pok., 60 m2

Nr oferty: 
3685/1821/OMS

Rok budowy: 1989

Stan: dobry

Piętro: 8

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 40

Dom na sprzedaż

330 000 PLN

Milanówek

3 pok., 90 m2

Nr oferty: 
1831/1821/ODS

Garaż nie

Stan: do rozbiórki

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1150 m .kw.

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 
3689/1821/OMS

Rok budowy: 2012

Stan: bardzo dobry

Piętro: 3

Typ kuchni: aneks

Kontakt 22 730 33 40

Mieszkanie na sprzedaż

243 000 PLN

ok. Grodziska Maz. 

2 pok., 46 m2

Nr oferty: 
3587/1821/OMS

Rok budowy: 2012

Stan: bardzo dobry

Piętro: 3

Typ kuchni: aneks

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

255 000 PLN

ok. Grodziska Maz.

2 pok., 48 m2

Mieszkanie na sprzedaż

350 000 PLN

Pruszków

2 pok., 60 m2

Nr oferty: 
3690/1821/OMS

Rok budowy: 1975

Stan: bardzo dobry

Piętro: parter

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 40

Mieszkanie na sprzedaż

305 000 PLN

Grodzisk Mazowiecki

2 pok., 59 m2

Nr oferty: 
3686/1821/OMS

Rok budowy: 2004

Stan: dobry

Piętro: 2

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 
2896/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt prostokąt
43 m x 25 m

Media tak

Kontakt 22 730 33 40

Działka na sprzedaż

155 000 PLN
Nadarzyn, Rusiec

1110 m2

Nr oferty: 
2927/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt prostokąt
28 m x 32 m

Media tak

Kontakt 22 730 33 43

Działka na sprzedaż

115 000 PLN

Owczarnia

900 m2

Nadarzyn, Rusiec

3 pok., 96 m2

Dom na sprzedaż

499 000 PLN
Nr oferty: 
1805/1821/ODS

Rok budowy: 1960

Stan: do remontu

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 700 m .kw.

Kontakt 22 730 33 40

Nr oferty: 
1825/1821/ODS

Rok budowy: 2008

Stan: dobry

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1000 m .kw.

Kontakt 22 730 33 43

Dom na sprzedaż

415 000 PLN

Piastów

2 pok., 80 m2

Nr oferty: 
1366/1821/ODS

Rok budowy 1985

Stan: dobry

Typ domu bliźniak

Pow. działki 500 m .kw.

Kontakt 22 730 33 43

Dom na sprzedaż

330 000 PLN

Pruszków, Parzniew

3 pok., 100 m2

Dom na sprzedaż

490 000 PLN

Pruszków

5 pok., 120 m2

Nr oferty: 
1829/1821/ODS

Rok budowy 1960

Stan: dobry

Typ domu bliźniak

Pow. działki 310 m .kw.

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

316 000 PLN

Pruszków

3 pok., 48 m2

Nr oferty: 
3679/1821/OMS

Rok budowy: 1970

Stan: bardzo dobry

Piętro: 3

Typ kuchni: otwarta

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

285 000 PLN

Pruszków

3 pok., 49 m2

Nr oferty: 
3672/1821/OMS

Rok budowy: 1961

Stan: dobry

Piętro: 3

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

295 000 PLN

Pruszków

1 pok., 35 m2

Nr oferty: 
3684/1821/OMS

Rok budowy: 2013

Stan: bardzo dobry

Piętro: parter + 
ogródek

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 40
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