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ZDROWIE. Bezbarwny, bezzapachowy, niebezpieczny – tlenek węgla

Cichy zabójca w naszych domach!
Sezon grzewczy nadciąga wielkimi krokami, a wraz z nim ryzyko zatrucia tlenkiem węgla potocznie zwanym 
czadem. W okresie jesienno – zimowym w wielu domach, w których urządzenia grzewcze i przewody kominowe 
są wadliwe lub źle użytkowane wzrasta ryzyko zatrucia przez „cichego zabójcę”, ponieważ jest niewidoczny, nie 
ma smaku ani zapachu.

Każdego roku z powodu 
zatrucia czadem umiera 

blisko sto osób, a kilka tysięcy 
ulega zatruciu. Statystyki są 
bezlitosne, dlatego zaleca 
się wszystkim zarządcom, 
właścicielom budynków 
mieszkalnych wielorodzin-
nych oraz jednorodzinnych 
przeprowadzanie corocznych 
kontroli instalacji gazowej, 
przewodów wentylacyjnych 
lub kominowych.

Skąd się bierze
Tlenek węgla powstaje 

podczas procesu niepełnego 
spalania materiałów palnych, 
w tym paliw, które wystę-
puje przy niedostatku tlenu 
w otaczającej atmosferze. 
W pokojowej temperaturze 
nie ma barwy ani zapachu. 
Posiada silne wartości tok-
syczne. Gromadzi się głównie 
w okolicach sufi tu ponieważ 
tam ma nieco mniejszą gę-
stość od powietrza.

Toksyczne działanie tlenku 
węgla wynika z jego więk-
szego od tlenu (o prawie 
250-300 razy) powinowactwa 
do hemoglobiny zawartej we 
krwi. Tworzy on połączenie 

zwane karboksyhemoglo-
biną, które jest trwalsze niż 
służąca do transportu tlenu 
z płuc do tkanek oksyhemo-
globina (połączenie tlenu 
z hemoglobiną). Dochodzi 
więc do niedotlenienia tka-
nek, co w wielu przypadkach 
prowadzi do śmierci.

Aby uniknąć zaczadzenia 
wystarczy zakupić czujnik 
tlenku węgla i zamontować 
go w miejscu gdzie kotłow-
nia (pomieszczenie gospo-
darcze) łączy się z częścią 
mieszkalną. Jeśli stężenie 

niebezpiecznych toksyn prze-
kroczy dopuszczalne normy 
czujnik zareaguje i być może 
unikniemy zatrucia. 

Główne przyczyny
Głównym źródłem zatruć 

w budynkach mieszkalnych 
jest niesprawność przewo-
dów kominowych: wentyla-
cyjnych, spalinowych i dy-
mowych.

Wadliwe działanie wspo-
mnianych przewodów może 
wynikać z:

- ich nieszczelności,

- braku konserwacji, w tym 
czyszczenia,

- wad konstrukcyjnych,
- niedostosowania istnie-

jącego systemu wentylacji 
do standardów szczelności 
stosowanych okien i drzwi, 
w związku z wymianą starych 
okien i drzwi na nowe.

Pomoc osobie zatrutej
W przypadku zatrucia pa-

miętajmy aby zapewnić stały 
dopływ powietrza. Osobę po-
szkodowaną należy wynieść 
w bezpieczne miejsce, które 
nie stanowi zagrożenia dla 
jej życia. Następnie należy 
niezwłocznie wezwać służby 
ratunkowe i podać jej tlen. 
Jeśli osoba zaczadzona nie 
oddycha, ma zatrzymaną 
akcję serca należy rozpocząć 
reanimacje metodą usta – 
usta. Pamiętajmy, że nie na-
leży wpadać w panikę.

Pamiętajmy!
Od stosowania się do po-

wyższych zasad zależy na-
sze zdrowie i życie, dlatego 
wystarczy odrobina naszej 
przezorności!
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PRUSZKÓW. Mieszkańcy konsultują strefę płatnego parkowania

M ieszkańcy  mają  g łos ! 
Do piątku, 27 października br., mieszkańcy powiatu pruszkowskiego mają szansę wyrazić opinie w sprawie 
wprowadzenia strefy płatnego parkowania w Pruszkowie. To pierwszy etap konsultacji społecznych, których 
celem jest rozwiązanie problemu braku miejsc postojowych w centrum Pruszkowa.

Idea uruchomienia strefy płatne-
go parkowania niestrzeżonego 

w Pruszkowie zrodziła się już kilka lat 
temu. Głównym zadaniem płatnej 
strefy byłoby zwiększenie rotacji na 
miejscach postojowych i tym samym 
ułatwienie dostępu do sklepów, 
punktów usługowych, urzędów oraz 
przychodni.

Strefa płatnego parkowania
Strefa składać miałaby się z trzech 

różnych podstref: A, B i C. W pod-
strefach A i C parkowanie byłoby 
płatne od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00–18.00, a w strefie B 
– we wtorki i piątki w godz. 6.00–
13.00. Poza tymi godzinami oraz 
w dni ustawowo wolne od pracy 
parkowanie miałoby być bezpłatne.

Podstrefa A objąć miałaby ulice w 
centrum miasta: Kraszewskiego, Ko-
ściuszki, Sienkiewicza, Chopina, Lipo-
wą (od Al. Armii Krajowej do ul. Koper-
nika), Potulickiego, Niecałą, Drzymały, 
Radnych, Niepodległości, Kościelną, 
Sprawiedliwości, Berenta, Hubala, 
Kopernika, Prusa (od ul. Powstańców 
do ul. Miry Zimińskiej-Sygietyń-
skiej), Ołówkową (od ul. Sienkiewi-
cza do ul. Mokrej) i Ewy. Podstrefa 
B objąć miałaby ulice: Komorowską 
(od ul. Gordziałkowskiego do ul. 
Ceramicznej), Ceramiczną (od ul. 
Komorowskiej do ul. Prusa) i Targową, 
zaś strefa C – parking wzdłuż torów 
Warszawskiej Kolei Dojazdowej (od 
ul. Ewy do garaży).

Mimo dalekosiężnych planów, do 
tej pory projekt nie wszedł w życie. 
Okazuje się, że prace nad strefą 

wstrzymują uzgodnienia pomię-
dzy władzami miasta a starostwem 
powiatowym, w którego zarządzie 
jest większość ważnych dróg znaj-
dujących się w centrum Pruszkowa 
m.in. Al. Niepodległości, ul. Bolesława 
Prusa, ul. Sienkiewicza.

Opinie do 27 października
W odpowiedzi na powracający 

temat strefy płatnego parkowania, 
jako jednego z pomysłów na roz-
wiązanie braku miejsc postojowych 
w centrum Pruszkowa, władze po-
wiatu pruszkowskiego postanowiły 
zapytać o zdanie mieszkańców. 
W tym celu przygotowano ankiety 
dotyczące strefy płatnego parkowa-
nia, które będą zbierane do 27 paź-
dziernika br. Ankiety można wypełnić 
na kilka sposobów:

Poprzez link dostępny na stronie 
Powiatu Pruszkowskiego widoczny 
na stronie głównej;

Poprzez bezpośredni link do an-
kiety: www.bit.ly/AnkietaPowiat-
Pruszkow;

Bezpośrednio w siedzibie Staro-
stwa Powiatowego w Pruszkowie (ul. 
Drzymały 30), gdzie na obu salach 
obsługi mieszkańców dostępne są 

wydrukowane formularze i urny, do 
których można wrzucić wypełnioną 
ankietę;

Na ulicach Pruszkowa, gdzie poja-
wią się ankieterzy Fundacji UPstarter.

Pierwszy krok konsultacji
Jak zapewniają organizatorzy, 

zbieranie opinii w ankietach to tyl-
ko pierwszy krok w konsultacjach 
społecznych. Kolejnym elementem 
będzie ich weryfi kacja, a następnie 
warsztaty zorganizowane w siedzibie 
starostwa. W ich trakcie przedsta-
wione zostaną wyniki, a zaproszeni 
eksperci, przedstawiciele urzędów 
i organizacji pozarządowych będą 
wspólnie omawiać ankiety i szukać 
jak najlepszych rozwiązań dla miasta.

Następnym krokiem będzie zor-
ganizowanie otwartego spotkania 
z mieszkańcami, podczas którego 
zostaną zaprezentowane zarówno 
wyniki ankiet, jak i efekty przepro-
wadzonych warsztatów. Jakie opinie 
w sprawie strefy płatnego parkowa-
nia mają mieszkańcy? Na tę odpo-
wiedź będziemy musieli poczekać do 
czasu zakończenia zbierania ankiet. 

- Nie chcemy w najmniejszym 
stopniu wpływać na opinie miesz-
kańców dotyczącą stref płatnego 
parkowania. Na informacje o ilości 
osób jakie wzięły udział w konsul-
tacjach, a tym bardziej w kwestii 
wniosków z tego płynących musimy 
wstrzymać się do czasu zakończenia 
ankiet – mówi Krzysztof Bukowski, 
Zastępca Naczelnika z Biura Rady 
i Zarządu Powiatu Pruszkowskiego.

Tekst i foto: Kinga Rochalska
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PAMIĘTAJ. Zmieniamy czas na zimowy!

O s t a t n i  r a z ? 
Większość z nas przyzwyczaiła się już, że dwa razy do 
roku trzeba zmieniać czas na letni i zimowy. Większość 
nowoczesnych gadżetów elektronicznych robi to 
automatycznie, ale zegarki analogowe wciąż musimy 
przestawiać ręcznie. Dlaczego? Czyj to pomysł? Kto 
wpadł na to, żeby wyróżnić czas letni i zimowy? 

Zdania co do tego, kto jako pierwszy wpadł na to, aby 
zmieniać czas, są podzielone. Jedni twierdzą, że był to miesz-
kający w Nowej Zelandii George Vernon Hudson. Jego pasją 
było zbieganie rzadkich owadów, ale pracował zawodowo 
i swojej pasji mógł się oddawać dopiero po pracy. Jednak 
gdy kończył swoje obowiązki, było już ciemno. Zapropo-
nował więc, aby w zależności od pory roku przestawiać 
zegary. Miało to miejsce w 1895 r. Jednak jego propozycja nie 
spotkała się z przychylnym przyjęciem, pomysł odrzucono. 
Mówi się, że jako pierwsi o zmianie czasów zaczęli mówić 
ojcowie-założyciele Stanów Zjednoczonych, a konkretnie 

Benjamin Franklin. Zauważył, że wiosną i latem ludzie wstają 
już po wschodzie słońca, ale za to wieczorami zmuszeni są 
pracować przy świecach. Obliczył nawet, jaki jest koszt świec, 
które są w związku z tym zużywane. Pomysł przestawienia ze-
garów w tym przypadku jednak również nie wszedł w życie. 
Po raz pierwszy wskazówki przestawiono w 1916 r. Zrobili 
to Niemcy. 30 kwietnia 1916 r. cofnęli swoje zegary o go-
dzinę, a ponownie, ale już godzinę do przodu, przestawili 
je 1 października. Mijały lata, a pomysł Niemców zyskiwał 
coraz większe grono zwolenników. Chodziło o to, żeby 
maksymalnie wykorzystać światło słoneczne. Kolejne lata 
przyniosły następne argumenty za zmianą czasu. Nastąpił 
światowy kryzys, mniej było tez surowców, takich jak nafta, 
wykorzystywana m. in. do oświetlania. Wszystko to sprawi-
ło, że obecnie większość państw na świecie zmienia czas 
wiosną i jesienią.

W Polsce z inicjatywą zaprzestania używania dwóch 
czasów: letniego i zimowego wyszło Polskie Stronnictwo 
Ludowe. Spotkało się to z przychylną oceną sejmowej ko-
misji. Być może od przyszłego roku będziemy używać tylko 
czasu letniego.

W tym roku jednak zegarki na czas zimowy przestawiamy 
w nocy z soboty, 28 października, na niedzielę, 29 październi-
ka. Wskazówki cofamy wtedy z godziny 3.00 na 2.00. Oznacza 
to, że pośpimy godzinę dłużej.         (a)

PRUSZKÓW. Zakończenie budowy LO im. 
T. Zana za kilka miesięcy

O p ó ź n i e n i e 
Zakończenie budowy nowej siedziby Liceum 
Ogólnokształcącego im. T. Zana zaplanowane było na 
połowę listopada br. Już teraz wiadomo, że wykonawcy 
nie uda się dotrzymać tego terminu.

O potrzebie budowy nowego budynku dla Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących im. Tomasza Zana mówiło się już od 

dawna. Dwa lata temu, po przeprowadzeniu przetargu na 
wykonawcę inwestycji, przystąpiono do pierwszych prac na 
terenie budowy nowego obiektu liceum. Przebieg inwestycji 
zaplanowano na dwa, bezpośrednio po sobie następujące 
etapy, które miały być realizowane w latach 2015-2017.

W trakcie pierwszego etapu budowana była część edukacyj-
na budynku od strony ul. Obrońców Pokoju i ul. Kościuszki wraz 
z dojściami umożliwiającymi przeniesienie szkoły i oddanie 
do użytku. Zgodnie z umową, etap ten oddano do użytku 
uczniów na początku 2017 r. Wówczas rozpoczęła się rozbiórka 
starej placówki, budowa sali sportowej oraz otwartego boiska. 
Zakończenie budowy nowej siedziby Liceum Ogólnokształcą-
cego im. T. Zana zaplanowane było na 15 listopada br. Już dziś 
wiadomo, że wykonawcy nie uda się dotrzymać tego terminu.

Władze starostwa powiatowego przesunęły termin zakoń-
czenia robót na koniec stycznia przyszłego roku. Z czego 
wynika opóźnienie? 

– Generalnie projekt zakładał inne rozwiązania konstrukcyjne, 
które były możliwe do wprowadzenia przy 100% bezpieczeń-
stwie lokatorów z sąsiedniej kamienicy. Natomiast w przypadku 
gdy nie uzyskaliśmy zgody i woli, by na wszelki wypadek loka-
torzy opuścili mieszkania, uznaliśmy że trzeba być pewnym na 
150%, że nic się nie stanie. To wymusiło na nas zmiany projekto-
we i sale trzeba było przesunąć o 20-30 centymetrów. Konieczne 
było zastosowanie specjalnych podpór – mówi Maksym Gołoś, 
Starosta Pruszkowski. – Te zmiany wymusiły przesunięcie w cza-
sie prac na poziomie posadzki i gruntu. Teraz możemy przystąpić 
do robót wewnątrz budynku – dodał.

Kinga Rochalska



W pruszkowskiej dzielnicy 
Bąki brakuje wielu udo-

godnień dla najmłodszych 
mieszkańców, m.in.: szkół, 
żłobków i przedszkoli. Zbli-
żająca się do fi nału budowa 
kompleksu oświatowego po 
północno-wschodniej stronie 
miasta ma rozwiązać pro-
blemy mieszkańców. Nowo-
czesna placówka oświatowa 
powstaje przy ul. Jarzynowej.

Kompleks oświatowy na 
Bąkach

Według założeń projek-
tantów, przedszkole i żłobek 
znajdować się będą w jed-
nym budynku połączonym 
wspólnym dziecińcem i salą 
rekreacyjną. Będzie to ener-
gooszczędny i przyjazdy dla 
dzieci budynek o powierzch-
ni zabudowy 3 195 m kw. i ku-
baturze ponad 9,5 tys. m kw. 
Obiekt przeznaczony będzie 
dla 250 dzieci – 150 w żłobku 
oraz 100 w przedszkolu.

Wraz z budynkiem powsta-
je otaczająca go infrastruktu-
ra m.in. place zabaw, zieleńce, 
elementy małej architektury 
oraz parkingi dla rodziców 
dowożących dzieci. Budy-
nek i jego otoczenie będą 
przystosowane dla osób nie-
pełnosprawnych. Budynek 
szkoły podstawowej ma być 
obiektem nieco większym. 
Zgodnie z planami, szkoła 
ma składać się z ośmiu od-

działów klas 0-III dla dzieci 
w wieku od 5 do 9 lat oraz 
z sześciu oddziałów klas IV-VI. 
Przyjmie ona 350 uczniów.

Szkoła zostanie wyposażo-
na w nowoczesną bibliotekę 
multimedialną, bibliotekę 
z czytelnią oraz szereg pra-
cowni naukowych. Powstać 
ma także sala gimnastyczna 
z areną sportową wraz z 
zapleczem sanitarno-szatnio-
wym, stałą sceną i trybunami. 
Co więcej, na terenie objętym 
inwestycją zostanie wybudo-
wany plac zabaw dla dzieci, 
boiska do piłki nożnej, boisko 
wielofunkcyjne, a także bież-
nia. Termin zakończenia prac 
wyznaczono na 2018 r. 

Budowa na ostatniej prostej
Sprawdziliśmy jak wygląda-

ją postępy na budowie.
– Cały obiekt wygląda bar-

dzo ciekawie i atrakcyjnie. 
Prace nadal trwają. Do zago-
spodarowania mamy jeszcze 
cały teren wokół kompleksu, 
ale wszystko idzie zgodnie 
z planem – mówi Michał 
Landowski, wiceprezydent 
Pruszkowa.

Wszystko wskazuje na to, 
że termin zakończenia prac 
nie jest zagrożony. Kiedy więc 
w placówce pojawią się 
pierwsi uczniowie? Jak wska-
zują władze miasta, po za-
kończeniu budowy przyjdzie 
czas na powołanie placówki 
i wybór dyrektora.

– Po wyborze dyrektora do-
chodzi również nabór kadry 
i pracowników, a to będzie-
my musieli robić już według 

nowych wytycznych, które 
mają zacząć obowiązywać 
od przyszłego roku. Dlatego 
uruchomienie szkoły nie na-
stąpi przed 1 września 2018 
r. – komentuje wiceprezydent 
Pruszkowa.

Po otwarciu szkoły będą 
do niej uczęszczać nie tylko 
najmłodsze roczniki rozpo-
czynające edukacje. Już teraz 
w Szkole Podstawowej nr 
9 zostały wydzielone klasy, 
które zostały wytypowane 
do przeniesienia do nowej 
szkoły. Władze miasta, do 
przeniesienia dzieci do szkoły 
na Bąkach, zachęcają także 
rodziców uczniów uczęsz-
czających do piastowskich 
placówek.

Kinga Rochalska
Fot. www.pruszkow.pl
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PRUSZKÓW. Zbliża się zakończenie budowy kompleksu oświatowego w dzielnicy Bąki

Placówka na Bąkach prawie gotowa
Prace związane z budową kompleksu oświatowego w pruszkowskiej dzielnicy Bąki zbliżają się do fi nału. 
Zakończenie robót planowane jest na 2018 r. Sprawdziliśmy, kiedy w placówce pojawią się pierwsi uczniowie.

Z  A  T  R  U  D  N  I : 
SPECJALISTĘ DO SPRZEDAŻY 
POWIERZCHNI REKLAMOWEJ

Chcesz dołączyć do naszego zespołu? Mieszkasz 
w Piastowie, Ursusie, Grodziku Maz. Pruszkowie 

lub okolicach, a do tego masz „żyłkę handlowca”? 
Doświadczenie w sprzedaży reklam mile widziane. 

Zapraszamy do naszego zespołu!

Aplikacje (CV ze zdjęciem) z oświadczeniem o 
następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z 

ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych 
Dz. Ust Nr 133 poz. 883)” prosimy przesyłać na adres: 

reklama@fl esch.pl

MILANÓWEK. Wybory uzupełniające

Trochę nowe rozdanie
Radny Witold Rytwiński nie złożył oświadczenia 
majątkowego i siłą rzeczy utracił mandat. Do tej 
pory pełnił on funkcję przewodniczącego Komisji 
Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego 
Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Na 
nową przewodniczącą Rada wybrała radną Hannę 
Młynarską.

Wybory uzupełniające do Rady odbędą się 5 listopada. 
Jak poinformował Przewodniczący Komisji Wyborczej Łu-
kasz Ryk, zgłosiło się dwoje kandydatów: Patrycja Dorota 
Kaniewska, lat 25, KWW Decydujmy Razem i Dawid Jan 
Maciuszek, 34 lata, KW Prawica Marka Jurka.

kf 
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U NAS. Miny przeciwpiechotne i granaty w podwarszawskich lasach

Niebezpieczne grzybobranie
W ostatnim czasie policjanci stołecznego wydziału dw. z terrorem kryminalnym i zabójstw opierając się na 
informacji dotyczącej niewybuchów z II wojny światowej znaleźli w podwarszawskich lasach miny przeciwpiechotne 
i granaty. Łącznie zabezpieczono 24 sztuki niewybuchów zawierających kilka kilogramów materiału wybuchowego. 
Funkcjonariusze apelują aby nie zabierać do domu znalezionych przedmiotów.

Jesień to wymarzony czas dla grzybia-
rzy. W podstołecznych lasach możemy 

jednak znaleźć nie tylko prawdziwki ale 
także bardzo niebezpieczne niewybu-
chy z czasów minionych wojen świa-
towych. Jak informują funkcjonariusze 
materiały takie mogą być szczególnie 
niebezpieczne dla życia i zdrowia.

Niedawno policjanci z wydziału dw. 
z terrorem kryminalnym i zabójstw 
już po raz kolejny przeszukiwali pod-
warszawskie lasy w poszukiwaniu nie-
bezpiecznych pozostałości z okresu II 
wojny światowej. W kompleksie leśnym 
w gminie Grodzisk Mazowiecki znale-
ziono miny przeciwpiechotne i granaty 
F1 z okresu II wojny światowej. Łącznie 
zabezpieczono kilka kilogramów mate-
riałów niebezpiecznych. Zabezpieczone 
ładunki zawierają znaczne ilości bardzo 
silnych materiałów wybuchowych, które 

mimo 60-letniego zalegania w ziemi, nie 
tracą swoich właściwości.

Znalezione niewybuchy tj. 20 min 
i 4 granaty zostały zabrane przez Patrol 
Rozminowania Wojska Polskiego, po 
czym trafi ły na poligon i tam zostaną 
zneutralizowane.

Policja zwraca się do wszystkich osób 

spacerujących po lasach, aby nie za-
bierały niebezpiecznych przedmiotów. 
Jeżeli ktokolwiek zauważy podejrzane 
znalezisko, proszony jest o natychmia-
stowe powiadomienie Policji.

(mg)
 na podstawie:

 www.warszawawpigulce.pl 
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MILANÓWEK. Rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy ogród

O d r o b i n a  l a t a  j e s i e n i ą …
Do konkursu zgłoszonych zostało 18 ogrodów – 14 w kategorii ogrodów przy domach jednorodzinnych oraz 
cztery – zabudowy wielorodzinnej. Wszystkie zostały starannie obejrzane przez komisję w składzie: Włodzimierz 
Starościak, jako przewodniczący, Albina Goclon, Emilia Parchan oraz Maja Popielarska

Wyniki:
Domy wielorodzinne: wyróżnienie – 

Paweł Gajda, Jolanta Petrykowska, Ewa 
Żurowska z bloku TBS przy ul. Bliskiej, 
3 miejsce: Aneta Koneczna z TBS z ul. Na 
Skraju, 2 miejsce: Małgorzata Zgórzak 
TBS z ul. Na Skraju, zwyciężyła Wspól-
nota Mieszkańców z ul. Inżynierskiej.

Domy jednorodzinne: wyróżnienia 
– Krystyna Kołacz za ogród przy ul. 
Marszałkowskiej, Barbara Orzechowska 
ogród przy ul Kazimierzowskiej, Helena i 
Mieczysław Matuszewscy ul. Krakowska. 
Trzecim miejscem uhonorowano pań-
stwa Stępników z ul. Czubińskiej, drugie 
zajęli Barbara Pusz z ul. Literackiej oraz 
Teresa i Stefan Westrych z ul. Kościuszki. 
Zwyciężyła Zofi a Pawłowska z ul. Stawy.

Podsumowując wyniki konkursu Wło-
dzimierz Starościak podkreślił, że ogrody 
to spokój, cierpliwość i oczekiwanie na 
efekty. Podsumowując zakończył sen-
tencją: „chcesz być człowiekiem szczę-
śliwym – zostań ogrodnikiem”.

Ulica Stawy
Przy furtce posesji przy ul Stawy wcho-

dzących wita żeliwny ślimak, do którego 
przymocowany jest dzwonek.

Po ogrodzie oprowadza mnie pan 
Ryszard, mąż pani Zofii. Pani Zofia 
właśnie wychodzi niejako z choroby 
i bała się jeszcze wychodzić na dwór. Ba, 
dzień wcześniej także nie odważyła się, 
mimo że pan Ryszard rozpoczął jesienne 
porządki.

- I tyle nasionek się namarnowało – 
ubolewa. – Bo z całą pewnością mąż nie 
zrobił tego z taką starannością jak ja…

Na razie jednak chodzę i podziwiam 
angielską gładź traw, wierzby o zadzi-
wiających kształtach czy jesienne królo-
we hortensje… Przyznaję – ogrodnik ze 
mnie żaden, jednak dostrzegam z jakim 

pietyzmem i uszanowaniem traktowany 
jest każdy skrawek ziemi.

- Wydzieliliśmy niejako trzy strefy – 
objaśnia pan Ryszard. – Rekreacyjną, tak 
by wnuki miały się gdzie bawić, by było 
gdzie zorganizować jakieś spotkania 
rodzinne, warzywniak, no właściwie 
w tej chwili to raczej jagodnik bo rosną 
tam w tej chwili głównie borówki ame-
rykańskie. I miejsca tylko ozdobne, takie 
które cieszą oczy.

Ewolucja piękna
Chwilę później przeglądam album 

z fotografiami dokumentującymi jak 
ewoluowało to miejsce.

- Jak tutaj zamieszkaliśmy w 1973 r. 
były tu wręcz silosy na kapustę i ogórki 
kiszone, bo tym trudnił się poprzedni 
właściciel – opowiadają państwo Paw-
łowscy. - Było też sporo drzew owoco-
wych, przede wszystkim jabłoni. Jak na 
nasze potrzeby – było ich zdecydowanie 
za dużo.

- Pamiętam, jak przyjechała moja 
teściowa i zakrzyknęła „do jakiej obo-
ry mnie przywieźliście” – wspomina 
pan Ryszard, nota bene Milanowianin 
z dziada pradziada. – Zaczynaliśmy prak-
tycznie od zera, a może nawet od mniej 
niż zera… A że oboje kochamy kwiaty…

- Z tym, że mieliśmy też okres fascy-
nacji chociażby mało wówczas znanymi 
warzywami, to i taki wygląd miał nasz 
ogród – wtrąca pani Zofia. Mieliśmy 
pomidory amerykańskie, mało wtedy 
popularną brukselkę czy brokuły, kar-
czochy. I nie da się ukryć – stopniowo 
rezygnowaliśmy z drzew owocowych. 
Najdłużej utrzymały się czereśnie. Za-
stępowały je rośliny ozdobne.

„Grzebanie w ziemi”
- Kiedy przeszliśmy na emeryturę, 

zyskaliśmy więcej czasu dla ogrodu – 
kontynuują oboje. – Córka, zresztą to 
ona zgłosiła nas do konkursu, bo my to 
robimy dla siebie, dla własnej radości, 
śmieje się z nas, że praktycznie dzień 
w dzień od rana do nocy grzebiemy się 
w ziemi.

I nie jest to „grzebanie się” przypadko-
we: oglądając ogród zauważyłem worki 
torfu i ziemi.

- Tak, to już przygotowane na wiosnę 
– potwierdza pan Ryszard.

Zresztą chwilę później w domu jestem 
świadkiem drobnej różnicy zdań. Pan 
Ryszard chce wiosną puścić wzdłuż 
ogrodzenia powoje, pani Zofi a się na 
to nie zgadza. Cóż, zobaczymy która 
koncepcja zwycięży…

Jeszcze żegnając się gospodarze 
zwracają mi uwagę, że cała ulica jest 
zadbana, o trawniki na ulicy mieszkańcy 
sami dbają.

Ulica Inżynierska
Estetyczny, ogrodzony, niewielki blok 

na kilkanaście rodzin cały otoczony jest 
zielenią. Szczególną uwagę zwracają 
drzewa obrośnięte bluszczem.

- To niejako mój autorski pomysł – wy-
jaśnia Ryszard Kobiałka, prezes Wspól-
noty Mieszkańców. – Kiedyś coś takiego 
spotkałem w prawdziwym lesie i niejako 
postanowiłem powtórzyć to tutaj. Co 
roku przybywało kilka sadzonek i teraz 
wygląda to chyba całkiem estetycznie.

Oczywiście ten ogród znacznie różni 
się od odwiedzanego przeze mnie 
uprzednio. Ale i inne jest jego przezna-
czenie – tu liczy się przede wszystkim 
funkcjonalność. Stąd, chociażby stojąca 
w rogu altana a właściwie domek grillo-
wy. Oczywiście, obrośnięty bluszczem. 
Zwraca uwagę niezwykle efektowna ka-
mienna posadzka. Dokończenie na str. 5
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Dokończenie ze str. 4

Funkcjonalność ponad wszystko
- Altana powstała jeszcze w 2005 roku – objaśnia Prezes. – 

Ma 15 miejsc siedzących, jest doprowadzona elektryczność. 
Niedawno musieliśmy przeprowadzić drobny remont – trze-
ba było wymienić kilka zbutwiałych desek, coś tam jeszcze 
ponaprawiać.

Z drugiej strony ogrodu: kącik zabaw dla dzieci – piaskow-
nica, huśtawki.

- Z żalem musieliśmy zabronić gry w piłkę nożną – mówi 
Ryszard Kobiałka . – Niestety, strasznie niszczyło to trawę…

A o nią dba się tutaj. Jest zainstalowane automatyczne na-
wodnienie. Jak zaznacza prezes w najbliższym czasie zostaną 
założone nowe zraszacze, tak by objęły swym zasięgiem całą 
powierzchnię ogrodu. Są i inne plany na przyszłość. Ryszard 
Kobiałka chciałby w przyszłości (czyli najpewniej w przyszłym 
roku) wprowadzić do ogrodu więcej kolorów.

- Chciałbym by pojawiły się rośliny kwitnące, jednoroczne – 
wyjaśnia. – Trzeba będzie wygospodarować na kwiaty trochę 
miejsca. I chyba tym zwrócić się do fachowców, którzy doradzą 
co, gdzie można posadzić, jak o co dbać…

To tylko hobby
Myliłby się ten, kto sądzi że posada prezesa wspólnoty 

(najzupełniej społeczna, co należy podkreślić) to doglądanie 
i dopieszczanie ogródka. To jedynie hobby. Głównym zada-
niem jest twarde pilnowanie fi nansów, stanu infrastruktury.

- Trochę się zdziwiłem, gdy pan Janusz Orzechowski, sąsiad 
i główny „ogródkowy” pomocnik przyniósł formularz konkur-
sowy – Dodaje pan Ryszard. I słyszę dokładnie to samo, co 
usłyszałem w poprzednim ogrodzie. – Przecież robimy to dla 
siebie, nie dla konkursu. By żyło się przyjemniej.

***
W obu ogrodach pysznią się zainstalowane już główne 

nagrody konkursowe – budki lęgowe dla ptaków. Na Inży-
nierskiej nawet nieco zmodyfi kowana wzmocniony daszek, 
postawiona żerdka przy wlocie.

Bo jak powiedziała bodaj pani Burmistrz przy ich wręczaniu 
– ptaki w ogrodach muszą być…

Tekst i foto: Krystyn Fok 
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Z A P R A S Z A M YZ A P R A S Z A M Y

•Wystawy •Filmy •Koncerty •Spotkania

26 października (czwartek) 

Godz. 18:00-19:30 Spotkanie z Beatą Jewiarz „Książka 
przy mikrofonie”

W trakcie spotkania wspólnie z p. Beatą będzie można 
porozmawiać o tym jakie książki warto mieć na półce 
i czym się sugerować przy wyborze książek dla dzieci. Po-
rozmawiamy o nagrodach i najciekawszych zjawiskach 
w świecie książki dziecięcej. Prowadząca opowie nam 
o najpopularniejszych autorach, ilustratorach i ekspertach.

Miejsce: Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowiec-
kiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie, Pl.  Jana Pawła 
II 2, Pruszków;

Godz. 17:00 Wykład Otwarty: „Księżyc jakiego nie 
znamy, jego wpływ na Ziemię i człowieka”

Krzysztof Figarski poprowadzi wykład, w którym opowie 
nam o księżycu. Księżyc od zawsze jest wśród nas i przez 
to stał się tak samo zwyczajny jak liście na drzewie. Tym-
czasem miał on wielkie znaczenie przy powstawaniu życia 
na Ziemi i ma cały czas ogromny wpływ na klimat naszej 
planety i jej funkcjonowanie.

Miejsce: Nadarzyński Ośrodek Kultury, plac Poniatow-
skiego 42, Nadarzyn. WSTĘP WOLNY.

27 października (piątek)
Godz. 19:30 POLA NEGRI I MARCIN PUKALUK W KINIE 

NOKOWYM
W październiku Kino Nokowe zaprasza Państwa na 

seans jakiego jeszcze nie było. Będzie to pierwsza w hi-
storii projekcja fi lmu niemego z muzyką graną na żywo. 
Zaprezentowany zostanie jedyny zachowany w całości 
fi lm z Polą Negri nakręcony w Polsce. Akompaniować 
będzie (grając i śpiewając) Marcin Pukaluk - kompozytor 
i wielbiciel niemego kina. Po projekcji (tradycyjnie) będzie 
mieli Państwo okazję porozmawiać z gościem.

Miejsce: Nadarzyński Ośrodek Kultury, plac Poniatow-
skiego 42, Nadarzyn. WSTĘP WOLNY.

28 października (sobota)
Godz. 16:00 Spektakl „Zemsta” A. Fredro w wykonaniu 

Teatru PARABUCH
Miejski Ośrodek Kultury „Kamyk” zaprasza na spektakl 

„Zemsta” w wykonaniu teatru PARABUCH, w reżyserii 
Ryszarda Jakubisiaka.

Miejsce: Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej (fi lia MOK), 
ul. 3-go Maja 124, Pruszków-Żbików. WSTĘP WOLNY;

Godz. 10:00-12:00 Seniorzy, godz. 12:00-15:00 Dzieci, 
młodzież, pozostali dorośli - Rodzinne Spotkanie Week-
endowe „Witraż - siła światła i koloru”

Program warsztatów przybliży uczestnikom wybrane 
zagadnienia z zakresu historii i technik witrażowych oraz 
będzie zawierał elementy edukacji plastycznej ukierunko-
wane na rozwój kreatywności uczestników, m.in.: udział 
w warsztatach oraz prezentacji zarysu historii sztuki 
w zakresie witrażownictwa.

Miejsce: Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowiec-
kiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie, Pl. Jana Pawła 
II 2, Pruszków.

4 listopada (sobota)
Godz. 17:30 Szkolenie: Psychologia w Sporcie
Klub Sportowy BIEGI Grodzisk Mazowiecki zaprasza na 

bezpłatne szkolenie, które zostanie zorganizowane przez 
Klub wspólnie z Instytutem Psychologii Sportu. Szkolenie 
przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych 
z klubów sportowych, w szczególności zawodników, 
trenerów i rodziców.

Miejsce: Sala Konferencyjna, Centrum Kultury, ul. 
Spółdzielcza 9, Grodzisk Mazowiecki.

5 listopada (niedziela)
Godz. 12:30 Niedzielny teatrzyk - Gdzie jest moja 

bajka?
Dzieci mogą się z niej dowiedzieć, że w życiu nie można 

mieć wszystkiego, a wartości takie jak przyjaźń i akcepta-
cja tego kim się jest są cenniejsze niż posiadanie telefonów 
komórkowych. W spektaklu występują także lubiane przez 
dzieci postaci z innych bajek: Pinokio, Kubuś Puchatek 
i Koziołek Matołek.

Czas trwania spektaklu: 45 minut . Bilety w cenie: 10 
zł - rezerwacja jest ważna przez 48 godz. w wypadku 
braku wpłaty i po upływie tego czasu jest anulowana.

Miejsce: Kino Centrum Kultury, ul. Spółdzielcza 9, 
Grodzisk Mazowiecki.

Zebrała:  
Anna Jaskulska

Na sukces ów oprócz aktorów zło-
żyło się całkiem spore grono osób. 

Znakomitą reżyserię zapewnili Gerard 
Położyński i Ewa Szostek, a dodatkowo 
przed premierą wspomógł ich jeszcze 
Piotr Stawski – aktor zawodowy. Sce-
nografi ę wymyślił i zrealizował Andrzej 
Pietraszek. Choreografię opracowała 
Ola Tomasik, zaś muzykę do piosenek 
z tekstami Ewy Szostek skomponował 
Michał Śniadowski.

Reżyser podejmując się pracy nad 
tekstem z osiemnastego wieku miał 
pełną świadomość trudności z per-
cepcją wiersza obfi tującego w dawne 
acz piękne słownictwo z tego okresu. 
Dlatego też w tekst oryginalny została 
wpleciona scena – pomiędzy Podstoliną 
a Fircykiem – napisana w slangu mło-
dzieżowym. Autorem tego fragmentu 
jest Stanisław Sygnarski, człowiek pióra, 
którego sztukę Teatr „Studio” też niegdyś 
wystawiał.

Scena ta wzbudziła huragany śmiechu. 
Zarówno ze względu na zabawne (choć 
może nie do końca młodzieżowe) słow-
nictwo, jak i bardzo dobre aktorstwo 
Julii Boguckiej w roli Podstoliny oraz 
Szymona Grzeszczakowskiego – Fircyka.

Przyjaciela Fircyka – zazdrosnego 
męża Klarysy zagrał doskonale Grzegorz 
Ruge. Klarysa (niewinna zarzucanej jej 
zdrady), to rola mądrej kobiety grającej 

na uczuciach męża w wykonaniu Zu-
zanny Zajączkowskiej. Dwie pozostałe, 
niezwykle żywotne i komiczne postaci 
prowadzące intrygę zagrali brawurowo: 
Karol Pyrzakowski – jako Pustak i Maciej 
Jaskólski w roli Świstaka. Każde ich poja-
wienie się na scenie zwiastowało dobrą 
zabawę, a publiczność ich gierki słowne 

przyjmowała śmiechem i oklaskami.
Występujące w sztuce obie role kobie-

ce posiadają dublerki i reżyser obsadził 
je w prologu śpiewanym oraz dwóch 
zakończeniach. Są to: w roli Podstoliny 
– Maria Krauz z Liceum Ogólnokształ-
cącego w Piastowie oraz w roli Klarysy 
– Olga Lasocka – Bełc.

Publiczność przy piosenkach i tanecz-
nych piruetach bawi się znakomicie, 
pokrzykuje, klaszcze a na koniec wstaje 
z miejsc i oklaskuje wszystkich realiza-
torów.

Na przestawieniu premierowym akto-
rzy zeszli ze sceny i zaprosili do wspól-
nego tańca publiczność.

W piosence fi nałowej usłyszeliśmy, że 
„ten teatr to grono przyjaciół, co marzy 
i śni. Ten teatr dla nich domem jest, a kto 
nie wierzy, niech spada i cześć!!”.

Ogromne gratulacje należą się opieku-
nom, rodzicom, aktorom i realizatorom. 
Jestem przekonany, że ta młodzież do-
skonale sprawdza się w pracy na rzecz 
lokalnego środowiska i jednocześnie 
dojrzewa do podejmowania kolejnych 
wyzwań.

Aktorom życzę fantastycznie zdanej 
matury, a wszystkich pozostałych za-
chęcam do wypatrywania plakatów 
z terminami następnych przedstawień.

Grzegorz Zegadło
Fot. Tomasz Malczyk

PRUSZKÓW. „Fircyk w zalotach” dawniej i dziś

Grono przyjaciół, co marzy i śni 
Jedną z najlepszych komedii Franciszka Zabłockiego, nadwornego twórcy epoki Oświecenia wystawił 
z ogromnym sukcesem zespół „Studio” działający przy Młodzieżowym Domu Kultury w Pruszkowie, 
a składający się w przeważającej mierze z niezwykle uzdolnionej młodzieży Liceum Ogólnokształcącego 
imienia Tadeusza Kościuszki.
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To pytanie zadaje sobie 
wielu podróżnych spoza 

tej dzielnicy. Od stycznia 
bieżącego roku odpowiedź 
jest pozytywna. Powstała 
tu bowiem Izba Tożsamości 
Ursusa. O szczegóły spytałam 
jej prowadzącą, Agnieszkę 
Gorzkowską.

S k ą d  w z i ą ł  s i ę  p o mys ł 
założenia Izby Tożsamości 
Ursusa?

To inicjatywa zastępcy bur-
mistrza Dzielnicy Ursus, Kazi-
mierza Sternika, zrealizowana 
w porozumieniu z dyrekto-
rem Ośrodka Kultury „ARSUS”, 
Bogusławem Łopuszyńskim. 
Zanim odbyło się oficjalne 
otwarcie w grudniu 2016 
roku, trwały wielomiesięczne 
przygotowania. Odremonto-
wano pomieszczenie znajdu-
jące się w piwnicy, w której 
odbywały się kiedyś koncerty.

Zakupiono gabloty muze-
alne, w których wystawiono 
pierwsze eksponaty i archi-
walia od organizacji działa-
jących w Ursusie. Pierwszą 
zbiórkę eksponatów poprze-
dziły zebrania organizacji ur-
suskich z władzami dzielnicy 
i Ośrodka Kultury „ARSUS”. 
Chciałabym przypomnieć, 
jako ciekawostkę, że od 1969 
roku do lat 90., dokładnie 
w tym samym miejscu, gdzie 
dziś funkcjonuje Izba, znaj-
dowało się Muzeum Zakła-
dów Mechanicznych „URSUS”. 
Można więc powiedzieć, że 
historia zatoczyła koło.

K t ó r e  o r g a n i z a c j e  Wa s 
wsparły?

Otrzymaliśmy eksponaty 
od Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Ursusie, Związku Kom-

batantów Rzeczypospolitej 
Polskiej i Byłych Więźniów 
Politycznych, Koła nr 6 HELE-
NÓW, Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej 
w Ursusie, Harcerskiego 
Kręgu Seniorów w Ursusie, 
Towarzystwa Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, RKS „Ursus”, 
UTS AKRO-BAD oraz Ośrodka 
Kultury „ARSUS”. W Izbie znaj-
duje się też wystawa z okazji 
30-tej rocznicy Czerwca ‘76, 
podarowana przez IPN oraz 
wystawa Fundacji Dla Ursusa 
na temat stanu wojennego 
w Ursusie. Na uwagę zasłu-
gują też reporterskie zdjęcia 
Ursusa z perspektywy kil-
kudziesięciu lat, wykonane 
przez fotografa-legendę: 
Ireneusza Barskiego. Zbio-
rów wciąż przybywa dzięki 
darczyńcom indywidualnym 
i instytucjonalnym. Niedaw-
no wypożyczyliśmy od Urzę-
du Dzielnicy Ursus wystawy 
o rodach Ursusa. Otrzyma-
liśmy od mieszkańców kilka 
unikalnych płócien przed-
stawiających Ursus i fabrykę, 
wydawnictwa drugoobiego-
we, odznaczenia, miniatury 
ciągników, a nawet wazę ze 
znakiem fi rmowym „URSUS” 
wykonaną w czasach PRL 
w Fabryce Fajansu Włocła-
wek. Mogłabym jeszcze dłu-
go wymieniać.

Do kogo kierowana jest 
działalność Izby Tożsamości 
Ursusa?

Do wszystkich, którzy są 
ciekawi bogatej historii na-
szego obszaru. Odwiedza nas 
coraz więcej grup z ursuskich 
szkół. Zauważyłam, że już nie-
wielu uczniów ma korzenie 
w Ursusie. Dzielnica Ursus 

w ostatnich latach odnoto-
wuje wzrost liczby miesz-
kańców. Osiedla się tu wiele 
osób, również z innych części 
Polski. Szczególnie właśnie 
dla nich stwarzamy możli-
wość poznania tożsamości 
miejsca, w którym obecnie 
żyją.

Co wydarzyło się w ciągu 
tych kilku miesięcy działania 
Izby?

Prócz ciągłego pozyskiwa-
nia eksponatów, reorganiza-
cji zbiorów w celu uzyskania 
jak najlepszej przestrzeni 
wystawienniczej, działalności 
promocyjnej, już w lutym 
br. dołączyliśmy do sieci Ar-
chiwów Społecznych nad-
zorowanych przez Ośrodek 
KARTA, skąd otrzymaliśmy 
też, po kilku szkoleniach, 
program do opisu zbiorów ar-
chiwalnych oraz do zarządza-
nia nimi. Rozpoczęliśmy też 
skanowanie dokumentów. 
Zorganizowaliśmy w Izbie 
Tożsamości Ursusa pierwszą 
Noc Muzeów. Włączyliśmy się 
do pionierskiego w Ursusie 
projektu „Kulturalnych po-
dwórek”. Napisaliśmy projekt 
w Budżecie Partycypacyj-
nym na rok 2018 – zwyciężył 
w głosowaniu mieszkańców, 
którym jeszcze raz pragnę 
serdecznie podziękować. 
Opowiadaliśmy o historii pa-
rafi i na terenie dzielnicy pod-
czas tegorocznego Festiwalu 
Oświatowego Przedszkoli 
i Szkół z Dzielnicy Ursus. 
W październiku po raz pierw-
szy włączyliśmy się, jako jedy-
na instytucja w dzielnicy, do 
V Warszawskiego Festiwalu 
Kultury Bez Barier. W ramach 
wydarzenia oprowadzaliśmy 

po opracowanej specjal-
nie trasie m. in. grupę osób 
z niepełnosprawnościami.

Jakie są plany na przyszłość?
Wiele zależy od planów 

i ich realizacji przez władze 
Dzielnicy Ursus. Za kilka lat 
Ośrodek Kultury „ARSUS”, za-
tem i Izba Tożsamości Ursusa, 
mają zostać przeniesione do 
nowoczesnego budownic-
twa. Dobrze zaprojektowana, 
zgodnie ze standardami, 
architektura wnętrz stwarza 
ogromne pole do rozwo-
ju działalności kulturalnej, 
także muzealnej. Cudownie 
byłoby, gdyby udało nam się 
stworzyć ekspozycję stałą, na 
miarę XXI wieku, niekoniecz-
nie naszpikowaną multime-
diami, bazując na zbiorach 
Izby oraz kolekcji po daw-
nych Zakładach Mechanicz-
nych „URSUS” (nie będącej 
wciąż własnością Dzielnicy). 
A nie wybiegając zbytnio 
w przyszłość, planujemy m. 
in. spacery z przewodnikami 
po Ursusie, spotkania, nowe 
ciekawe wystawy czasowe. 
Nie chciałabym wszystkiego 
teraz ujawniać. Zaprasza-
my serdecznie do Ośrodka 
Kultury „ARSUS” oraz Izby 
Tożsamości Ursusa. 

Dziękuję za rozmowę i życzę 
wielu odwiedzających.

Zachęcamy do oddawania 
pamiątek związanych z Ur-
susem.

***
Kontakt: agnieszka.gorz-

kowska@arsus.pl lub tel. 22 
478 27 70

Lucyna Dąbrowska

U NAS. Izba Tożsamości Ursusa – tu poznasz bogatą historię  obszaru

Ursus daje się poznać
Czy warto przyjechać do Ursusa, jeśli się tu nie mieszka i nie pracuje? Czy jest tu coś, poza osiedlami 
mieszkaniowymi i lokalnymi instytucjami, coś co wyróżniałoby go spośród innych dzielnic Warszawy, stanowiło 
jego tożsamość? 

R E K L A M A

KĄCIK 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 
pasjonatów, która nie może 
p r z e j ś ć  o b o j ę t n i e  o b o k 
potrzebującego 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 odpowienią opiekę nad nimi.

Prezes został znaleziony na Żbikowie, nikt go nie szu-
kał, nikt za nim nie tęsknił. Dlatego tylko od nas zależy, 
czy ktoś go pokocha, czy da mu dom. Prezes odnajdzie 
się zarówno w domu z ogrodem jak i w mieszkaniu. To 
sympatyczny i ufny psiak, nie sprawia żadnych proble-
mów, ładnie chodzi na smyczy, pilnuje się opiekuna, jest 
skupiony i uważny. W naszej ocenie to pies z bakcylem 
szkoleniowym. Gdyby ktoś poświęciłby mu trochę czasu 
mógłby nauczyć się wielu sztuczek, lubi wyzwania i inte-
rakcję z człowiekiem.

On tylko czeka na swój wielki dzień, kiedy nowy dom 
stanie się rzeczywistością. 

Wielkość: średni; wiek: ok. 6 lat; odrobaczenie: tak; 
szczepienia: tak; zachipowany: tak; kastracja: tak

Posiada książeczkę zdrowia.

Lalka. Sunia została znaleziona przywiązana do 
bramy jednego z gabinetów weterynaryjnych. Z po-
czątku była bardzo nieśmiała, jednak teraz jest duszą 
towarzystwa. Uwielbia aportować zarówno piłki jak 
i patyki. Rzucisz jeden, przyniesie osiem, aby móc 
bawić się jak najdłużej. Lalka jest pieszczochą, uwiel-
bia dzieci. Odnajdzie się w mieszkaniu w bloku oraz 
w domu z ogrodem.

Wielkość: średni; wiek: ok. 5 lat; odrobaczenie: tak; 
szczepienia: tak; zachipowany: tak; kastracja: tak.

Posiada książeczkę zdrowia.

***
Wszystkich zainteresowanych adopcją prosimy 

o kontakt pod nr tel 698-940-045 lub 730-462-122
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej 

zobowiązującej do należytej opieki nad psem.
www.psnrz.org.pl,
www.facebook.com/PSnRZ

Otrzymaliśmy eksponaty od Ochotniczej Straży Pożarnej w Ursusie, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Koła nr 6 HELENÓW, Świa-
towego Związku Żołnierzy AK w Ursusie, Harcerskiego Kręgu Seniorów w Ursusie, Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku, RKS „Ursus”, UTS AKRO-
-BAD oraz Ośrodka Kultury „ARSUS”. W Izbie znajduje się też wystawa z okazji 30-tej rocznicy Czerwca ‘76, podarowana przez IPN - informuje Agnieszka 
Gorzkowska - opiekun wystawy
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TURNIEJ. Polskie karate tradycyjne dominuje na europejskich zawodach w Lubinie

Polscy wojownicy zgarniają laury
Otwarte Klubowe Mistrzostwa Europy w Tradycyjnym Karate-do ORLEN 2017 V Puchar Europy Dzieci 
w Tradycyjnym Karate-do 21-22 października 2017, Lublin.

Imprezę patronatem objęli Prezydent 
Miasta Lublina oraz Marszałek Wo-

jewództwa Lubelskiego. Do Lublina 
przybyli zawodnicy karate tradycyjnego 
z 11 państw, lecz najliczniejsza była re-
prezentacja Polski. 

Garść medali
Mistrzostwo i złote medale Klubowych 

Mistrzostw Europy w kategorii senio-
rów zdobyły: w kata drużynowym obie 
drużyny – kobiet i mężczyzn – reprezen-
tujące AKT Niepołomice, zaś w kumite 
drużynowym drużyna kobiet i drużyna 
mężczyzn z TS Sokół Aleksandrów Łódz-
ki! Kolejne miejsca na podium także 
przypadły drużynom reprezentującym 
polskie kluby. 

W nowej formule
Rozgrywany po raz drugi w Lublinie 

V Puchar Europy Dzieci zgromadził 
ponad 600 walecznych zawodników. 
To właśnie w tym mieście zrodziła 
się idea turnieju i to tu rozegrano 
jego pierwszą edycję – we wrze-
śniu 2011 roku. W sobotę doskonale 
w konkurencjach indywidualnych, 
w czterech kategoriach wiekowych 
spisali się nasi reprezentanci.

- Poziom zawodów oceniam bardzo 
wysoko, a atmosfera w hali jest wspa-
niała. Po raz pierwszy zorganizowaliśmy 
mistrzostwa Europy w nowej – klubowej 
formule. Myślę, że jeszcze nie do końca 
się ona przyjęła. Potrzeba czasu, żeby na 
dobre zagościła w kalendarzu europej-

skich rozgrywek. Natomiast Puchar Eu-
ropy Dzieci już na dobre u nas zagościł. 
Polska wśród dzieci nadal wiedzie prym 
w Europie – prezentujemy bardzo 
wysoki poziom. Ale bardzo dobrze 
wystartowały też dzieci reprezentujące 
Mołdawię, Armenię, Izrael czy Czechy – 
w przyszłości możemy spodziewać się, 
że wyrosną z nich mistrzowie – podsu-
mował lubelskie święto karate Andrzej 
Maciejewski, wiceprezes Polskiego 
Związku Karate Tradycyjnego (PZKT), 
organizator mistrzostw.

Puchar Europy Dzieci poświęcony zo-
stał pamięci zawodniczki karate, mistrzy-
ni Polski, Beaty Welfl e – wojowniczki, 
która swoją postawą w walce z chorobą 
dawała przykład hartu ducha i walki.

Czas jubileuszów
Rozgrywane w ten weekend święto 

karate jest również czasem jubileuszów 
– w sobotę obchody 20-lecia istnienia 
rozpoczął Polski Związek Karate Trady-
cyjnego – z tej okazji wiceprezydent 
Lublina – Krzysztof Komorski wręczył 
na ręce prezesa Włodzimierza Kwieciń-
skiego Medal 700-lecia Miasta Lublin 
dla PZKT. 

Swój jubileusz 20-lecia kariery zawod-
niczej świętowała również Barbara Mar-
ciniak z Lubelskiego KKT – wielokrotna 
medalistka mistrzostw Polski, Europy 
i świata. Także i ona została uhonoro-
wana Medalem 700-lecia Miasta Lublin. 

W Otwartych Klubowych Mistrzo-
stwach Europy zawodnicy rywalizują 

w kumite oraz kata drużynowym ko-
biet i mężczyzn, w trzech kategoriach 
wiekowych: kadeci (w wieku 14-15 lat), 
juniorzy (w wieku 16-18 lat) i seniorzy (w 
wieku 18 lat i starsi). W Pucharze Europy 
Dzieci najmłodsi karatecy startują w kata 
indywidualnym, kata drużynowym oraz 
w en-bu.

Urodzeni zwycięzcy
Skład zwycięskich drużyn Otwar-

tych Klubowych Mistrzostw Europy w 
Tradycyjnym Karate-do ORLEN 2017 
w kategorii seniorów

Kata drużynowe kobiet:
AKT Niepołomice: Katrin Kargbo, Anna 

Mleko, Joanna Musiał
Kata drużynowe mężczyzn:
AKT Niepołomice: Paweł Janusz, Wik-

tor Staszak, Konrad Irzyk
Kumite drużynowe kobiet:
TS Sokół Aleksandrów Łódzki: Maria 

Depta, Paulina Św iercz, Alicja Zalecińska, 
Justyna Barańska

Kumite drużynowe mężczyzn:
TS Sokół Aleksandrów Łódzki: Da-

mian Tomasik, Mariusz Barański, Paweł 
Barański

***
Za dwa tygodnie w dniach 4-5 listopada 

reprezentacja Polski wystartuje w 33. Mi-
strzostwach Europy w Karate Tradycyjnym 
oraz w 7. Mistrzostwach Świata Fudokan 
w Kluż-Napoka w Rumunii.

Polski Związek Karate 
Tradycyjnego

TU MOŻE BYĆ TU MOŻE BYĆ 
TWOJA TWOJA REKLAMAREKLAMA

8 8 5  5 8 5  0 0 18 8 5  5 8 5  0 0 1
8 8 5  5 8 5  0 0 58 8 5  5 8 5  0 0 5
8 8 5  5 8 5  0 0 68 8 5  5 8 5  0 0 6
6 0 1  9 6 7  7 8 86 0 1  9 6 7  7 8 8
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1679/1821/ODS Nasielsk, Dobra Wola,
wolnostojący, 2 pokoje, pow. 40 m2, działka
3500 m2, cena 220.000 zł

1670/1821/ODS Grodzisk Maz., Natolin,
segment środkowy, 3 pokoje, pow. 65 m2,
działka 300 m2, cena 302.000 zł

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

1671/1821/ODS Milanówek, wolnostojący,
7 pokoi, pow. 270 m2, działka 980 m2, cena
398.000 zł

1661/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki,
4 pokoje,pow. 250 m2,działka 325 m2, cena
439.000 zł

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

1650/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, stan
deweloperski, pół bliźniaka, 4 pokoje, pow.
160 m2, działka 490 m2, cena 480.000 zł

1 6 6 6 / 1 8 2 1 / O D S  R a s z y n ,  J a n k i ,  s t a n
deweloperski, pół bliźniaka, 4 pokoje, pow.
145 m2, działka 475 m2, cena 599.000 zł

1 6 7 6 / 1 8 2 1 / O D S  N a d a r z y n ,  R u s i e c ,
wolnostojący, 4 pokoje, pow. 140 m2,
działka 1050 m2, cena 630.000 zł

1662/1821/ODS Pruszków, pół bliźniaka,
5 pokoi, pow. 150 m2, działka 500 m2, cena
660.000 zł

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

1653/1821/ODS Nadarzyn, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 350 m2, działka 4185 m2, cena
800.000 zł

1657/1821/ODS Raszyn, Rybie, pół bliźniaka,
7 pokoi, pow. 226 m2, działka 557 m2, cena
820.000 zł

1677/1821/ODS Brwinów, pół bliźniaka,
5 pokoi, pow. 140 m2,działka 471 m2, cena
830.000 zł 

1678/1821/ODS Nowa Wieś, wolnostojący,
11 pokoi, pow. 350 m2, działka 1200 m2, cena
950.000 zł

1 6 8 0 / 1 8 2 1 / O D S  Wa r s z a w a ,  U r s u s ,
wolnostojący, 7 pokoi, pow. 160 m2, działka
650 m2, cena 999.000zł

1665/1821/ODS Nadar z yn,  Szamoty,
wolnostojący, 7 pokoi, pow. 280 m2, działka
1000 m2, cena 1.030.000 zł

1 6 8 2 / 1 8 2 1 / O D S  W a r s z a w a ,  U r s u s ,
wolnostojący, 6 pokoi, pow. 180 m2, cena 977
m2, cena 1.350.000 zł

1 6 8 1 / 1 8 2 1 / O D S  W a r s z a w a ,  U r s u s ,
wolnostojący, 6 pokoi, pow. 240 m2, działka
1200 m2, cena 1.490.000 zł

1 6 5 8 / 1 8 2 1 / O D S  N a d a r z y n ,  R u s i e c ,
wolnostojący, 3 pokoje, pow. 230 m2, działka
1500 m2, cena 1.550.000 zł

1661/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, pół
 bliźniaka, 4 pokoje, pow. 220 m2, działka 325
m2, cena 439.000 zł

1650/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, stan
deweloperski, 4 pokoje, pow. 160 m2, działka
490 m2, cena 480.000 zł

1662/1821/ODS Pruszków, pół bliźniaka, do 
wprowadzenia, 5 pokoi, pow. 150 m2, działka
500 m2, cena 660.000 zł

1653/1821/ODS Nadarzyn, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 350 m2, działka 4185m2, cena
800.000 zł

1657/1821/ODS Raszyn,  pół bliźniaka,
7 pokoi, pow. 226 m2, działka 557 m2, cena
820.000 zł

1 6 5 2 / 1 8 2 1 / O D S  N a d a r z y n ,  R u s i e c ,
wolnostojący, 6 pokoi, pow. 300 m2, działka
1000 m2, cena 899.000 zł

1646/1821/ODS Podkowa Leśna, pół bliźniaka,
stan deweloperki, 5 pokoi, pow. 190 m2,
działka 1080 m2, cena 1.060.000 zł

1647/1821/ODS Żółwin,  wolnostojący,
4 pokoje, pow. 190 m2, działka 1000 m2, cena
1.300.000 zł

1645/1821/ODS Nadarzyn, wolnostojący, stan
deweloperski, 5 pokoi, pow. 130 m2, działka
1000 m2, cena 690.000 zł

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

1641/1821/ODS Piastów, bliźniak, 6 pokoi,
pow. 238 m2, działka 350 m2, cena 1.100.000 zł

1642/1821/ODS Kanie, bliźniak, 5 pokoi, pow.
189 m2, działka 1200 m2, cena 1.250.000 zł

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

1639/1821/ODS Komorów, pół bliźniaka, do
remontu, 1 pokój, pow. 36 m2, działka 200
m2, cena 199.000 zł

1630/1821/ODS Nadarzyn, Stara Wieś, stan
deweloperski, wolnostojący, 5 pokoi, pow.
168 m2, działka 1000 m2, cena 735.000 zł

1 6 2 8 / 1 8 2 1 / O D S  N a d a r z y n ,  R u s i e c ,
wolnostojący, 3 pokoje, pow. 125 m2,
działka 1000 m2, cena 768.000 zł

1633/1821/ODS Nadarzyn, Rusiec, stan
deweloperski, wolnostojący, 5 pokoi, pow.
249 m2, działka 1200 m2, cena 790.000 zł

1 6 3 2 / 1 8 2 1 / O D S  N a d a r z y n ,  U r z u t ,
wolnostojący, 5 pokoi, pow. 181 m2, działka
2000 m2, cena 834.000 zł

1 6 3 5 / 1 8 2 1 / O D S  N a d a r z y n ,  U r z u t ,
wolnostojący, 4 pokoje, pow. 240 m2, działka
1000 m2, cena 910.000 zł

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

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

1627/1821/ODS Komorów, wolnostojący,
7 pokoi, pow. 359 m2, działka 964 m2, cena
1.499.000 zl

1625/1821/ODS Michałowice, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 195 m2, działka 1100 m2, cena
1.330.000 zł

1621/1821/ODS Brwinów, wolnostojący,
4 pokoje, pow. 140 m2, działka 1400 m2, cena
370.000 zł

1624/1821/ODS Michałowice, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 180 m2, działka 903 m2, cena
1.329.000 zł

1625/1821/ODS Michałowice, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 195 m2, działka 1100 m2, cena
1.330.000 zł

1620/1821/ODS Janki, wolnostojący, stan
idealny,  6 pokoi, pow. 300 m2, działka 1000
m2, cena 1.990.000 zł

1618/1821/ODS Huta Żabiowolska, stan
deweloperski, wolnostojący, 4 pokoje, pow.
150 m2, działka 1200 m2, cena 590.000 zł

1 6 1 1 / 1 8 2 1 / O D S  N a d a r z y n ,  R u s i e c ,
wolnostojący, 3 pokoje, pow. 120 m2, działka
1000 m2, cena 669.000 zł

1604/1821/ODS Baranów, Boża Wola,
wolnostojący, 5 pokoi, pow. 200 m2, działka
800 m2, cena 670.000 zł

1608/1821/ODS Żyrardów, stan deweloperski,
wolnostojący, 7 pokoi, pow. 255 m2, działka
1435 m2, cena 770.000 zł

1614/1821/ODS Rozalin,  wolnostojący
7 pokoi, pow. 240 m2, działka 3000 m2, cena
1.250.000 zł

1612/1821/ODS Nadarzyn, Kajetany,
wolnostojący, pow. 147 m2, działka 1045 m2,
cena 1.290.000 zł

1594/1821/ODS Wolica, wolnostojący, stan
deweloperski, 7 pokoi, pow. 219 m2, działka
1070 m2, cena 972.000 zł

1567/1821/ODS Nadarzyn, Stara Wieś,
wolnostojący, stan deweloperski, 4 pokoje,
pow. 170 m2, działka 1000 m2, cena 765.000 zł

1590/1821/ODS Ożarów Maz., Ołtarzew,
wolnostojący, stan do wykończenia, 6 pokoi,
pow. 250 m2, działka 1250 m2, cena 800.000 zł

1583/1821/ODS Grodzisk Maz., wolnostojący,
mieszkalno – usługowy, pow. 1300 m2, działka
2800 m2, cena 3.150.000 zł

1523/1821/ODS Grodzisk Mazowiecka, 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 737.000 zł

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

1491/1821/ODS Pruszków, segment, 6 pokoi,
pow. 238 m2, działka 300 m2, cena 999.000 zł

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

1521/1821/ODS Piastów,  stan surowy
zamknięty, wolnostojący, 6 pokoi, pow. 255
m2, działka 975 m2, cena 650.000 zł

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

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

1598/1821/ODS Żabia Wola, wolnostojący,
stan deweloperski, 5 pokoi, pow. 110 m2,
działka 1000 m2, cena 360.000 zł

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

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

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

1465/1821/ODS Grodzisk Maz., 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
750.000 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

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

1445/1821/ODS Nadarzyn, pow. 540 m2,
działka 3000 m2, 6 pokoi, cena 1.200.000 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 690.000 zł

1427/1821/ODS Nowa Wieś, 6 pokoi, pow. 300
m2, działka 1000 m2, cena 740.000 zł

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

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

1449/1821/ODS Radziejowice, pow. 131 m2,
działka 5900 m2, 4 pokoje, cena 350.000 zł

1452/1821/ODS Żółwin, pow. 271 m2, działka
881 m2, 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

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

1195/1821/ODS Ożarów Maz., pow. 190 m2,
5 pokoi, działka 380 m2, cena 685.000 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
810.000 zł

1189/1821/ODS Nadarzyn, pow. 300 m2,
5 pokoi, działka 2400 m2, cena 680.000 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
435.000 zł

1216/1821/ODS Otrębusy pow. 100 m2,
4 pokoje, działka 338 m2,cena 420.000 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

1567/1821/ODS Nadarzyn, wolnostojący, stan 
deweloperski, 4 pokoje, pow. 170 m2, działka
1000 m2, cena 765.000 zł

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

1553/1821/ODS Żelechów, wolnostojący,
4 pokoje, pow. 126 m2, działka 1500 m2, cena
580.000 zł

1533/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, stan
surowy zamknięty, bliźniak, 4 pokoje, pow.
122 m2, działka 333 m2, cena 455.000 zł

1532/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, stan
deweloperski, bliźniak, 4 pokoje, pow. 122 m2,
działka 333 m2, cena 455.000 zł

1534/1821/ODS Otrębusy,  stan surowy
zamknięty, bliźniak, 5 pokoi, pow. 200 m2,
działka 500 m2, cena 495.000 zł

1538/1821/ODS Pęcice, stan surowy otwarty,
bliźniak, 3 pokoje, pow. 170 m2, działka 400
m2, cena 495.000 zł

1536/1821/ODS Otrębusy, bliźniak, 5 pokoi,
pow. 182 m2, działka 1640 m2, cena 699.000 zł

1535/1821/ODS Żbików, bliźniak, 7 pokoi,
pow. 230 m2, działka 324 m2, cena 710.000 zł

1540/1821/ODS Raszyn, stan deweloperski,
6 pokoi, pow. 210 m2, działka 780 m2, cena
840.000 zł

1537/1821/ODS Piastów, kamienica, 8 pokoi, 
pow. 240 m2, działka 414 m2, cena 860.000 zł

1545/1821/ODS Raszyn, wolnostojący, stan do
wprowadzenia, 5 pokoi, pow. 210 m2, działka
780 m2, cena 1.200.000 zł

N A     S P R Z E D A Ż
DOMY
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1 5 2 8 / 1 8 2 1 / O D S  N a d a r z y n ,  R o z a l i n ,
wolnostojący, 3 pokoje, pow. 180 m2,
działka 1800 m2, cena 695.000 zł

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

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

3402/18218/OMS Ursus, Gołąbki, 3 pokoje, pow.
50 m2, cena 368.000 zł

3403/1821/OMS Bemowo, Jelonki, 3 pokoje,
pow. 60 m2, cena 534.000 zł

3391/1821/OMS Warszawa, Ursus, 3 pokoje,
pow. 78 m2, cena 389.000 zł

3380/1821/OMS Brwinów, 4 pokoje, pow. 72  m2,
cena 355.000 zł

3382/1821/OMS Brwinów, Koszajec, kawalerka,
pow. 28 m2, cena 120.000 zł

3396/1821/OMS Milanówek, 3 pokoje, pow. 47
m2, cena 240.000 zł

3395/1821/OMS Milanówek, kawalerka, pow.
26 m2, cena 145.000 zł

3401/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, pow. 52 m2,
cena 337.000 zł

3398/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, pow. 62 m2,
cena 346.000 zł

3397/1821/OMS Piastów, 3 pokoje, pow. 64 m2,
cena 295.000 zł

3394/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, pow. 47 m2,
cena 247.000 zł

3399/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 48
m2, cena 250.000 zł

3387/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 48
m2, cena 235.000 zł

3386/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 48
m2, cena 269.000 zł

3385/1821/OMS Pruszków, Parzniew, 3 pokoje,
pow. 71 m2, cena 519.000 zł

3384/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 48
m2, cena 239.000 zł

3376/1821/OMS Milanówek, Kazimierówka,
kawalerka, pow. 24 m2, cena 129.000 zł

3381/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 48
m2, cena 235.000 zł

3377/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 38
m2, cena 189.000 zł

3372/1821/OMS Warszawa, Ursus, 3 pokoje,
pow. 77 m2, cena 650.000 zł

3374/1821/OMS Warszawa, Ursus, 2 pokoje,
pow.  43 m2, cena 290.000 zł

3373/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje + ogród
zimowy, 2 pokoje, pow. 64 m2, cena 500.000 zł

3370/1821/OMS Piastów, kawalerka, pow. 30
m2, cena 163.000 zł

3368/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 39
m2, cena 180.000 zł

3360/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 60
m2, cena 269.000 zł

3359/1821/OMS Pruszków, Parzniew, 3 pokoje,
pow. 71 m2, cena 445.000 zł

3364/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 48
m2, cena 229.000 zł

3354/1821OMS Brwinów, 3 pokoje, pow. 72 m2,
cena 320.000 zł

3356/1821/OMS Ożarów Maz., stan deweloperski,
kawalerka, pow. 36m2, cena 196.000 zł

3355/1821/OMS Pruszków, kawalerka, pow. 18
m2, cena 120.000 zł

3353/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 45
m2, cena 262.000 zł

3352/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 45
m2, cena 245.000 zł

3350/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 34
m2, cena 195.000 zł

3348/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 35
m2, cena 199.000 zł

3343/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 37
m2, cena 183.000 zł

3330/1821/OMS Milanówek, 2 pokoje, pow. 60 
m2, cena 305.000 zł

3328/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 40
m2, cena 245.000 zł

3324/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 75
m2, cena 439.000 zł

3320/1821/OMS Piastów, 3 pokoje, pow. 64 m2,
cena 310.000 zł

3318/1821/OGS Pruszków, 3 pokoje, pow. 59
m2, cena 458.000 zł

3289/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 60
m2, cena 339.000 zł

3234/1821/OMS Pruszków, 4 pokoje, pow. 80
m2, cena 483.000 zł

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

3198/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 49
m2, cena 370.000 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 250.000 zł

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

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

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

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

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

3121/1821/OMS Grodzisk Maz., 4 pokoje, pow.
79 m2, cena 329.000 zł

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

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

3053/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 64
m2, cena 286.000 zł

3081/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, pow. 62 m2,
cena 299.000 zł

3068/1821/OMS Piastów, 4 pokoje, pow. 89 m2,
cena 320.000 zł

3066/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 48
m2, cena 275.000 zł 

3079/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 46
m2, cena 262.000 zł

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

3273/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 55
m2, cena 259.000 zł

3255/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 47
m2, cena 300.000 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

3104/1821/OMS Brwinów, 3 pokoje, pow. 46 m2,
cena 199.000 zł

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

2568/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow.
1050 m2, cena 230.000 zł

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

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

2562/1821/OGS, Grodzisk Maz., Książęnice,
rolna, pow. 1500 m2, cena 185.000 zł

2551/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow.
1300 m2, cena 217.000 zł

2550/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 115.000 zł

2549/1821/OGS Nadarzyn, Rozalin, budowlana,
pow. 5700 m2, cena 456.000 zł

2548/1821/OGS Ożarów Maz., budowlana, pow.
640 m2, cena 259.000 zł

2546/1821/OGS Ożarów Maz., budowlana, pow.
640 m2, cena 260.000 zł

2544/1821/OGS Michałowice, Pęcice Małe,
budowlana, pow. 650 m2, cena 270.000 zł

2543/1821/OGS Podkowa Leśna, budowlana,
pow. 2500 m2, cena 349.000 zł

2542/1821/OGS Jaktorów, Chylice, budowlana,
pow. 3000 m2, cena 300.000 zł

2541/1821/OGS Puszcza Mariańska, Michałów,
budowlana, pow. 11000 m2, cena 220.000 zł

2540/1821/OGS Radziejowice, Nowe Budy,
budowlana, pow. 8600 m2, cena 130.000 zł

2538/1821/OGS Nadarzyn, Rozalin, budowlana,
pow. 9900 m2, cena 1.683.000 zł

2537/1821/OGS Nadarzyn, Rozalin, budowlana,
pow. 1390 m2, cena 239.000 zł

2516/1821/OGS Stare Babice, Janów,
budowlana, pow. 1600 m2, cena 399.000 zł

2513/1821/OGS Grójec, usługowa, pow. 826 m2,
cena 340.000 zł

2512/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, przemysłowa,
pow. 35600 m2, cena 7.137.000 zł

2511/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, przemysłowa,
pow. 10471 m2, cena 2.095.000 zł

2510/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1423 m2, cena 221.000 zł

2509/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1445 m2, cena 224.000 zł

2508/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1527 m2, cena 240.000 zł

2507/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1386 m2, cena 215.000 zł

2506/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1145 m2, cena 178.000 zł

2505/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1234 m2, cena 192.000 zł

2504/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1575 m2, cena 245.000 zł

2503/1821/OGS Grodzisk Maz., Szczęsne,
budowlana, pow. 1500 m2, cena 179.000 zł

2500/1821/OGS Żabia Wola, Osowiec,
budowlana, pow. 1500 m2, cena 157.000 zł

2499/1821/OGS Żabia Wola, Oddział, rolno –
budowlana, pow. 18700 m2, cena 748.000 zł

2498/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 1184 m2, cena 120.000 zł

2497/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1100 m2, cena 210.000 zł

2496/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 1300 m2, cena 210.000 zł

2495/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, budowlana,
pow. 1500 m2, cena 165.000 zł

2494/1821/OGS Pruszków, budowlana, pow.
1500 m2, cena 2.500.000 zł

2487/1821/OGS Stare Babice, Borzęcin Mały,
budowlana, pow. 900 m2, cena 185.000 zł

2485/1821/OGS Jaktorów, Chylice, budowlana,
pow. 1272 m2, cena 220.000 zł

2477/1821/ODS Brwinów, Owczarnia,
budowlana, pow. 900 m2, cena 250.000 zł

2468/1821/OGS Strzeniówka, budowlana, pow.
2300 m2, cena 529.000 zł

2467/1821/OGS Stare Babice, Lipków,
budowlana, pow. 2000 m2, cena 790.000 zł

2466/1821/OGS Kanie, budowlana, pow. 1001
m2, cena 200.000 zł

2464/1821/OGS Nadarzyn, inwestycyjna, pow. 
5465 m2, cena 1.000.000 zł

2463/1821/OGS Mszczonów, Marków-Świnice,
leśna, pow. 21 700 m2, cena 651.000 zł

2455/1821/OGS Kanie, budowlana, pow. 1075
m2, cena 215.000 zł

2454/1821/OGS Tarczyn, Przypki, budowlana,
pow. 2000 m2, cena 145.000 zł

2453/1821/OGS Chylice, budowlana, pow. 1800 
m2, cena 540.000 zł

2450/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 250.000 zł

2449/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 1500 m2, cena 250.000 zł

2448/1821/OGS Tarczyn, Przypki, budowlana,
pow. 1947 m2, cena 200.000 zł

2447/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 995 m2, cena 150.000 zł

2446/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 2073 m2, cena 285.000 zł

2445/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 1080 m2, cena 135.000 zł

2443/1821/OGS Tarczyn, Przypki, budowlana,
pow. 3000 m2, cena 150.000 zł

2442/1821/OGS Tarczyn, Przypki, budowlana,
pow. 9350 m2, cena 374.000 zł

2441/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow.
2448 m2, cena 625.000 zł

2440/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow.
1200 m2, cena 288.000 zł

2439/1821/OGS Ożarów Maz., budowlana,
pow. 500 m2, cena 120.000 zł

2437/1821/OGS Brwinów, Owczarnia, pow.
2780 m2, budowlana, cena 530.000 zł

2433/1821/OGS Warszawa, budowlana, pow.
656 m2, cena 540.000 zł

2432/1821/OGS Grodzisk Maz., Odrano Wola, 
budowlana, pow. 2339 m2, cena 270.000 zł

2426/1821/OGS Tarczyn, Przypki, budowlana,
pow. 1212 m2, cena 75.000 zł

2425/1821/OGS Tarczyn, Przypki, budowlana,
pow. 1212 m2, cena 75.000 zł

2423/1821/OGS Warszawa, Ursus, budowlana,
pow. 555 m2, cena 595.000 zł

2421/1821/OGS Nadarzyn, Walendów,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 160.000 zł

1070/1821/OGS Pruszków, Żbików, pow. 1670
m2, budowlana, cena 699.000 zł

1073/1821/OGS Teresin,  pow. 6900 m2,
budowlana, siedliskowa, cena 515.000 zł

708/1821/OGS Leszno, Wyględy, pow. 1000 m2,
budowlana, cena 290.000 zł

1237/1821/OGS Pruszków, pow. 580 m2,
budowlana, cena 275.000 zł

1134/1821/OGS Puszcza Mariańska, Zator, pow. 
3150 m2, siedliskowa, cena 90.000 zł

1262/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, pow. 900
m2, budowlana, cena 220.000 zł

1752/1821/OGS Milanówek, pow. 2150 m2,
budowlana, cena 249.000 zł

1756/1821/OGS Brwinów, pow. 3150 m2,
budowlana, cena 620.000 zł

1708/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, pow. 1478
m2, budowlana, cena 199.500 zł

1692/1821/OGS Strzeniówka, pow. 2000 m2,
budowlana, cena 290.000 zł

1651/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, pow. 1000
m2, budowlana, cena 119.000 zł

1600/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, pow. 1200
m2, budowlana, cena 178.000 zł

1596/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, pow. 1500
m2, budowlana, cena 210.000 zł

1211/1821/OGS Nadarzyn, pow. 1000 m2,
budowlana, cena 230.000 zł

777/1821/OGS Nadarzyn, pow. 1100 m2,
budowlana, cena 189.000 zł

244/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, pow. 1500 m2,
budowlana, cena 225.000 zł

197/1821/OGS Strzeniówka, pow. 1500 m2,
budowlana, cena 270.000 zł

1502/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, pow. 1000
m2, budowlana, cena 155.000 zł

171/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, pow. 1001 m2,
budowlana, cena 184.000 zł

1341/1821/OGS Warszawa, Siekierki, pow. 696
m2, budowlana, cena 487.000 zł

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

1145/1821/OGS Raszyn, Sękocin Nowy, pow.
1200 m2, budowlana, cena 249.000 zł

1763/1821/OGS Strzeniówka, pow. 3150 m2,
budowlana, cena 630.000 zł

1637/1821/OGS Duchnice, pow. 1350 m2,
budowlana, cena 360.000 zł

1653/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki, Kozerki,
pow. 1427 m2 ,budowlana, cena 198.000 zł

1228/1821/OGS Teresin, Pawłowice, pow. 3600 
m2, budowlana, cena 80.000 zł

795/1821/OGS Komorów, pow. 1000 m2,
budowlana, cena 560.000 zł

1644/1821/OGS Nadarzyn, pow. 1500 m2,
budowlana, cena 335.000 zł

1717/1821/OGS Strzeniówka, pow. 2150 m2,
budowlana, cena 322.000 zł

1349/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, pow. 1000
m2, budowlana, cena 195.000 zł

819/1821/OGS Milanówek, pow. 1350 m2,
budowlana, cena 375.000 zł

1764/1821/OGS Suchy Las, pow. 1000 m2,
budowlana, cena 300.000 zł
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DAM PRACĘ:

-Duża hur townia  spoż y wcza 
w Nadarzynie zatrudni kierowców z kat. 
B i C tel. 604 492 736

-Duża hur townia w Nadarz y-
nie: soki,  napoje, piwo zatrud-
ni  Przedstawiciel i  Handlowych 
z doświadczeniem tel. 604 492 736, 
609 611 029

- H u r t o w n i a  s p o ż y w c z a 
w Nadarzynie zatrudni do działu han-
dlowego z jęz.angielskim rekrutacja@
fl esch.pl

- H u r t o w n i a  s p o ż y w c z a 
w Nadarzynie zatrudni do obsługi 
strony sklepu internetowego z jęz.an-
gielskim rekrutacja@fl esch.pl

-Zatrudnię fryzjera do salonu „CARE” 
w Ursusie, ul. Kolorowa  19 lok. 153 (wej-
ście od ul. Sosnkowskiego po schodach 
w dół). Tel. 883 991 174

-Zatrudnię: psychologa, trenera, coacha 
do prowadzenia zajęć psychoedukacyj-
nych z dziećmi. Tel. 500 046 816

-Zatrudnimy Van Salesów do bezpo-
średniej sprzedaży produktów spożyw-
czych. Tel. 604 492 736

SZUKAM PRACY:
-Do opieki nad dziećmi oraz sprzątania 

posesji na terenie Mszczonowa - Korabie-
wic. Tel. 724 606 780

-Podejmę się sprzątnięcia domu, miesz-
kania, umycia okien. Tel. 511 090 872

-Podejmę pracę chałupniczą. Tel. 574 
215 996

-Tylko na terenie Mszczonowa: zaopie-
kuję się dziećmi a także mogę sprzątać w 
domach. Tel. 724 606 780

-Zaopiekuje się starszą osobą wymaga-
jącą stałej opieki, mogę zamieszkać u tej 
osoby. Tel. 733 608 230

AUTOMOTO:
-Kolekcjoner kupi części do polskich, 

starych motocykli: sokół, sm500, lech, 
cws, podkowa, niemen, łucznik, perkun, 
tornedo. Kupię najdrobniejsze części. 
Tel. 505 529 328

-Kolektor ssący do Renault Scenic 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 doku-
mentów. Tel. 519 353 990

-Kupię każdego mercedesa sprintera 
z lat: 1995-2000. Stan techniczny bez 
znaczenia. Tel. 668 171 639

-Kupię stare auta: warszawę, syrenę, 
fi ata, garbusa, nysę, malucha, mikrusa 
oraz wszelkiego rodzaju części. Mile 
widziane części karoseryjne. Tel. 516 
774 069

- S p r z e d a m  F o r d  M o n d e o 
z 2007 roku, stan idealny, kolor grana-
towy, cena do uzgodnienia. Tel. 798 

203 882
-Sprzedam Peugot Partner II Tepee, 

rok 2008, srebrny, 5-cio os. 1,6 HDI. Cena: 
14 500 PLN. Tel. 694 146 194

-Sprzedam Mercedesa 115d 74 r. po 
remoncie. Tel. 505 053 692

-Sprzedam Mini Moris 74 r. Tel. 505 
053 692

-Sprzedam VW GOLF KOMBI 1,9 TDI, 
rok 2005, srebrny, cena: 7 200 PLN. Tel. 
507 122 538

-Sprzedam VW model 3 rok 1963. Tel. 
505 053 692

NIERUCHOMOŚCi:
-Bramki k. Błonia dom z działką 3 ha 

przy trasie na Poznań, media. Tel. 505 
345 767

- D z i a ł k ę  b u d o w l a n ą  s p r z e -
dam 1579 m2 Odrano Wola - Gro-
dzisk Maz. Cena: 153 zł/m2, media 
w ulicy. Tel. 510 407 176

-Grodzisk Mazowiecki dom 180 m2, 
działka 900 m2, dwa oddzielne garaże, 
budynek gospodarczy 55 m2, wszyst-
kie media. Może być dwurodzinny. 
Przyjmę mieszkanie w rozliczeniu. Tel. 
504 554 890

-Sprzedam działkę 1300 m2 w Komo-
rowie: plan zabudowy bliźniaczej, zabu-
dowana połowa działki – pół bliźniaka 
200 m2 + domek gospodarczy i 2 garaże 
na samochody: ciężarowy i dostawczy. 
Druga połowa działki przeznaczona na 
nadbudowanie lub rozbudowę domu. 
Budynek z lat 70 – tych z cegły szczeli-
nówki (MAX), stropodach kryty blachą. 
Wszystkie media. Ulica Cicha, stary 
Komorów, 7 min. do WKD, 3 min. do 
szkoły, KW. Cena: 1,6 mln. do negocjacji. 
Tel. 22 758 05 92

-Sprzedam działkę 1500 m2 we wsi 
Szczęsne k. Grodziska Maz. Posiada 
warunki zabudowy i media. Tel. 506 
293 160

-Sprzedam działkę budowlano – 
rekreacyjną w Wylkowyi nad Wilgą o 
pow. 10850 m2. Zagospodarowana, 
wszystkie media. Tel. 602 621 845

-Sprzedam działkę rolną 4,5 tys. m2, 
dom mieszkalny 100 m2 + budynki 
gospodarcze w miejscowości Kuchary, 
gmina Czerwińsk nad Wisłą – 54 km 
od Warszawy. Cena: 250 tys. zł. Tel. 663 
179 403

-Sprzedam mieszkanie 38 m2, 4 
piętro, ciepłe i słoneczne. Blisko: sklepy, 
szkoła, WKD, basen, szpital. Cicha oko-
lica. Grodzisk Maz. cena: 175 000 zł. Tel. 
604 724 198

-Teresin – Niepokalanów. Sprzedam 
dom 150 m2 murowany, działka 850 
m2, cicha, ładna okolica, blisko las. Tel. 
691 793 404

- W y n a j m ę  d w a  p o m i e s zc ze -
nia  pod us ługi  (100 i  30  m2) 
w Ursusie. Tel. Tel. 505 345 767

MATRYMONIALNE:
-Kulturalny wdowiec pozna uczciwą 

wdowę w wieku 70+ bez nałogów. Mile 
widziana Pani lubiąca gotować, czytać 
książki i wyjazdy na wycieczki. Poważnie 
myśląca o spędzaniu czasu w jesieni 
życia - w miejscu zamieszkania i miejscu 
zamieszkania wdowca. Tel. 723 433 938

-Pan po 60 - tce łysawy, szpakowaty, 
pracujący, pozna Panią do 60-tki z War-
szawy i okolic. Cel matrymonialny. Tel. 
784 889 059

-Wdowa kulturalna, zadbana o do-
brym sercu pozna podobnego wdowca 
68 - 75 lat bez nałogów z Piastowa lub 
Pruszkowa. Tylko powazne oferty! Tel. 
695 48 25 31

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

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

-Drzwi drewniane, oszklone, poko-
jowe i łazienkowe w dobrym stanie 
- kolor biały, niedrogo sprzedam. Tel. 
698 391 331

-Kask motocyklowy sprzedam, nowy, 
cena: 170 zł. el. 574 215 996

-Kolekcjoner kupi części do polskich, 
starych motocykli: sokół, sm500, lech, 
cws, podkowa, niemem, łucznik, per-
kun, tornedo, orle. Kupię najdrobniejsze 
części. Tel. 505 529 328

-Kolekcjoner kupi pamiątki związane 
z Powstaniem Warszawskim: listy, zdję-
cia, dokumenty i inne ciekawe przed-
mioty. Tylko oryginały. Tel. 505 529 328

-Kupię bajki na kliszch na rzutnik Ania 
i Jacek i sprzęt Radmor. Tel. 693 336 264

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

-Kompresor sprzedam. Tel. 726 883 
910

-Kupię wojenne przedmioty: szable, 
bagnety, hełmy, czapki, mundury, od-
znaki itd. oraz stare motocykle-części: 
silniki, ramy, baki, koła, kosze i inne. Tel. 
505 529 328

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

-Kupię auta z czasów PRL: fi at, syrena, 
warszawa, wołga, moskwicz, mikus, 
zaporożec, wartburg, nysa i inne cieka-
we oraz stare motocykle - części. Także 
stare motocykle i wszelkie części. Tel. 
505 529 328

-Kupię zabytkowe rowery: Kamiński, 
Rybowski, Łucznik, Wicher, Zawadzki, 
Lipiński, Wehren, Huragan, Jaguar i inne 
ciekawe oraz części. Tel. 505 529 328

-Lepik na gorąco sprzedam ok. 200 

kg, cena 250 zł do negocjacji. Tel. 660 
930 281 po 15-tej

- N o w ą ,  c z a r n ą  m a r y n a r k e 
z weluru sprzedam. Cena: 50 zł. Wzrost: 
182 cm, obwód klatki piersiowej: 96 cm,. 
Tel. 660 930 281 po 15-tej

-Odkurzacz karcher sprzedam, cena: 
150 zł. Tel. 574 215 996

- O k a z j a !  S p r z e d a m  b a r -
dzo tanio:  kanapę, szafę,  wer-
salkę, fotele, dwa stoliki, stół ławę 
w związku z likwidacją mieszkania. 
Meble używane, dobrze utrzymane, 
ceny do uzgodnienia na miejscu. Tel. 
606 450 565

-Okazja! Sprzedam kożuch damski z 
kapturem produkcji polskiez z Kurowa, 
brązowy, mało używany, jak nowy, cena: 
300 zł. Tel. 660 930 281 po 15-tej

-Okazja: wyprzedaż nowych garnitu-
rów w różnych kolorach, bardzo niska 
cena. Wzrost: 182 cm, obwód klatki 
piersiowej: 96 cm, obwód pasa: 92 cm. 
Tel. 660 930 281 po 15-tej

-Pasjonat starej motoryzacji kupi stare 
motocykle, części. Płacę gotówką! Tel. 
516 774 069

-Pianino Calipso nowe, czarne sprze-
dam. Tel. 505 345 767

-Po likwidacji szrotu sprzedam czę-
ści do samochodów: resory do Fia-
ta Ducato (4 szt.), hak holowniczy 
do terenówki Frontiery z atestem; 
lapmy: przód, tył, rozruszmiki, alter-
natory do różnych marek starszych 
aut. Do Mercedesa 123 oblachowa-
nie całego przodu. Głownice do VW 
i Merc. Tel. 22 758 05 92

-Rower górski sprzedam. Rama mę-
ska, cena: 150 zł. Tel. 574 215 996

-Silnik trójfazowy 1,5 KW 1400 obrot/
min. sprzedam oraz silnik trójfazowy 1,1 
KW 1400 obrot/min. Wyłacznik termicz-
ny do w/w silników. Tel. 511 505 265

-Sprawny kompresor sprzedam. Tel. 
505 345 767

-Sprzedam 2 opony Bringestone: 
245/40/17. Tel. 574 215 996

-Sprzedam biurko. Stan bardzo dobry. 
Tel. 574 215 996

-Sprzedam drzwi drewniane we-
wnętrzne, oszklone pokojowe w do-
brym stanie. Tel. 698 391 331

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

-Sprzedam futro z norek nr. 46-48, 
kolor czekolada. Tel. 502 629 315

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

- Spr zedam k latk i  drewniane 
i plastikowe, ok. 50 sztuk. Tel. 505 345 
767

-Sprzedam nowe futro z nutrii, kolor 
beżowy. Tel. 758 21 18 Pruszków

-Sprzedam nowe futro z nutrii, beżo-
we. Tel. (22) 758 21 18

-Sprzedam krewetki akwariowe, gu-

piki, molinezje i platki. Tel. 574 215 996
-Sprzedam opony zimowe Pirelli: 

195/65/15. Cena: 220 zł za komplet. Tel. 
574 215 996

-Sprzedam ponton, stan jak nowy, 
biało-czerwony, cena: 240 zł. Tel. 574 
215 996

-Sprzedam rower górski, rama męska. 
Cena: 150 zł. Tel. 574 215 996

-Sprzedam tanio kanapę dwuosobo-
wą i dwa fotele, kolor beżowy, stan b. 
dobry. Tel. 698 391 331

-Sprzedam tanio rowerek, boczne 
kółka+rączka do prowadzenia, konik 
na biegunach, hulajnogę trójkołową. 
Tel. 511 505 265

-Sprzedam odkurzacz karcher. Cena: 
150 zł. Tel. 574 215 996

-Ziemia na podniesienie terenu: czar-
noziem, humus. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 514 640 779

USŁUGI:
-Dezynsekcja - deratyzacja. Skutecz-

nie zwalczamy: prusaki, karaluchy, 
mrówki, pluskwy, myszy i szczury itp. 
Kontakt: www.insekt24.pl Tel. 533 780 
170

-Masaż klasyczny - leczniczy: SHIATSU 
(masaż japoński). Tel. 504 140 257; 698 
030 212

-Mycie kostki brukowej, elewacji, 
podjazdów, tarasów, ogrodzeń. Tel. 
606 627 986

-Naprawa maszyn budowlaszych. Tel. 
690 009 423

-Oddam kota (3-mce):  czarny 
z biała krawatką, półpres. Tel. 512 98 
97 10

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

-Odkomarzanie. Skutecznie zwal-
czamy komary na terenach zielonych. 
Pozbędziesz się bzyczącego problemu. 
Kontakt: www.insekt24.pl Tel. 533 780 
170

RÓŻNE
-KRUSZENIE BETONU, DUŻE ZLECE-

NIA. TEL. 669 450 726
-Naturalny DOPING-CORDYCEPS. 

Ponad to wzmacja POTENCJĘ: www.
wojtek.ganodermakawa.pl Tel. 698 030 
212, 504 140 257

-WYBURZANIE OBIEKTÓW PRZEMY-
SŁOWYCH, BUDYNKÓW, MAGAZYNÓW. 
DUŻE OBIEKTY. TEL. 669 450 726

-Wycinka drzew, wywóz, przewozy 
busem, pielęgnacja trawników, żywo-
płotów, złom, itp. Tel. 515 146 480

-Ziemia na podniesienie terenu. Czar-
noziem, humus. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 514 640 779

-Przepowiednie, doradztwo i wspar-
cie 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  A

BEZ TABU
Droga Redakcjo

Moja sześcioletnia córka bez przerwy choruje, ciągłe infekcje i zaziębienia osłabiają małą, 
burzą nasz harmonogram.

Podajemy tran, witaminę C, nie wyziębiamy małej, nie przegrzewamy. Wydaje mi się, że 
robimy wszystko co możliwe.

Lekarze przepisują kolejne leki i antybiotyki. Córka jest już tym wszystkim zmęczona i my 
również.

Co robić, gdzie szukać rozwiązań?
Iza 33 l.

Szanowna Pani Izo

Proszę mi powiedzieć czy poczyniliście Państwo jakieś kroki aby wykluczyć alergię, czy któryś 
lekarz zasugerował, że przeziębienia mogą być na tle alergicznym?

Często nieświadomi, że naszpe dziecko może być alergikiem traktujemy alergię jako prze-
ziębienie. Objawy są podobne, często pojawia się kaszel, katar, kichanie i wszystko mogłoby 
wskazywać na to, że mamy początek przeziębienia, a wcale tak być nie musi.

Proszę zasugerować lekarzowi aby skierował Państwa na badania, które potwierdzą lub 
wykluczą alergię.

Oczywiście nie twierdzę, że musi to mieć związek ale proszę sprawdzić. Może to stanowić 
podłoże do ukierunkowania kolejnych działań.  

Pozdrawiam 
Katarzyna Włodarczyk
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C H W I L A  R E L A K S U

R E K L A M A

S P A C E R 
CMERTARNĄ 

A L E J Ą
Początkowo grodziski cmentarz usytuowany był w okolicach 

kościoła św. Anny, jednak ze względów sanitarnych około 
1832 r. przeniesiony został na rogatki miasta (ul. Radońska , 
Montwiłła,). Najstarszy zachowany nagrobek pochodzi z 1842 
r. Wtedy też wydzielone zostało miejsce chowania innowier-
ców (kirkut znajdował się w innej części Grodziska) oraz dzieci 
nieochrzczonych.

Pierwotnie powierzchnia nekropolii liczyła 480 łokci, czyli ok. 
200 m kw., co oczywiście nie było wielkością wystarczającą, 
w związku z czym był on kilkakrotnie powiększany, ostatni 
raz w 1925 r. W 1866 r.  cmentarz został obsadzony drzewami 
i krzewami.

Oczywiście, jak na każdym polskim cmentarzu znajdują się 
tutaj kwatery żołnierzy zarówno z I jak i II wojny światowej.

(opr. KF na podst. „Grodzisk Mazowiecki trasy turystyczne)
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GRODZISK MAZ. XII targi pracy

P r a c o d a w c y 
s z u k a j ą …

Aż 29 potencjalnych pracodawców wyczekiwało na 
pracowników 19 października w Sali gimnastycznej gro-
dziskiego Zespołu Szkół nr 1. Poszukiwani byli zarówno 
specjaliści w bardzo określonych branżach, jak i osoby 
chętne do przyuczenia. Zainteresowanym oferowane były 
także różne szkolenia, służono radą i pomocą w opracowy-
waniu składanych dokumentów.

Targi zorganizował Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku 
Mazowieckim.

Tekst i foto:  (kf)

GRODZISK MAZOWIECKI. Kurytyba i Rio de Janeiro – polska podróż do Brazylii

Brazylia – kraj pełen kontrastów
W czwartek 19 października grodziska Poczekalnia PKP zorganizowała kolejne spotkanie Klubu Podróżnika. 
Tym razem rozmowa toczyła się wokół podróży ściśle splecionych z historią i ekonomią, podejmowanych 
z konieczności, podróży bez powrotu.

Zaproszony gość, Aleksandra Pluta, 
doktorantka na Universidade de 

Brasilia, opowiadała o swojej najnowszej 
książce „Droga do Rio. Historie polskich 
emigrantów”. Jest ona zapisem jej roz-
mów z Polakami mieszkającymi dziś 
w Rio de Janeiro – żyjącymi jeszcze 
przedstawicielami emigracji wojennej 
i powojennej, którzy zaryzykowali 
w ciężkich dla Europy i Polski latach 
40-tych XX w. podróż w nieznane, do 
egzotycznej dla nich Brazylii. Jedni, jako 
polscy Żydzi, wyjechali aby uniknąć 
Holocaustu, inni jako byli żołnierze Armii 
Krajowej lub Armii Andersa, emigrowali 
z powodów politycznych. Wszyscy oni 
skorzystali z nadarzającej się, często 
przypadkiem, szansy wyjazdu za ocean, 
by po prostu przeżyć lub normalnie żyć.

Pierwsza fala Polonii
Warto przypomnieć, że pierwsza 

i bardzo duża fala emigracyjna z terenów 
polskich (głównie z Galicji) do Brazylii 
miała miejsce już w drugiej połowie 
XIXw. Za ocean podróżowali chłopi 
(też z okolic Grodziska) motywowani 
ekonomicznie – jechali uciekając od 
biedy, w poszukiwaniu ziemi do zasie-
dlenia, którą ówczesna Brazylia chętnie 
oferowała przybyszom z Europy. Listy 
i pamiętniki zachowane z owych cza-
sów ukazują prostych, niepiśmiennych 
ludzi, którzy nic nie wiedząc o Brazylii, 
mamieni fantastycznymi opowieściami 
prężnie działających wówczas agencji 
rekrutujących emigrantów, jechali „w 
ciemno” ku nieznanemu im kulturowo 
i przyrodniczo światu. O ich losach 
przeczytać można w książkach „Cesarz 
Ameryki” lub „Listy emigrantów z Brazylii 
i Stanów Zjednoczonych 1890-1891”.

Ci pierwsi emigranci, podróżujący „za 
chlebem”, osiedlali się w południowych 
stanach Brazylii, gdzie klimat bardziej 
im sprzyjał, przypominając polski. Dziś 
o skali i fi nale tych wyjazdów zaświadcza 
Kurytyba – jak na Brazylię nadspodzie-

wanie zielone i czyste miasto, będące 
drugim co do wielkości, po Chicago, 
skupiskiem Polonii na świecie. Dzisiejsza 
społeczność polonijna, czyli potom-
kowie owych dawnych emigrantów, 
kultywują tam polskość w folklorystycz-
no-kulinarnym wydaniu, m.in. przez 
wszechobecne pierogi.

Wojenne losy
Natomiast emigranci, których osobi-

ste historie spisała Aleksandra Pluta, to 
w większości starsi już ludzie, urodze-
ni jeszcze w Polsce, czyli emigranci 
w pierwszym pokoleniu, będący żywymi 
świadkami momentu konfrontacji z, jak-
że odmienną od europejskiej, brazylijską 
rzeczywistością. Charakterystyczne 
jest, że pomimo oczywistego szoku 
kulturowego i trudności wynikających 
z nieznajomości języka portugalskiego, 
Brazylia ich zachwyciła. Kontekst ich 
wyjazdu z Polski był dramatyczny, gdy 
tymczasem w Brazylii jako przybysze 
z Europy spotkali się z miłym przyjęciem, 
z pomocą i z atmosferą wolności.

Polak potrafi 
Finalnie czas pokazał, że polska emi-

gracja do Brazylii z czasów II wojny świa-
towej to historia z dość rychłym happy 
endem – ludzie, którzy za kapitał mieli 
średnie lub wyższe wykształcenie, i nie-
wiele ponadto, z sukcesem zbudowali 
swoją pozycję zawodową i społeczną, 
wpisując się w wyższe klasy brazylijskie-
go społeczeństwa.

Warto przytoczyć jeszcze ocenę dzi-
siejszej Brazylii sformułowaną przez 
Aleksandrę Plutę, która przydać się 
może potencjalnym turystom. Brazylia 
to mianowicie kraj kontrastów: bywa 
tam przepięknie i ekstremalnie brzydko, 
bogato i skrajnie biednie, mieszkają tam 
ludzie dobrzy oraz bardzo źli. Bez wąt-
pienia jest to kraj, który dostarcza wielu 
emocji, zwłaszcza skrajnych. Natomiast 
do Rio stanowczo jechać nie należy – na 
dzień dzisiejszy łatwo stać się tam przy-
padkową ofi arą lokalnych porachunków. 
Póki co bezpieczniej będzie w Kurytybie.

Sylwia Pańków
Fot. Tomasz Kwapiński

MILANÓWEK. Willa „Waleria” – 
wernisaże, koncerty, wystawy

T w ó r c z e 
małżeństwo
Znana milanowianom i milanowiankom zabytkowa 
willa „Waleria”, położona w parkowej części miasta, 
jest obiektem tyleż nadgryzionym zębem czasu, co 
malowniczym. Jej atrakcyjna lokalizacja, walory 
historyczne i architektoniczne prowokują wręcz do 
organizowania eventów artystycznych, dla których 
jest klimatyczną oprawą.

W sobotę 21 października Centrum Środowisk Twórczych 
„Willa Waleria” zorganizowało w obiekcie kolejne wydarze-
nie – wernisaż prac malarskich i fotografi cznych Katarzyny 
i Piotra Borkowskich. Ponieważ wieczorną porą ogród 
i sama willa stopniowo pogrążały się w ciemnościach, 
drogę do mieszczącej się na parterze Pracowni Jana 
Szczepkowskiego oświetlały nastrojowe lampiony. Sama 
pracownia, jej chropowata biel, monochromatyczne przed-
stawienia rzeźbiarskie i klimatyczny piec kafl owy stanowiły 
idealne tło dla ekspozycji. 

Wystawa zatytułowana była „Tam” – czyli tam, gdzie 
obecnie się nie znajdujemy, gdzie kierujemy nasz wzrok 
i gdzie dążymy. Katarzyna Borkowska zaprezentowała 
swoje najnowsze obrazy, inspirowane snami i uczuciami, 
piękne prace ceramiczne oraz oryginalną serię świecz-
ników naściennych. Wyjątkowo intrygującą wersją był 
kinkiet wykonany z deski zestawionej z dekoracyjnymi, 
starymi łyżkami.

Piotr Borkowski – pasjonat fotografi i - przedstawił foto-
grafi czne portrety kobiece i fotografi czne pejzaże, będące 
efektem jego działań twórczych na przestrzeni wielu lat. 
Oboje małżonkowie są wychowankami Ogniska Plastycz-
nego im. Jana Skotnickiego w Grodzisku Mazowieckim, 
gdzie doskonalili swój artystyczny warsztat.

Jak przystało na prawdziwy wernisaż było tłoczno, to-
warzysko i impresyjnie, fotografowie krążyli wśród gości 
dokumentując wydarzenie a stół elegancko zachęcał do 
poczęstunku. A willa Waleria już zaprasza na następne spo-
tkania ze sztuką, czy to w wersji plastycznej, czy muzycznej.

Tekst i foto:
Sylwia Pańków

U NAS. Potańcówka przy walcach, tangach i fokstrocie

Dzień Seniora w Milanówku
Jesień to pora roku dedykowana tym spośród nas, którzy osiągnęli jesień swojego życia – w październiku 
i listopadzie obchodzimy kolejno: Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, Europejski Dzień Seniora oraz 
Ogólnopolski Dzień Seniora. A więc świętujemy zarówno globalnie, jak i lokalnie. Wszystko zaś po to, aby 
kształtować społeczną postawę szacunku wobec osób starszych oraz wdrożyć działania, które zapewnią seniorom 
zdrowe, aktywne i ciekawe życie.

21 października Milanow-
skie Centrum Kultury we 

współpracy z Urzędem Mia-
sta tradycyjnie już zorgani-
zowało potańcówkę przy 
muzyce na żywo, wieczór 
przeznaczony specjalnie dla 
milanowskich seniorów.

Impreza rozpoczęła się 
krótką i miłą częścią ofi cjal-
ną – Dyrektor MCK i Pani Bur-
mistrz w serdecznym tonie 
powitały wszystkich obec-
nych gości, życząc im dobrej 
zabawy w gronie przyjaciół 
oraz kondycji i wytrwałości 
na parkiecie.

Przedstawiciel samorządu 
przekazał na ręce Prezes 
Związku Emerytów i Ren-
cistów dekoracyjny bukiet 
delikatnych róż, adresowany 
do wszystkich obecnych pań, 
również tych niezrzeszonych. 
Każdego z przybyłych senio-
rów, panie i panów, obdaro-
wano czekoladowym upo-
minkiem, które w koszach 
roznosili młodzi pracownicy 
MCK.

Korzystając z okazji przed-

stawicielka milanowskiego 
OPS, życząc gościom energii 
i pasji, poinformowała, że 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
włączył się w politykę senio-
ralną miasta. W październiku 
uruchomił Milanowską Szko-
łę Aktywnego Seniora pod 
hasłem „U nas zdobędziecie 
przepis na długowieczność”. 
Ruszyły już grupy z zajęć 
ogólno-kondycyjnych i języ-

ka angielskiego, będzie też 
klub fi lmowy, zapisy na bez-
płatne zajęcia trwają.

Po części ofi cjalnej zabawa 
rozpoczęła się na dobre. Sala 
gimnastyczna Zespołu Szkół 
przy ul. Piasta na tą okazję 
zmieniła oblicze. Zawieszo-
na pod sufitem lustrzana 
kula dyskotekowa spowiła 
w efekty świetlne pary tań-
czące na parkiecie. Trzyoso-

bowa kameralna Orkiestra 
Macieja Kierzkowskiego przy-
grywała ze sceny do tańca, na 
harmonii, saksofonie i perku-
sji. W chwilach wytchnienia 
seniorzy raczyli się ciastami 
i napojami przy stołach. 

Kto nie miał okazji ujrzeć 
milanowsk ich seniorów 
na parkiecie, niech wie, że 
pięknie tańczą – zarówno 
klasycznie w parach, jak 
i rozrywkowo w spontanicz-
nym kółeczku, tudzież solo 
w pojedynkę. Odważnie i bez 
namysłu ruszają do walca, 
tanga czy rytmów fokstrota. 
Muzycy znakomicie stworzyli 
ku temu atmosferę, grając 
taneczne przeboje wszech-
czasów, o wiele mówiących 
tytułach: „Cicha woda brzegi 
rwie”, „Już taki jestem zimny 
drań” czy porywającego, ro-
mantycznego walca z „Nocy 
i dni”. Oraz wiele, wiele innych 
melodii, które wszyscy bez 
wyjątku seniorzy znają z lat 
młodości.

Sylwia Pańków
Fot. Joanna Szamota
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ZATRUDNIMY AGENTÓW - POŚREDNIKÓW 
NIERUCHOMOŚCI TEL. 604 - 492 - 736604 - 492 - 736

CHCESZ SZYBKO I DOBRZE SPRZEDAĆ
MIESZKANIE, DOM, DZIAŁKĘ? 22 730-33-40/4322 730-33-40/43

Nr oferty: 

2386/1821/OMS
Rok budowy: 2013

Stan: idealny

Piętro: 1

Typ kuchni: otwarta

Kontakt 22 730 33 40

O F E R T Y   T Y L K O   U   N A S

Mieszkanie na sprzedaż

690 000 PLN

Pruszków

4 pok., 122 m2

Nr oferty: 

3030/1821/OMS
Rok budowy: 2010

Stan: idealny

Piętro: 1

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

179 000 PLN

Pruszków

2 pok., 37 m2
Nr oferty: 

3121/1821/OMS
Rok budowy: 2010

Stan: dobry

Piętro: 2

Typ kuchni: otwarta

Kontakt 22 730 33 43

Dom na sprzedaż

1 150 000 PLN

Stare Babice

6 pok., 210 m2

Nr oferty: 

895/1821/ODS
Rok budowy: 2008

Stan: idealny

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1400 m .kw.

Kontakt 22 730 33 40

Dom na sprzedaż

2 200 000 PLN

Ożarów Mazowiecki

6 pok., 200 m2
Nr oferty: 

1202/1821/ODS
Rok budowy: 2000

Stan: bardzo dobry

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1500 m .kw.

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 43

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 40

Działka na sprzedaż

635 000 PLN

Kajetany

4100 m2
Nr oferty: 

2032/1821/OGS

Rodzaj działki przemysłowa

Kształt
prostokąt
28mx150m

Media tak

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

329 000 PLN

Grodzisk Mazowiecki

4 pok., 79 m2

Mieszkanie na sprzedaż

227 000 PLN

Pruszków

2 pok., 36 m2

Dom na sprzedaż

398 000 PLN

Milanówek

7 pok., 270 m2

Dom na sprzedaż

699 000 PLN

Ożarów Mazowiecki

4 pok., 165 m2

Dom na sprzedaż

800 000 PLN

Ołtarzew

6 pok., 250 m2

Dom na sprzedaż

1 030 000 PLN

Nadarzyn, Szamoty

7 pok., 280 m2

Dom na sprzedaż

349 000 PLN

Duchnice

4 pok., 85 m2

Mieszkanie na sprzedaż

447 000 PLN

Warszawa - Bemowo

2 pok., 55 m2

Nr oferty: 

3283/1821/OMS
Rok budowy: 1999

Stan: dobry

Piętro: parter

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 40

Nr oferty: 

1425/1821/ODS
Rok budowy: 1937

Stan: do remontu

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1405 m .kw.

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 

1590/1821/ODS
Rok budowy: 2015

Stan:
do 
wykończenia

Typ domu wolnostojący

Garaż tak

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 

1665/1821/ODS
Rok budowy: 2002

Stan: bardzo dobry

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1000 m .kw.

Kontakt 22 730 33 40

Nr oferty: 

1601/1821/ODS
Rok budowy: 1999

Stan: bardzo dobry

Typ domu szeregowy

Pow. działki 352 m .kw.

Kontakt 22 730 33 40

Nr oferty: 

1671/1821/ODS
Rok budowy: 1980

Stan: do remontu

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 980 m .kw.

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 

3343/1821/OMS
Rok budowy: 1984

Stan: do remontu

Piętro: 3

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 40
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