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WARSZAWA URSUS. Ewakuacja mieszkańców bloku przy ul. Sosnkowskiego 9

E k s p l o z j a  w  b l o k u
W bloku przy ul. Sosnkowskiego 9 w warszawskim Ursusie eksplodował granat. Ewakuowano 80 osób. 
O podrzucenie przedmiotu na wycieraczkę jednego z mieszkań podejrzewany jest 41-letni mieszkaniec Pruszkowa.

W środę, 28 czerwca do 
policjantów dotarło nie-

pokojące zgłoszenie. Doty-
czyło ono niebezpiecznego 
przedmiotu podłożonego na 
wycieraczkę w bloku przy ul. 
Sosnowskiego 9 w warszaw-
skim Ursusie.

Niekontrolowany wybuch
– Na klatce schodowej jed-

nego z bloków mieszkalnych, 
na czwartym piętrze, znale-
ziono podejrzany pakunek. 
Powiadomiono policję. Na 
miejsce natychmiast wysła-
nych zostało kilka patroli 
oraz funkcjonariusze SPAP 
(Samodzielny Pododdział 
Antyterrorystyczny Policji), 
którzy mieli sprawdzić paku-
nek pod kątem pirotechnicz-
nym – mówi podkomisarz 
Sylwester Marczak, rzecznik 
Komendy Stołecznej Policji.

Pierwsza decyzja policji do-
tyczyła ewakuacji lokatorów. 
Przeprowadzono ją wspólnie 
ze strażą pożarną. Ostatecz-
nie blok opuściło blisko 80 
osób. Kilka osób z uwagi na 
wiek i stan zdrowia nie było 
w stanie uczynić tego o wła-
snych siłach.

Z uwagi na padający deszcz, 
mieszkańcy mieli zapewnio-
ne schronienie w pobliskiej 
szkole oraz na komisariacie 
policji. Późniejsze wydarzenia 
potwierdziły słuszność decy-
zji o ewakuacji.

- W trakcie czynności doszło 
do niekontrolowanego wy-
buchu – informuje podkom. 
Sylwester Marczak.

Według nieoficjalnych 
informacji ,  do eksplozji 
doszło w momencie, gdy 
pirotechnicy przy pomocy 
specjalistycznego robota 
próbowali usunąć podejrzany 

przedmiot, który miał wypaść 
z chwytaka. Policja nie po-
twierdza doniesień. 

Zatrzymano podejrzanego
Po południu policja ze-

zwoliła na powrót do miesz-
kań lokatorom budynku. 
Jak twierdzą mieszkańcy, 
to nie pierwszy przypadek, 
gdy znaleziono podejrza-
ny pakunek pod drzwiami 
tego samego mieszkania. 
W grudniu ubiegłego roku 
ktoś również zostawił podej-
rzany przedmiot na klatce 
schodowej, wówczas okazało 

się, że była to atrapa granatu.
Policjanci z wydziału do 

walki z terrorem kryminal-
nym i zabójstw Komendy 
Stołecznej Policji od samego 
początku bardzo intensywnie 
pracowali nad ustaleniem 
osoby, która podłożyła nie-
bezpieczny przedmiot na wy-
cieraczkę mieszkania. Szybko 
wpadli na trop podejrzanego. 
Kilka godzin po zakończeniu 
czynności przy ul. Sosnkow-
skiego, policjanci zatrzyma-
li 41-letniego mieszkańca 
Pruszkowa. Mężczyzna był 
wcześniej notowany w karto-
tekach policyjnych. W trakcie 
zatrzymania był zaskoczony 
i nie stawiał oporu. Mężczy-
zna usłyszał zarzut usiłowania 
zabójstwa, za co grozi kara 25 
lat pozbawienia wolności lub 
dożywocia.

Zebrany materiał dowo-
dowy uprawdopodobnił 
popełnienie przestępstwa, 
dlatego sąd podjął decyzję 
o zastosowaniu środka za-
pobiegawczego w postaci 
tymczasowego aresztowania 
na okres trzech miesięcy.

Kinga Rochalska
Fot. www.policja.waw.pl.U NAS    str. 5

Następne wydanie FLESCH MAZOWSZA ukaże się 3 sierpnia 2017

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

R E K L A M A
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ŻYWNOŚĆ. Inspekcja Weterynaryjna nie dopatrzyła się nieprawidłowości w Fermie Oldar

Czy fałszowano daty ważności jaj?
Dziennikarze programu „Uwaga!” TVN podjęli incognito pracę w zakładzie produkcji jaj należącym do Fermy 
Oldar ujawniając szereg nieprawidłowości. Producent „Jaj z Sokołowa” następnego dnia po emisji programu 
wydał oświadczenie, w którym oskarża TVN o manipulację.

Jak podali dziennikarze 
„Uwaga!” TVN w materiale 

wyemitowanym 21 czerw-
ca, podczas pracy w Fermie 
Oldar, reporterzy mieli za 
zadanie sfałszowanie daty 
przydatności do spożycia 
partii jaj, których nie udało się 
sprzedać w terminie.

Szokujący materiał TVN
Nielegalny zabieg prze-

dłużał ich termin ważności 
o kolejne kilka tygodni. Po-
nadto, na hali pojawiła się 
prezes fi rmy, która w opinii 
reporterów, nie zareagowała 
na trwającą tam procedurę.

W dalszej części materiału 
dziennikarze TVN opisali pro-
ceder handlu tzw. „czarnymi 
jajami” - jajami niezdatnymi 
do spożycia. Co więcej, zda-
niem dziennikarzy programu 
„Uwaga!” pracownicy fermy 
sugerowali im możliwość 
zakupienia książeczki sanepi-
dowskiej w Internecie.

Ferma oskarża dziennikarzy 
o manipulację

W opublikowanym 22 
czerwca oświadczeniu Pre-
zes Fermy Oldar, Aleksandra 
Dębska, przeprasza kontra-
hentów spółki za zaistniałą 
sytuację i oskarża dziennika-

rzy TVN o manipulację.
- Wyrażamy ubolewanie, że 

w wyemitowanym programie 
podane zostały informacje, 
które poddają w wątpliwość 
procedury dotyczące bezpie-
czeństwa i jakości w naszej 
fi rmie (…). Każdy pracownik 
Fermy Oldar zobowiązany 
jest do przedstawienia waż-
nej książeczki sanepidow-
skiej. Mamy świadomość 
tego, że jest to kluczowy 
element wymagany w przy-
padku prowadzenia działal-
ności związanej z produkcją 
żywności. Jesteśmy w stanie 
udokumentować ważność 
książeczek zdrowia wszyst-
kich pracowników naszej 
fi rmy, u których wymagany 
jest ten dokument. Jednak 
zaniepokojeni wypowiedzią 
naszego pracownika po-

stanowiliśmy dodatkowo 
zweryfikować ich ważność 
poprzez skontrolowanie ich 
prawdziwości w instytucjach, 
które je wydały – przekazuje 
w oświadczeniu Prezes Alek-
sandra Dębska.

Co więcej, jak podaje Ferma 
Oldar, wszystkie skandalicz-
ne i szokujące zdjęcia oraz 
ujęcia z jajami wylęgowymi 
i z płodami kurcząt pokazane 
w materiale TVN nie mają nic 
wspólnego z Fermą Oldar. 
Ujęcia te nie zostały nagrane 
na terenie zakładu.

Kontrola Inspekcji 
Weterynaryjnej 

w Pruszkowie
Na terenie fermy została 

przeprowadzona urzędowa 
kontrola Inspekcji Wetery-
naryjnej w Pruszkowie. Jej 

wyniki zaprzeczają zarzutom 
stawianym zakładowi Oldar 
w materiale wyemitowanym 
w programie „Uwaga!” TVN. 
W związku z tym, decyzją 
Powiatowego Lekarza Wete-
rynarii w Pruszkowie w cało-
ści umorzono postępowanie 
prowadzone wobec Fermy 
Oldar.

- Wydana decyzja potwier-
dza, iż proces produkcyjny 
w Fermie Oldar zapewnia 
bezpieczeństwo produktu – 
jaj i masy jajecznej – mówi 
Aleksandra Dębska, Prezes 
Fermy Oldar. – Zapewniamy 
wszystkich naszych Partne-
rów, że produkty Fermy Oldar 
niezmiennie mają najwyższą 
jakość, a Państwa bezpie-
czeństwo, zdrowie i zadowo-
lenie ze współpracy z nami 
jest dla nas nieustannym 
priorytetem – dodaje. 

W odpowiedzi na próby 
bezprawnego działania na 
szkodę wizerunku fi rmy, Fer-
ma Oldar zapowiada podję-
cie wszelkich możliwych kro-
ków prawnych w celu obrony 
swojego dobrego imienia 
i wyciągnięcia konsekwencji 
wobec osób i podmiotów 
działających na jej szkodę.

Tekst i foto:
Kinga Rochalska

KOMUNIKACJA. Budują wiadukt nad torami PKP

Nowa przeprawa przez tory
Dzięki współpracy powiatu pruszkowskiego, miasta 
Pruszkowa, miasta Piastowa oraz PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. niebawem ruszy budowa nowej 
przeprawy przez tory PKP w Pruszkowie. Mowa 
o wiadukcie, który ma połączyć ul. Grunwaldzką 
z ul. Warszawską.

W styczniu na posiedzeniu Rady Miasta Pruszkowa wy-
rażono zgodę na zawarcie porozumienia między miastem 
Pruszków, miastem Piastów, powiatem pruszkowskim 
a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie budowy 
wiaduktu nad torami PKP w Pruszkowie. W środę, 14 
czerwca podpisano zaś porozumienie na budowę nowego 
wiaduktu drogowego, który ma połączyć ul. Grunwaldzką 
z ul. Warszawską.

Liderem działań inwestycyjnych i koordynacyjnych 
związanych z budową wiaduktu przy wsparciu samorządu 
miasta Piastowa i powiatu pruszkowskiego jest miasto 
Pruszków. W ramach porozumienia samorządów i PKP 
PLK S.A., Pruszków jest także największym udziałowcem 
inwestycji – pokrywa 40% jej kosztów. 

W ramach przedsięwzięcia, oprócz samego wiaduktu, 
powstaną drogi dojazdowe, chodniki, ścieżki rowerowe, 
ciągi komunikacyjne, zjazdy do posesji oraz kompleksowe 
oświetlenie. Według wstępnych założeń, jezdnia będzie 
posiadała po jednym pasie ruchu w obydwie strony i ciąg 
pieszo – rowerowy. Nowy wiadukt będzie szczególnie du-
żym ułatwieniem dla mieszkańców tzw. Papierni, którzy, 
po rozebraniu starej kładki, mieli ograniczone możliwości 
pieszego pokonania torów kolejowych.

- Chcemy aby ta inwestycja była realizowana w czasie, 
gdy z eksploatacji zostaną wyłączone tory PKP, by było to 
najmniej kolizyjne dla tego szlaku – mówi Jan Starzyński, 
Prezydent Pruszkowa. – Mam nadzieję, że wszystkie za-
mierzenia udadzą się i za dwa lata będziemy mieli kolejne 
bezkolizyjne połączenie miasta Pruszkowa – dodaje.

Kinga Rochalska

WARSZAWA. Zakłady „Ursus” wpisane do rejestru zabytków

Zakłady Ursus zostały zabytkiem
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków podpisał decyzję o wpisaniu do rejestru zabytków zespołu 
Zakładów Mechanicznych „Ursus”. Oznacza to, że zabytkowe hale nie mogą zostać rozebrane z uwagi na zachowane 
wartości historyczne oraz artystyczne. 

O skandalicznej rozbiórce hal dawnej 
fabryki traktorów „Ursus” informo-

waliśmy na łamach naszej gazety kilka 
tygodni temu.

Rozbiórka zabytkowych hal
- Zostały elewacje frontowe obu hal 

(najcenniejsze), elewacja boczna jednej 
z nich, fragment korpusu hali zachodniej 
(odlewnia). Pozostał nadal nietknięty 
budynek dawnej modelarni oraz warsz-
taty z tyłu działki – informował wówczas 
na Facebooku Stołeczny Konserwator 
Zabytków, Michał Krasucki.

Po zawiadomieniu organów o zda-
rzeniu, Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego zgłosił do prokuratury 
sprawę niezgodnej z prawem rozbiórki 
zabytkowych hal fabryki traktorów 
w Ursusie. Głównym podejrzanym 
w sprawie jest spółka CPD S.A., która ku-
piła od syndyka kilkadziesiąt hektarów 
terenu dawnej fabryki traktorów na cele 
inwestycyjne. Spółka występowała już 
wcześniej do Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego o zgodę na roz-

biórkę zabytkowych hal. Organ jednak 
odmówił. Nieofi cjalnie wiadomo, że de-
weloper nie przyznaje się do nielegalnej 
rozbiórki hal, a przedstawiciele Spółki 
twierdzą, że hale uległy zawaleniu. Spra-
wą zajmuje się prokuratura.

Awans do rejestru zabytków
W tym czasie mieszkańcy Ursusa pro-

testowali przeciwko wyburzaniu budyn-
ków pozostałych po byłych Zakładach 

Mechanicznych „Ursus”. To także dzięki 
ich staraniom, hale z gminnej ewidencji 
zabytków awansowały do wojewódzkie-
go rejestru zabytków, co znacznie sku-
teczniej chroni je przez wyburzeniem. 
Zgodnie bowiem z przepisami ustawy 
o ochronie zabytków, za zniszczenie 
lub uszkodzenie zabytku grozi kara 
grzywny, ograniczenia wolności, a nawet 
pozbawienia wolności do lat 5.

- Zespół budowlany „Ursus” posiada 
wartości historyczne oraz artystyczne. 
Upamiętnia on nieistniejąca fabrykę 
o wieloletniej historii, która – w okresie 
dwudziestolecia międzywojennego 
– zaopatrywała Wojsko Polskie w nie-
zbędny sprzęt bojowy i transportowy, 
natomiast po wojnie wytwarzała głów-
nie ciągniki rolnicze. Dzielnica Ursus 
zawdzięcza zakładom zarówno nazwę, 
jak i swój rozwój – uzasadnia decyzję 
Agnieszka Żukowska, Rzecznik Prasowy 
Mazowieckiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków.

Tekst i foto
Kinga Rochalska

U NAS. Nowe przedszkole w Ursusie

Miejsce dla 150 maluszków 
W dniu 22 czerwca w Urzędzie Dzielnicy Ursus 
została podpisana umowa na realizację budowy 
nowego przedszkola.  Placówka ma powstać przy 
ul. Hennela, na terenach pofabrycznych dzielnicy.

Zgodnie z umową budowa przedszkola ma się zakoń-
czyć do 2019 r. Wartość inwestycji to ponad 6,5 mln zł. 

Ze strony inwestora umowę podpisała burmistrz Urszula 
Kierzkowska i zastępca burmistrza Wiesław Krzemień. Wy-
konawcę reprezentował Maciej Zarzecki – Członek Zarządu 
fi rmy ASKO S.A.

Przedszkole ma pomieścić 6 oddziałów, a przyjętych ma 

zostać 150 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Budynek będzie 
miał dwie kondygnacje.

Dla każdego oddziału zaplanowany jest zestaw po-
mieszczeń składający się z sali zajęć o powierzchni 70 m2. 
W każdej sali zaplanowany jest kącik zabaw z labiryntem, 
łazienki, magazyn na pościel, leżaki i materiały edukacyjne 
oraz pomieszczenie porządkowe ze zlewem.

Placówka zostanie wyposażona w salę gimnastyczną 
o powierzchni 60 m2, salę zajęć integracji sensorycznej 
o powierzchni 35 m2, szatnię, poczekalnię dla rodziców 
z dostępem do toalety, część administracyjną i pedagogicz-
ną – pokój logopedy, psychologa, nauczycielski.

Na terenie budynku powstanie również zaplecze gastro-
nomiczne z możliwością przygotowywania posiłków na 
miejscu oraz zaplecze magazynowe i socjalne. Na terenie 
zewnętrznym obiektu powstaną trzy wydzielone place za-
baw, osobne dla każdej grupy wiekowej oraz duży parking 
dla rodziców.    EW

Taki obaz zastał kilka miesięcy temu Stołeczny 
Konserwator Zabytków, Michał Krasucki odwie-
dzając teren zabytkowych hal fabryki traktorów 
w Ursusie

MILANÓWEK. Wybory uzupełniające do rady

W y g a s z o n y 
mandat radnego
Podczas czerwcowej sesji rady miasta Milanówka 
wygaszony został mandat radnego Witolda Rytwińskiego. 
Radny stracił mandat gdyż nie złożył wymaganego 
prawem oświadczenia majątkowego.

Reprezentujący Stowarzyszenie Porozumienie Samorzą-
dowe „Milanówek Dziś i Jutro” Witold Rytwiński został 

wybrany w okręgu nr 10. W radzie miejskiej pełnił funkcje 
Przewodniczącego Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa 
Publicznego i Ładu Przestrzennego. Był też członkiem komisji 
Budżetu i Inwestycji oraz Kultury. 

Ponieważ nie wypełnił obowiązku złożenia oświadcze-
nia majątkowego, do czego wszystkich samorządowców 
zobowiązuje prawo, na sesji Rady Miasta Milanówka 22 
czerwca podjęto uchwałę o wygaszeniu jego mandatu.
Oznacza to, że prawdopodobnie jesienią mieszkańcy okręgu 
nr 10 będą dokonywać ponownego wyboru swojego przed-
stawiciela w radzie.      (mg) 



WAKACJE
redakcja@fl esch.pl 3Nr 13 (CXXI) / 2017

6 LIPCA - 2 SIERPNIA2017

www.fl eschmazowsza.info.pl

R E K L A M A

REPORTAŻ. Niezwykły hotel dla domowych pupili w pobliskich Kaniach 

Z  wizytą w psim raju
Rozpoczął się sezon urlopów. Wyjeżdżając, nie zawsze możemy zabrać swoich ulubieńców. Hotel dla psów i kotów 
„Psoteria” w Kaniach przy ul. Kolejowej zapewnia zwierzętom profesjonalną i serdeczną opiekę pod nieobecność 
ich właścicieli.

Zwierzętami 24 godziny 
na dobę zajmują się opie-

kunki: Agnieszka, Kasia, Basia, 
Natalia i Ania. Ich wiedza 
o zwierzętach ma solidne 
podstawy – świadczą o tym 
dyplomy ukończenia stu-
diów z zakresu psychologii, 
zachowań społecznych oraz 
budowy i fi zjologii zwierząt. 
Swoją wiedzę teoretyczną 
i umiejętności praktyczne 
systematycznie rozwijają, 
uczestnicząc w licznych spe-
cjalistycznych kursach doty-
czących komunikacji i pracy 
ze zwierzętami, głównie psa-
mi i kotami.

Komfortowe warunki
Hotel oferuje 13 pokoików-

-sypialni dla psów, wyposa-
żonych w wygodne posłania 
i psie przytulanki. W danym 
momencie może pomieścić 
do kilkunastu piesków – pie-
ski z jednej rodziny, o ile nie 
pozostają w konfl ikcie lub nie 
są sobą nawzajem zmęczone, 
mogą zamieszkiwać razem.

Czas zwiększonej aktywno-
ści zwierzaki mogą spędzać 
w dużej sali zabaw, wyposa-
żonej w psie zabawki i sprzę-
ty do aktywności ruchowej, 
przypominającej salę zabaw 
dla dzieci. Jest równie kolo-
rowa – okazuje się jednak, 
że psy postrzegają ją inaczej. 
Psy, podobnie jak koty, widzą 
kolory, ale inaczej niż ludzie.

-Bardziej widzą w sepii, 

w tym sensie, że nie widzą pa-
lety czerwieni, tylko bardziej 
widzą na zielono-niebiesko. 
Zwłaszcza niebieski jest dla 
nich widocznym kolorem, 
a reszta to skala od czarnego, 
przez brązy, do żółtego, i to 
się wywija potem w niebie-
ski. Nie widzą też zielonego, 
jest dla nich brązowy bar-
dziej – opowiada opiekunka 
Agnieszka Doleżek.

Na świeżym powietrzu
Do psich zabaw i rekreacji 

służą również dwa ogrodzo-
ne place zabaw pod chmurką 
– w większym ogrodzie te 
pieski, które lubią się kąpać, 
pływają w niedużym stawie, 
w mniejszym ogródku pływa-
cy suszą się, hasając.

W ogródkach odbywają się 
zabawy węchowe, które dla 
znakomitej większości psów 
stanowią nie lada atrakcję.

-Psy węszą o wiele lepiej od 
innych gatunków i od nas. Po-
strzegają świat w kategoriach 
jakby chmur zapachowych, 
wzrok jest dodatkiem do 
tego – tłumaczy Agnieszka 
Doleżek. – Jak im się rozrzuci 
trochę jedzenia, nie widzą, 
tylko szukają nosem. Pies nie 
patrzy na to oczami, przede 
wszystkim patrzy nosem, pa-
trzy gdzie mu się chmurka za-
pachu pojawi, rozleje i gdzie 
jest esencja tej chmurki.

Nagrodą w zabawach wę-
chowych są najczęściej psie 

smakołyki – ale nie zawsze. 
To kwestia różnic osobni-
czych: zdarzają się pieski 
zainteresowane bardziej pisz-
czącą zabawką, zdarzył się 
i taki, którego bardziej niż 
cokolwiek innego cieszyła 
zabawa w przeciąganie. Dla 
niektórych psów najbardziej 
motywujący i nagradzający 
jest kontakt z człowiekiem, 
pochwała, dobre słowo, po-
głaskanie.

Psia mowa ciała
-Psy tak naprawdę dużo na 

nas patrzą: czy my widzieli-
śmy jak on coś zrobił, czy on 
na pewno dobrze robi, czy 
robi to czego byśmy sobie 
akurat życzyli. – opowiada 
Agnieszka Doleżek.

Wyjaśnia również, że aby 
nawiązać dobry kontakt ze 
zwierzętami, konieczna jest 
uważna obserwacja tego, 
co nam komunikują za po-
mocą mowy swojego ciała 
– jego ruchów, napięcia, 
mimiki pyszczka. Są to gesty 
i sygnały często subtelne, 
a jednocześnie zależne od 
kontekstu, w efekcie wielo-
znaczne. Szybkie merdanie 
ogonem może oznaczać ra-
dość, gdy pies wita przyby-
łego po niego właściciela. 
Ale może być też sygnałem 
wielkiej ekscytacji połączonej 
ze strachem, gdy mały piesek 
szybko merda ogonem, na 
widok zainteresowanego nim 

dużo większego zwierzaka.

Audio relaks
Przez cały czas pobytu 

w hotelu psom towarzyszy 
relaksująca muzyka – spe-
cjalnie dobrana składanka 
muzyki klasycznej i dźwię-
ków natury. Jeżeli piesek 
tęskni za właścicielem lub 
domem, takie dźwięki od-
wracają jego uwagę od smęt-
nych rozmyślań. Wieczorem 
i w nocy zwierzaki słuchają 
cichych dźwięków muzyki, 
która uspokaja rytm serca 
i wspomaga zasypianie.

Koci świat
Osobną strefę mieszkalną 

w hotelu stanowi pokój dla 
kotów, wyposażony w kocie 
zabawki i urządzenia, równie 
kolorowy i równie dziecię-
cy w klimacie jak psia sala 
zabaw. Agnieszka Doleżek 
objaśnia istotę kociej natury, 
która uchodzi za bardziej nie-
zależną od człowieka, niż ma 
to miejsce w przypadku psa.

-Psy wyewoluowały tak 
naprawdę, żeby z nami roz-
mawiać, żeby nam pomagać, 
żeby z nami współpracować. 
A koty raczej po to, żeby nas 
sobie jakoś użyć, do tego, 
żeby dostać coś do jedzenia. 
Raczej to koty sobie nas udo-
mowiły, niż my koty. Koty się 
zdecydowały, że będą z nami 
bliżej i pewnie kontakt fi zycz-
ny się w to wpisuje. Bo same 

koty aż tak strasznie się nie 
czulą, jak ludzie z kotami po-
trafi ą się czule zachowywać.

Różnorodne zwierzątka
Pensjonariuszami hote-

lu bywają także króliczki, 
świnki morskie, chomiki czy 
szczurki, oraz jeże pigmej-
skie, nieznacznie różniące się 
od naszych rodzimych, ale 
przystosowane do hodowli. 
Wszystkie zwierzaki mają 
zapewnione warunki i aktyw-
ności właściwe dla ich natury.

Onegdaj przez kilka mie-
sięcy w hotelu przebywał 
kanarek, dla jego komfor-
tu specjalnie powiększo-
no klatkę i wyposażono ją 
w gałązki kwitnącej jabłoni, 
stwarzając mu mały prywat-
ny las. Nie zdarzyło się, aby 
pensjonariuszem hotelu był 
wąż – zwierzęta te wymagają 
specjalistycznych warunków 
temperatury i wilgotności, 
odbiegających od potrzeb 
pozostałych zwierzaków.

Hotel przez okrągły rok
Okazuje się, że zwierzaki 

przebywają tu nie tylko pod-
czas urlopów właścicieli, ale 

także w okresie domowych 
remontów, w czasie pobytu 
właściciela w szpitalu czy 
w trakcie jego wielogodzin-
nej obecności w pracy. Hotel 
przyjmuje więc zwierzaki na 
dłuższe, kilkutygodniowe 
lub kilkumiesięczne okresy, 
albo na poszczególne dni 
czy godziny, w zależności od 
potrzeby.

Jedno jest pewne: zwie-
r z ę t a  s p ę d z a j ą c e  c z a s 
w „Psoterii” sprawiają wraże-
nie szczęśliwych i zadbanych. 
Koty są zrelaksowane i cie-
kawskie, psy entuzjastyczne 
i radosne. Opiekunki dobrze 
znają każdego zwierzaka, są 
uważne na jego potrzeby 
i ograniczenia, wiedzą jaka 
aktywność go cieszy, a na 
jaką nie jest gotowy. Nie 
szczędzą zwierzakom kon-
taktu fi zycznego, głaskania, 
przytulania i serdeczności. 
Oby każdemu zwierzakowi 
dane było być tak zaopieko-
wanym we własnym domu.

Więcej informacji znajdzie-
cie Państwo na www.pso-
teria.pl

Tekst i foto:
Sylwia Pańków
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MAZOWSZE. Ruszają konsultacje uchwały antysmogowej

Wspólnie z mieszkańcami
Prace nad uchwałą antysmogową dla Mazowsza nabierają tempa. Właśnie trwa analiza dokumentacji eksperckiej. 
Od 20 lipca ruszają konsultacje społeczne.

  KKalendarzalendarz
 I Imprezmprez
 K Kulturalnychulturalnych

Z A P R A S Z A M YZ A P R A S Z A M Y

•Wystawy •Filmy 
•Koncerty •Spotkania

6 lipca (czwartek)

Godz. 8:00 „Przyjdź – zapraszam właśnie Ciebie” – mu-
zealny ogród zaprasza. Muzeum Starożytnego Hutnic-
twa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie, 
Pl. Jana Pawła II 2. Ogród będzie do dyspozycji do 31 
sierpnia.

8 lipca (sobota)
Godz. 11:00–15:00 Zapowiedź „Letniego Ogrodu 

Animacji”, warsztat pracy archeologa. Muzeum Staro-
żytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy 
w Pruszkowie, Pl. Jana Pawła II 2.

9 lipca (niedziela)
Godz. 12:30 Niedzielny Teatrzyk – Trzej Muszkietero-

wie, Kino Centrum Kultury ul. Spółdzielcza 9, Grodzisk 
Mazowiecki; 

Godz. 15:00-18:00 Warsztaty „kulturalne podwórko” 
O.K. Arsus, ul. Traktorzystów 14, Ursus;

Godz. 16:00 Spektakl lalkowy, Park Achera, ul. Wale-
rego Sławka, Ursus;

Godz. 16:00 Klasyka w Parku – „Jerzy Petersburski – 
Historia Polskiej Piosenki” w Parku Skarbków, ul. Nada-
rzyńska, Grodzisk Mazowiecki.

10 lipca (poniedziałek)
Godz. 8:00 Wakacyjne bezpłatne warsztaty teatralne 

dla młodzieży. Szkoła Podstawowa nr. 6, przy ul. Lipowej 
31 w Pruszkowie.

12 lipca (środa)
Godz. 11:00 Warsztaty improwizacji teatralnej, O.K. 

Arsus, ul. Traktorzystów 14, Ursus.

16 lipca (niedziela)
Godz. 16:00 Klasyka w Parku – recital gitarowy 

w Parku Skarbków, ul. Nadarzyńska, Grodzisk Mazo-
wiecki. Wystąpi Michał Szuba.

18 lipca (wtorek)
Godz. 10:00 Warsztaty dziennikarskie – Jak powstaje 

gazeta? D.K. Miś, ul. Traktorzystów 20, Ursus.

19 lipca (środa)
Godz. 11:00 Projekcje fi lmowe w O.K. Arsus, ul. Trak-

torzystów 14, Ursus.

22 lipca (sobota)
Godz. 19:00 Lipcowy koncert do północy. Pruszków, 

Park Kościuszki. Wieczór rozpocznie się koncertem 
Piotra Polka, następnie wystąpi Łukasz Zagrobelny, 
a fi nałem będzie spektakl muzyczny z przebojami Mari-
lyn Monroe, w reżyserii Andrzeja Strzeleckiego.

23 lipca (niedziela)
Godz. 16:00 Klasyka w Parku – koncert skrzypcowy, 

w Parku Skarbków, ul. Nadarzyńska, Grodzisk Mazo-
wiecki.

Godz. 20:00 Koncert „Muzyka nie na miejscu 1947-
1955” w ramach Letniej Sceny Muzeum, miejsce: 
Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. 
Stefana Woydy w Pruszkowie, Pl. Jana Pawła II 2. Bilety 
w cenie 30 złotych można nabywać w kasie Muzeum.

25 lipca (wtorek)
Godz. 11:00 Warsztaty fotograficzne, D.K. Miś, ul. 

Traktorzystów 20, Ursus.

29 lipca (sobota)
Godz. 11:00 - 15:00 Zapowiedź „Letniego Ogrodu 

Animacji”, zabawki archeologiczne, Muzeum Starożyt-
nego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy 
w Pruszkowie, Pl. Jana Pawła II 2.

30 lipca ( niedziela)
Godz. 16:00 Klasyka w Parku – recital fortepianowy 

w Parku Skarbków, ul. Nadarzyńska, Grodzisk Mazo-
wiecki. Wystąpi Michał Grzybowski 

Zebrała: EW 

Chcemy aby mieszkańcy 
Mazowsza i samorządy 

wzięli czynny udział w dys-
kusji nad tym dokumentem. 
Na szali jest nasze zdrowie. 
Z drugiej strony musimy 
wspólnie zastanowić się nad 
narzędziami i tempem zmian. 
Tak, aby były one realne 
i możliwe do udźwignięcia. 
Dlatego konsultacje prowa-
dzone będą w całym regionie 
– podkreśla marszałek Adam 
Struzik.

Co truje na Mazowszu?
Sejmik Województwa Ma-

zowieckiego przyjął aktuali-
zację uchwalonych w 2013 
r. programów ochrony po-
wietrza. Jednym z działań 
naprawczych jest przygoto-
wanie i przyjęcie przez samo-
rząd uchwały antysmogowej. 
To kluczowy dokument wska-
zujący priorytety regionu 
w walce z groźnymi dla zdro-
wia zanieczyszczeniami po-
wietrza.

Główną przyczyną przekro-
czeń jest tzw. niska emisja, 
czyli emisja pochodząca ze 
spalania paliw stałych w pie-
cach lub kotłach domowych 
oraz drewna w kominkach. 
Pozostałe rodzaje emisji 
mają zdecydowanie mniej-
szy udział w tych stężeniach.

Nieco inaczej sytuacja wy-
gląda w aglomeracji war-
szawskiej. Na obrzeżach prze-
waża tu wpływ szkodliwej 
emisji zarówno lokalnej, jak 
i napływowej z sąsiednich 
gmin. W centrum miasta 
problemem jest natomiast 
niska emisja komunikacyjna, 
która z roku na rok rośnie 
mimo budowy obwodnic 
czy rozbudowy komunikacji 
zbiorowej. Największym pro-
blemem są przestarzałe auta, 
nieodpowiednia infrastruktu-
ra drogowa oraz nieekono-
miczny, często agresywny styl 
jazdy. Ciągle także zbyt niski 
jest stopień wykorzystania 
paliw i napędów przyjaznych 
dla środowiska (np. transport 
rowerowy i pieszy), a tak-
że zbiorowego transportu 
miejskiego oraz transportu 
kolejowego.

Postępy prac
Prace nad uchwałą anty-

smogową trwają od ubie-

głego roku. Po etapie ankie-
tyzacji mazowieckich gmin, 
w prace zaangażowani zo-
stali eksperci Biura Studiów 
i Pomiarów Proekologicznych 
„Ekometria” Sp. z o.o., którzy 
na podstawie badań, analiz 
i wyników modelowania, 
opracowali dokumentację, 
która stała się podstawą do 
projektu uchwały.

Projekt uchwały zostanie 
poddany konsultacjom spo-
łecznym oraz opiniowaniu 
przez samorządy powiatowe 
i gminne.

– Pierwsze konsultacje 
rozpoczną się 20 lipca. (…)
Informacja o rozpoczęciu 
konsultacji zostanie także 
zamieszczona na stronie 
internetowej samorządu 
województwa (www.mazo-
via.pl). Nie chcemy jednak 
ograniczać się tylko do dzia-
łań wymaganych prawnie. 
Zamierzamy zorganizować 
w miastach spotkania in-
formacyjne. Będzie to oka-
zja do zainicjowania debaty 
publicznej na ten temat – 
podkreśla Marcin Podgór-
ski, dyrektor Departamentu 
Gospodarki Odpadami oraz 
Pozwoleń Zintegrowanych 
i Wodnoprawnych urzędu 
marszałkowskiego.

Uchwała od 1 listopada
Aby stan powietrza na Ma-

zowszu mógł ulec poprawie, 
zdaniem ekspertów, koniecz-
ne jest wprowadzenie pew-
nego typu ograniczeń, co do 
jakości instalacji grzewczych, 
jak i spalanych w nich paliw. 
Aby zmiany były odczuwalne 
dla wszystkich mieszkańców 
regionu, ograniczenia powin-

ny zostać wprowadzone na 
terenie całego województwa 
mazowieckiego. Rodzaje in-
stalacji, których uchwała ma 
dotyczyć to w szczególności 
kotły, w których spalane są 
paliwa, dostarczające ciepło 
do kaloryferów w budynkach 
oraz ogrzewacze typu komin-
ki, piece, nagrzewnice powie-
trza. Właściciele tych instala-
cji powinni móc wykazać, że 
ich piece spełniają określone 
w uchwale wymagania.

Planuje się, że uchwała 
wejdzie w życie 1 listopada 
2017 r. A zatem wszystkie 
instalacje, które będą insta-
lowane od 1 listopada 2017 
r. powinny spełniać wyma-
gania rozporządzeń Komisji 
Europejskiej.

Właściciele urządzeń za-
instalowanych przed 1 li-
stopada 2017 r. będą mieli 
czas na dostosowanie ich do 
nowych wymogów. Kotły, 
które nie spełniają wymogów 
w zakresie sprawności ciepl-
nej i emisji zanieczyszczeń 
określonych dla klasy 3, 4 lub 
5 według normy PN-EN 303-
5:2012 (tzw. kopciuchy) będą 
mogły być eksploatowane do 
31 grudnia 2022 r. Natomiast 
kotły, które spełniają wyma-
gania w zakresie sprawności 
cieplnej i emisji zanieczysz-
czeń określonych dla klasy 
3 lub klasy 4 według tej nor-
my, będą mogły funkcjono-
wać do 31 grudnia 2027 r.

Użytkownicy kominków, 
pieców, nagrzewnic mogą je 
eksploatować do 31 grudnia 
2022 r., chyba, że osiągają 
one sprawność cieplną na 
poziomie co najmniej 80 
proc. lub zostaną wyposa-

żone w urządzenia zapew-
niające redukcję emisji pyłu. 
Dane techniczne dotyczące 
urządzeń powinny być za-
warte m.in. w dokumentacji 
technicznej urządzenia lub 
instrukcji dla instalatorów 
i użytkowników.

Planowane działania
Na Mazowszu planuje się 

zakazać spalania: mułów i fl o-
tokoncentratów węglowych 
oraz mieszanek produkowa-
nych z ich wykorzystaniem, 
węgla brunatnego oraz pa-
liw stałych produkowanych 
z wykorzystaniem tego wę-
gla, paliw, w których udział 
masowy węgla kamiennego 
o uziarnieniu 0-3 mm wynosi 
powyżej 15 proc. oraz paliw 
zawierających biomasę o wil-
gotności w stanie roboczym 
powyżej 20 proc.

Ponadto projekt uchwa-
ły wprowadza rozwiąza-
nia techniczne dla kotłów, 
w których spalane są paliwa. 
Proponuje się dopuszczenie 
do eksploatacji instalacji, 
w których możliwie jest wy-
łącznie automatyczne poda-
wanie paliwa, za wyjątkiem 
instalacji zgazowujących 
paliwo.

Uchwała dopuszcza także 
eksploatację instalacji dostar-
czających ciepło do systemu 
centralnego ogrzewania (w 
szczególności kotłów) pod 
warunkiem braku technicz-
nych lub ekonomicznych 
możliwości  podłączenia 
obiektu budowlanego do 
sieci ciepłowniczej centralnej 
lub sieci gazowej.

Kontrola
Zadania kontrolne będą 

prowadzone przez woje-
wódzkiego inspektora ochro-
ny środowiska, straże gmin-
ne, wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast, poli-
cję, inspektorów nadzoru 
budowlanego. Sankcją kar-
ną stosowaną w przypad-
ku naruszenia postanowień 
uchwały, określoną w ustawie 
Prawo ochrony środowiska, 
jest kara grzywny.

Marta Milewska
Rzeczniczka Prasowa

Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Mazowieckiego

-Pierwsze konsultacje rozpoczną się 20 lipca - zapowiada Marcin Pod-
górski (z prawej), dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami oraz 
Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych urzędu marszałkowskiego. 
Fot. www.mazovia.pl 

Nominacje do Nagród Norwida 
Prozaik, eseista, publicysta i tłumacz, autor „Trylogii 
rzymskiej” oraz działacz opozycji demokratycznej w PRL – 
Jacek Bocheński odbierze w tym roku statuetkę Nagrody im. 
Cypriana Kamila Norwida „Dzieło życia” przyznawanej za 
całokształt twórczości. Taki werdykt podjęła w tym roku kapituła 
nagrody. Ogłoszone zostały też nazwiska nominowanych 
w czterech kategoriach za dzieła i kreacje powstałe w 2016 roku.

W kategorii Literatura nominację do Nagrody im. C. K. 
Norwida otrzymali Marek Ławrynowicz za książkę „Mundur”, 
Dariusz Suska za tom poetycki „Ściszone nagle życie” i Krzysz-
tof Varga za zbiór esejów „Langosz w Jurcie”.

W dziedzinie sztuk plastycznych kapituła nagrody doceniła 
Dorotę Grynczel za wystawę „Tkanina” w Galerii Test w War-
szawie, Artura Tanikowskiego, który zorganizował wystawę 
„Frank Stella i synagogi dawnej Polski” w Muzeum Historii 
Żydów Polskich POLIN w Warszawie oraz Kazimierza Gustawa 
Zemłę, autora wystawy „Wrota Miłosierdzia” prezentowanej 
w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.

Za dzieła muzyczne nominowani zostali Maciej Janicki 
za program edukacyjny Muzeum Chopina i wzbogacenie 
zasobów Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, Paweł 
Mykietyn – twórca opery „Czarodziejska Góra”, którą można 
było usłyszeć na Warszawskiej Jesieni w 2016 r. oraz Maria 

Pomianowska za płyty „Stwórco łaskawy” i „The Voice of suka”.
Spośród zgłoszonych kreacji teatralnych kapituła wyróżniła 

w tym roku Macieja Prusa za reżyserię spektaklu „Madame 
de Sade” w Teatrze Narodowym w Warszawie, Krzysztofa 
Szczepaniaka za rolę Mistrza Ceremonii w spektaklu „Caba-
ret”, wystawianym w Teatrze Dramatycznym m.st. Warsza-
wy, jak również Michała Walczaka i Macieja Łubieńskiego 
za kabarety „Herosi transformacji i miecz Chrobrego” oraz 
„Dziewczyny z marszu niepodległości”.

Kto spośród nominowanych zdobędzie statuetkę Norwi-
dowską dowiemy się 25 września 2017 r. podczas gali wrę-
czenia nagród na Zamku Królewskim w Warszawie. Laureaci 
uhonorowani zostaną nagrodą pieniężną w wysokości 20 tys. 
zł, natomiast laureat „Dzieła życia” – 25 tys. zł    (a) 
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WAKACJE. Kontrole autokarów przed 
wyjazdem na urlop

Bezpieczne wyjazdy
Wakacje, to czas urlopów i wielu podróży. Wraz 
z nimi pojawia się niepokój czy przewoźnik, który 
ma nas zawieźć w miejsce wypoczynku, zadbał 
o bezpieczeństwo i stan techniczny pojazdu. 
O kontrolę możemy poprosić policję bądź samemu 
sprawdzić podstawowe dane o autobusie korzystając 
z bezpłatnej e-usługi „Bezpieczny Autobus”.

Tradycyjnie dla powiatu pruszkowskiego punkt kontroli 
pojazdów zorganizowano na parkingu przy Tesco w Pia-
stowie. Punkt kontroli czynny jest w godzinach 6.30-7.30.

Jak zatem zgłosić pojazd do kontroli? Wystarczy skon-
taktować się z pruszkowską komendą policji pod nr tel. 22 
60-46-213. Według policji najlepiej by było gdyby pojazdy 
kierowane były do punktu kontroli jeszcze przed przewo-
zem dorosłych i dzieci.

Dodatkowo stan techniczny pojazdu możemy sami 
sprawdzić poprzez usługę „Bezpieczny Autobus”, która 
pozwala, za pośrednictwem Internetu sprawdzić podsta-
wowe dane o autobusie, autokarze czy innym pojeździe 
przewożącym więcej niż 9 osób. Wystarczy, na stronie 
serwisu www.bezpiecznyautobus.gov.pl, podać numer 
rejestracyjny pojazdu.

Bezpieczny przejazd autokarem to przede wszystkim 
wykluczenie naruszeń, które najczęściej wynikają ze złego 
stanu technicznego pojazdu albo z przekroczeń czasu pra-
cy kierowcy. Bardzo często organizator wycieczki, planując 
godziny jej trwania, trasę przejazdu i atrakcje do zwiedze-
nia, nie uwzględnia czasu pracy kierującego.

Na kilka dni przed wycieczką wypada powiadomić prze-
woźnika, że w dniu wyjazdu autokar i kierowca zostanie 
poddany kontroli policji pod kątem sprawności pojazdu, 
analizy czasu pracy i trzeźwości kierowcy.

W samym 2016 roku w Polsce miało miejsce 419 wy-
padków autokarowych z winy prowadzącego. Zbliża się 
sezon wyjazdów dzieci i młodzieży na wakacyjne kolonie 
i obozy. O ile organizatorzy starają się, aby wycieczki te 
były pełne różnego rodzaju atrakcji, to jednak priorytetem 
powinno być zapewnienie bezpieczeństwa dla uczestni-
ków wyjazdu. 

EW

R E K L A M A
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NADARZYN. Pałac w Młochowie będzie oddany w ręce dzierżawcy

Nowe życie pałacu w Młochowie
Podczas ostatniej sesji rady gminy Nadarzyn radni wyrazili zgodę na oddanie w dzierżawę na okres 30 lat pałacyku 
i ofi cyny wchodzących w skład Zespołu Pałacowo-Parkowego w Młochowie. Dzierżawcą będzie prawdopodobnie 
fi rma zajmująca się m.in. organizacją szkoleń.

Zespół pałacowo-parkowy w Mło-
chowie uznawany jest za perłę 

architektury klasycystycznej. W skład 
zespołu wchodzi pałac, park, dwie ofi -
cyny, oranżeria oraz park krajobrazowy 
o powierzchni blisko 17 hektarów. 
Pałac w Młochowie został zbudowany 
w latach 1804 – 1810, prawdopodobnie 
z inicjatywy Walerego Faustyna Sobo-
lewskiego, szambelana króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego. Budynek 
zaprojektował architekt Jakub Kubicki. 
W trakcie I wojny światowej pałac uległ 
spaleniu, ale w 1939 roku został czę-
ściowo odbudowany. Od 15 lat zespół 
pałacowo-parkowy jest własnością 
gminy Nadarzyn. Pomimo rewitalizacji 
przypałacowego parku, zabytkowe 
budynki powoli popadają w ruinę. 
W ubiegłym roku na projekt adaptacji 
pałacyku, który ma zostać zrealizowany 
do końca sierpnia, gmina przeznaczyła 
180 tys. zł. Założono, że w obiekcie 
znajdą się m.in. sala restauracyjno-kon-
ferencyjna, pomieszczenia biurowe oraz 
pokoje hotelowe. 

Znalazł się chętny dzierżawca
– Obecnie powstaje dokumentacja 

techniczna, której załącznikiem będzie 
kosztorys inwestorski, zawierający usta-
lone z konserwatorem zabytków detale. 
Już teraz wiadomo, że kapitalny remont 

zespołu pałacowego pochłonie przy-
najmniej 10 mln zł – mówi wójt gminy 
Nadarzyn, Janusz Grzyb. - W tej chwili 
gminy nie stać na kosztowny remont 
pałacu i jego utrzymanie – dodaje.

Zdaniem władz gminy, w pierwszej ko-
lejności należy wykonać inne dużo waż-
niejsze inwestycje m.in. przystosować 
obiekty oświatowe do wprowadzanych 
reform oraz inwestować w infrastrukturę 
techniczną.

Co zatem stanie się z pałacem? Obiekt 
chce wydzierżawić na 30 lat pewna fi rma 

z Warszawy zajmująca się m.in. organiza-
cją szkoleń. Jeśli uda się jej wygrać prze-
targ, przeprowadzi remont kompleksu 
pod okiem konserwatora. Przetarg na 
wydzierżawienie pałacu ma odbyć się 
na przełomie sierpnia i września.

Jak zapowiadają władze gminy, har-
monogram prac remontowych zostanie 
rozłożony maksymalnie na 3 lata. Ponie-
sione zaś przez inwestora koszty miałyby 
zostać odliczone od wysokości czynszu.

Kinga 
Rochalska

 RASZYN. Wójt i rada gminy zostają – referendum niewiążące

Z b y t  m a ł a  f r e k w e n c j a
Referendum w Raszynie w sprawie odwołania wójta i rady gminy jest niewiążące. Frekwencja była zbyt niska, 
do urn poszło 7,84 proc. uprawnionych mieszkańców – poinformował Polską Agencję Prasową przewodniczący 
gminnej komisji do spraw referendum w Raszynie Andrzej Zawistowski.

Aby referendum było waż-
ne, musiało w nim wziąć 

udział nie mniej niż 3/5 licz-
by osób biorących udział 
w wyborze odwoływanego 
organu. A jak powiedział 
PAP w nocy z niedzieli na po-
niedziałek Zawistowski, fre-
kwencja wyniosła 7,84 proc. 
- To oznacza, że referendum 
jest nieważne - podkreślił.
Uprawnionych do głoso-
wania było 16 576 osób, 
a  k ar t y  do głosowania 
wydano 1 300 osobom.
W referendum mieszkańcy 
odpowiadali na dwa pytania.

Pierwsze: „Czy jest Pan/
Pani za odwołaniem Rady 
Gminy Raszyn przed upły-
wem kadencji?”. Jak powie-
dział Zawistowski, na „tak” 

głos oddało 1 197 osób, na 
„nie” - 78. Drugie pytanie 
brzmiało: „Czy jest Pan/Pani 
za odwołaniem Andrzeja 
Zaręby, Wójta Gminy Raszyn 
przed upływem kadencji?”. 
Na „tak” oddano 1 198 gło-

sów, a na „nie” - 71.

Na wniosek mieszkańców
Przeprowadzenia referen-

dum w Raszynie domagali 
się sami mieszkańcy. Zebrali 
w tej sprawie 766 podpisów – 
wystarczająco, aby komisarz 
wyborczy podjął decyzję 
o rozpisaniu głosowania.

Bezpośrednim powodem 
zwołania plebiscytu była – jak 
wyjaśniali organizatorzy – 
niechęć raszyńskich władz do 
podjęcia uchwały w sprawie 
przeprowadzenia referen-
dum dotyczącego włączenia 
Raszyna do Warszawy.

Metropolia Warszawska
R e fe re n d a  w  s p r aw i e 

metropolii  warszawskiej 

są konsekwencją projektu 
ustawy, który pod koniec 
stycznia przygotowało Prawo 
i Sprawiedliwość. Zakładał 
on poszerzenie stolicy o 32 
okoliczne gminy. Mieszkań-
cy i samorządowcy szybko 
zaczęli buntować się wobec 
tych planów oburzeni tym, 
że rządzący nie zapytali ich 
o zdanie.

Lokalne referenda zapo-
wiedziano początkowo aż 
w 21 gminach. Pod koniec 
kwietnia poseł Jacek Sasin 
ogłosił jednak, że PiS wycofu-
je projekt. To spowodowało, 
że część gmin wycofała się 
z pomysłu przeprowadzenia 
referendum.

Źródło: 
tvn warszawa
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Z prośbą o wyjaśnienie 
sytuacji i podjęcie sto-

sownych kroków w celu zła-
godzenia hałasu zwróciliśmy 
się do Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej. Stanowisko 
przewoźnika jest jednak sta-
nowcze – sygnałów nie da się 
wyeliminować.

Obowiązki maszynistów 
wynikają z przepisów

-  Częstotl iwość,  miej-
sce użycia oraz natężenie 
p o d aw a nyc h  s yg n a ł ó w 
w ruchu kolejowym na linii 
WKD wynikają bezpośrednio 
z obowiązujących regulacji, 
które spółka jako zarządca in-
frastruktury oraz przewoźnik 
zobowiązana była przyjąć do 
realizacji, a następnie stoso-
wać – bez względu na porę 
dnia i nocy – informuje nas 
Krzysztof Kulesza, rzecznik 
prasowy Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej.

W nawiązaniu do regula-
cji prawnych wynikających 
z ustawy z dnia 28 marca 
2003 r. o transporcie kole-
jowym, dla linii WKD zosta-
ły opracowane instrukcje 
dotyczące zasad prowa-
dzenia ruchu kolejowego 
oraz stosowania sygnałów 
ostrzegawczych. Maszynista 

pociągu osobowego w myśl 
obowiązujących regulacji zo-
bowiązany jest każdorazowo 
podać sygnał Rp1 „Baczność” 
(jako jeden długi ton syreną 
lokomotywy) w następują-
cych sytuacjach:

- przed wskaźnikiem W6 – 
ustawianym wszędzie tam, 
gdzie według zarządcy linii 
kolejowej niezbędne jest 
podanie takiego sygnału;

- przed wskaźnikiem W6a 
lub W6b – ustawianym przed 
przejazdami wszystkich kate-
gorii i przejściami kolejowy-
mi według zasad podanych 
w przepisach;

- dla ostrzeżenia osób znaj-
dujących się na torach lub 
zbyt blisko toru;

- dodatkowo podczas nie-
korzystnych warunków at-
mosferycznych – po minięciu 
wskaźnika W6a przy zbliżaniu 
się do przejazdu.

Jak zapewnia przewoźnik, 
nowy tabor WKD eksplo-
atowany od 2012 r. oraz od 
2016 r. posiada świadectwa 
dopuszczenia do eksploatacji 
wydane przez Urząd Trans-
portu Kolejowego. Dostoso-
wanie taboru do warunków 
eksploatacyjnych obowiązu-
jących na linii WKD, w tym po-
ziom emitowanego hałasu, 

są zgodne z obowiązującymi 
przepisami.

Kampania Urzędu 
Transportu Kolejowego

Zapewnienie odpowiednio 
wysokiego poziomu bezpie-
czeństwa na przejazdach 
kolejowych i przejściach ko-
lejowych jest również przed-
miotem szczególnego zain-
teresowania ze strony Urzę-
du Transportu Kolejowego. 
W związku z rozpoczętą przez 
Urząd Transportu Kolejowe-
go kampanią informacyjną 
dotyczącą bezpieczeństwa 
na przejazdach kolejowych, 
przewoźnik został zobowią-
zany do przekazania wszyst-
kim maszynistom szczegó-
łowej informacji w zakre-
sie powzięcia niezbędnych 
czynności mających na celu 
ostrzeżenie innych uczestni-
ków ruchu.

Dążąc do wzmocnienia 
skuteczności kampanii i ob-
jęcia wszystkich obszarów, 
z których mogą wynikać 
zagrożenia, Urząd zwraca 
uwagę maszynistom w za-
kresie obowiązku stosowa-
nia sygnałów dźwiękowych 
w miejscach ustawienia 
wskaźników W6, W6a i W6b. 

- Żaden maszynista nie od-

powiada za błędy kierowców 
lub pieszych, jednak może 
wpłynąć na ich zachowanie 
i właściwe zareagowanie 
przed przejazdem. Prawi-
dłowe postępowanie w wy-
mienionym zakresie może 
przyczynić się do uratowa-
nia ludzkiego życia – mówi 
Krzysztof Kulesza. – Z uwagi 
na powyższe uwarunkowania 
odpowiednie poinformowa-
nie oraz ostrzeżenie wszyst-
kich uczestników ruchu dro-
gowego oraz pieszego przez 
maszynistów prowadzących 
pociągi na linii WKD powin-
no leżeć w interesie osób 
znajdujących się w sąsiedz-
twie obszaru kolejowego, 
a w szczególności w interesie 
pasażerów znajdujących się 
wewnątrz składów – dodaje.

Kwestie bezpieczeństwa
Jak informuje przewoźnik, 

użycie przez maszynistę sy-
gnału Rp1 „baczność” jest 
każdorazowo zapisywane 
w rejestratorze zdarzeń auto-
komputera pojazdu kolejo-
wego – niezależnie od pory 
dnia lub nocy.

W sytuacj i  zaistnienia 
jakiegokolwiek zdarzenia 
na przejeździe kolejowym 
z udziałem pojazdu kole-

jowego oraz pojazdu dro-
gowego (lub uczestnika 
ruchu pieszego) jednym 
z podstawowych elementów 
podlegających kontroli jest 
okoliczność obowiązkowego 
użycia powyższego sygnału 
co najmniej w miejscu usytu-
owania wskaźników zgodnie 
z przepisami.

- Do czasu zmiany usta-
nowionych w tym zakresie 
regulacji prawnych, wyłącza-
jących linię WKD spod obo-
wiązku ich stosowania, nie 
mamy możliwości wdrożenia 
jakichkolwiek dalszych roz-
wiązań systemowych, które 
nie powodowałyby obniżenia 

poziomu bezpieczeństwa 
w ruchu kolejowym i nie po-
zostawałyby w sprzeczności 
z ustanowionymi przepisa-
mi prawa – podsumowuje 
Krzysztof Kulesza.

Kinga 
Rochalska

INTERWENCJA. Mieszkańcy Pruszkowa skarżą się na sygnały używane przez pociągi WKD

Hałasu nie da się wyeliminować
Do naszej redakcji z prośbą o interwencję zgłosili się mieszkańcy bloków przy ul. Książąt Mazowieckich 
w Pruszkowie. Pruszkowianie skarżą się na hałas – sygnał używany przez maszynistów pociągów WKD, który 
zakłóca ich spokój już od godziny 4.00 rano do późnego wieczora.

Maszynista pociągu osobowego w myśl obowiązujących regulacji zobo-
wiązany jest każdorazowo podać sygnał Rp1 „Baczność” (jako jeden długi 
ton syreną lokomotywy) dojeżdżając np. do stacji Pruszków WKD
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3327/1821/OMS Brwinów, 3 pokoje, pow. 47 
m2, cena 205.000 zł

3326/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
3 pokoje, pow. 55 m2, cena 240.000 zł

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

3332/1821/OMS Piastów, 3 pokoje, pow. 55
m2, cena 306.000 zł

3325/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, pow. 48
m2, cena 310.000 zł

3329/1821/OMS Pruszków, kawalerka, pow.
22 m2, cena 145.000 zł

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

3324/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 75
m2, cena 450.000 zł

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

3322/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 48
m2, cena 259.000 zł

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

3319/1821/OMS Ursus, 2 pokoje, pow. 54 m2,
cena 357.000 zł

3315/1821/OMS Ursus, 2 pokoje, pow. 40,5
m2, cena 318.000 zł

3287/1821/OMS Pruszków, Bąki, 2 pokoje,
pow. 44 m2, cena 316.000 zł

3293/1821/OMS Brwinów, 3 pokoje, pow. 45
m2, cena 210.000 zł

3299/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki,
2 pokoje, pow. 43m2, cena 195.000 zł

3301/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, pow. 62
m2, cena 346.000 zł

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

3288/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 49
m2, cena 257.000 zł

3279/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 48 
m2, cena 229.000 zł

3236/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, pow. 52
m2, cena 337.000 zł

3239/1821/OMS Pruszków, osiedle strzeżone,
3 pokoje, pow. 67 m2, cena 540.000 zł

3234/1821/OMS Pruszków, 4 pokoje, pow. 80
m2, cena 490.000 zł

3213/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 54
m2, cena 275.000 zł

3226/1821/OMS Warszawa, Ursus, 2 pokoje,
pow. 40 m2, cena 389.000 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

3204/1821/OMS Warszawa, Ursus, 2 pokoje,
pow. 51 m2, cena 395.000 zł

3196/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 43
m2, cena 255.000 zł

3195/1821/OMS Piastów, 3 pokoje, pow. 60
m2, cena 330.000 zł

3178/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 60
m2, cena 274.000 zł

3182/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, pow. 38
m2, cena 240.000 zł 

3191/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 60
m2, cena 260.000 zł

2092/1821/OMS Warszawa, Wola, 4 pokoje,
pow. 58 m2, cena 475.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Mazowiecki,
4 pokoje, pow. 79 m2, cena 367.000 zł

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

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

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

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

3279/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 48
m2, cena 229.000 zł

3276/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 48
m2, cena 250.000 zł

3274/1821/OMS Pruszków, os. Parzniew,
3 pokoje, pow. 70 m2, cena 450.000 zł

3273/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 55
m2, cena 259.000 zł
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kawalerka, pow. 24 m2, cena 189.500 zł

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

3252/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow.
35,5 m2, cena 205.000 zł

3249/1821/OMS Pruszków, kawalerka, pow.
36 m2, cena 195.000 zł

3247/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 38
m2, cena 219.000 zł

3246/1821/OMS Warszawa, Włochy, 2 pokoje,
pow. 64 m2, cena 380.000 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

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

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

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

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

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

1594/1821/ODS Wolica, wolnostojący, stan
deweloperski, 7 pokoi, pow. 219 m2, działka
1070 m2, cena 985.000 zł

1592/1821/ODS Pęcice,  wolnostojący,
5 pokoi, pow. 170 m2, działka 900 m2, cena
1.750.000 zł

1586/1821/ODS Pruszków, wolnostojący,
6 pokoi, pow. 180 m2, działka 320 m2, cena
739.000 zł

1570/1821/ODS Michałowice, bliźniak, stan do
wykończenia, 5 pokoi, pow. 150 m2, działka
560 m2, cena 760.000 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 Mazowiecki,
Ołtarzew, wolnostojący, stan do wykończenia,
6 pokoi, pow. 250 m2, działka 1250 m2, cena
800.000 zł

1588/1821/ODS Brwinów, bliźniak, 5 pokoi,
pow. 140 m2, działka 471 m2, cena 830.000 zł

1573/1821/ODS Warszawa, Ursus, wolnostojący,
7 pokoi, pow. 160 m2, działka 650 m2, cena
999.000 zł

1568/1821/ODS Warszawa, Ursus, wolnostojący,
6 pokoi, pow. 180 m2, działka 977 m2, cena
1.100.000 zł

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

1574/1821/ODS Warszawa, Ursus, wolnostojący,
6 pokoi, pow. 240 m2, działka 1200 m2, cena
1.490.000 zł

1591/1821/ODS Nasielsk, Dobra Wola,
wolnostojący, do drobnego remontu, 2 pokoje,
pow. 40 m2, działka 3500 m2, cena 220.000 zł

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

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

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

1516/1821/ODS Łomianki, stan deweloperski,
wolnostojący, 4 pokoje, pow. 166 m2, działka
550 m2, cena 737.000 zł

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

1518/1821/ODS Łomianki, stan deweloperski,
wolnostojący, 6 pokoi, pow. 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 693.000 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 Mazowiecki,
Szczęsne, stan deweloperski, 5 pokoi, pow.
160 m2, działka 550m2, 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

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

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

1488/1821/ODS Otrębusy, wolnostojący,
4 pokoje, pow. 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 1500m2, cena 799.000 zł

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

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

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

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

1451/1821/ODS Milanówek, pow. 340 m2,
działka 1402 m2, 3 pokoje, cena 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 820.000 zł

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

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

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

76/1821/ODS Nadarzyn, Urzut, wolnostojący, 
stan surowy 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

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

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

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

1461/1821/ODS Warszawa, Ursynów, pow.
245 m2, działka 490 m2, 6 pokoi, stan do
wykończenia, cena 839.000 zł

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

1195/1821/ODS Ożarów Mazowiecki, pow.
190 m2 ,5 pokoi, działka 380 m2, cena
665.000 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 1500m2 ,cena 730.000zł

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

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

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

1253/1821/ODS Nadarzyn, Rusiec, stan
surowy otwarty, pow. 215 m2, 5 pokoi, cena
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
480.000zł

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
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1570/1821/ODS Michałowice, bliźniak, stan do
wykończenia, 5 pokoi, pow. 150m2, działka
560 m2, cena 760.000 zł

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

1573/1821/ODS Warszawa, Ursus, wolnostojący,
7 pokoi, pow. 160 m2, działka 650 m2, cena
999.000 zł

1568/1821/ODS Warszawa, Ursus, wolnostojący,
6 pokoi, pow. 180 m2, działka 977 m2, cena
1.100.000 zł

1574/1821/ODS Warszawa, Ursus, wolnostojący,
6 pokoi, pow. 240 m2, działka 1200 m2, cena
1.490.000 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 370.000 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 725.000 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 926.000 zł

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

1528/1821/ODS Nadar z yn,  Rozal in,
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
850.000 zł

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

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

2447/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 995 m2, cena 135.000 zł

2446/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 2073m2, cena 290.000 zł

2445/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 1080 m2, cena 148.000 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 300.000 zł

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

2437/1821/OGS Brwinów, Owczarnia, pow.
2780 m2,  budowlana, cena 5.300.000 zł

2434/1821/OGS Stare Babice, Lipków,
budowlana, pow. 2000 m2, cena 790.000 zł

1127/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
Ołtarzew, pow. 2000 m2, inwestycyjna, cena
640.000zł

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

2432/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki,
Odrano Wola, budowlana, pow. 2339 m2, 

2426/1821/OGS Tarczyn, Przypki, budowlana,
pow. 1212 m2, cena 95.000 zł

2425/1821/OGS Tarczyn, Przypki, budowlana,
pow. 1212 m2, cena 95.000 zł

2423/1821/OGS Warszawa, Ursus, budowlana,
pow. 555 m2, cena 590.000 zł

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

1479/1821/OGS Strzeniówka, pow. 1500 m2,
budowlana, cena 269.000 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 220.000 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

1735/1821/OGS Komorów, pow. 1500 m2,
budowlana, cena  515.000 zł

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

1692/1821/OGS Strzeniówka, pow. 2000 m2,
budowlana, cena 334.000 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 Maz., 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 620.000 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

806/1821/OGS Piastów,  pow. 950 m2,
budowlana, cena 550.000 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

1792/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, pow. 8600
m2, budowlana, cena 616.000 zł

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

2039/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś, pow.
3150 m2, budowlana, cena 540.000 zł

1458/1821/OGS Tarczyn, Kotorydz, pow. 1347
m2, budowlana, cena 107.000 zł

1049/1821/OGS Raszyn,  pow. 1820 m2,
budowlana, cena 490.000 zł

1998/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, pow. 2165
m2, budowlana cena 440.000 zł

787/1821/OGS Brwinów, Kanie, pow. 900 m2,
budowlana, cena 400.000 zł

1336/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś, pow.
1500 m2, budowlana, cena 150.000 zł

457/1821/OGS Brwinów, pow. 2700 m2,
budowlana, cena 459.000 zł

2016/1821/OGS Nadarzyn, Strzeniówka, pow.
2000 m2, budowlana, cena 495.000 zł

937/1821/OGS Michałowice, Pęcice, pow.
1008 m2, budowlana, cena 270.000 zł

1425/1821/OGS Nadarzyn, pow. 1000 m2,
budowlana, cena 235.000 zł

1906/1821/OGS Brwinów, Żółwin, pow. 1000
m2, budowlana, cena 135.000 zł

1050/1821/OGS Raszyn, pow. 3200 m2,
budowlana, cena 576.000 zł

1465/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, pow. 1005
m2, budowlana, cena 155.000 zł

1781/1821/OGS Piastów, pow. 1095 m2,
budowlana, cena 650.000 zł

1062/1821/OGS Brwinów, pow. 1131 m2,
budowlana, cena 329.000 zł

1780/1821/OGS Raszyn, Laszczki, pow. 1018
m2, budowlana, cena 180.000 zł

2024/1821/OGS Brwinów, Kanie, pow. 1500
m2, budowlana, cena 480.000 zł

1322/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś, pow.
1000 m2, budowlana, cena 149.000 zł

1761/1821/OGS Strzeniówka, pow. 2000 m2,
budowlana, cena 399.000 zł

1982/1821/OGS Nadarzyn, pow. 1000 m2,
budowlana, cena 165.000 zł

1758/1821/OGS Stare Babice, Koczargi Stare,
pow. 1050 m2, budowlana, cena 400.000 zł

1482/1821/OGS Michałowice, pow. 940 m2,
budowlana, cena 550.000 zł

2169/1821/OGS Janki, budowlana, pow. 4500
m2, cena 1.000.000 zł

2168/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,
pow. 950 m2, cena 159.000 zł

2163/1821/OGS Komorów, budowlana, pow.
1650 m2, cena 678.000 zł

2162/1821/OGS Komorów, budowlana, pow.
1600 m2, cena 644.000 zł

2160/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 2500 m2, cena 350.000 zł

2159/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki,
budowlana, pow. 1745 m2, cena 1.396.000 zł

2158/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki,
budowlana, pow. 1900 m2, cena 1.520.000 zł

2155/1821/OGS Wycinki Osowskie, budowlana,
pow. 1220 m2, cena 85.000 zł

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

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

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

1127/1821/OGS Ożarów Maz., Ołtarzew,
inwestycyjna, pow. 2000 m2, cena 640.000zł

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

1732/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, Szeligi,
pow. 2600 m2,przemysłowa, cena 790.000zł

2177/1821/OGS Ojrzanów, budowlana, pow.
1001 m2, cena 139.000 zł

970/1821/OGS Kanie,  pow.  1005 m2,
budowlana, cena 475.000 zł

1890/1821/OGS Pruszków, pow. 700 m2,
budowlana, cena 217.000 zł

1886/1821/OGS Pruszków, pow.1600 m2,
budowlana, cena 352.000 zł

1877/1821/OGS Warszawa, Ursynów,
budowlana, pow. 900 m2, cena 749.000 zł

1151/1821/OGS Pruszków, pow. 873 m2,
budowlana, cena 300.000 zł

1821/1821/OGS Warszawa, Siekierki, pow.
737 m2, budowlana, cena 515.000 zł

1375/1821/OGS Babice Nowe, pow. 1100 m2,
budowlana, cena 390.000 zł

1384/1821/OGS Ożarów Maz., Duchnice,
pow.960m2, budowlana, cena 220.000zł

1968/1821/OGS Stare Babice,  Blizne
Łaszczyńskiego, pow. 770 m2, budowlana,
cena 525.000 zł

1919/1821/OGS Tomaszów Maz., Tresta,
pow. 1002 m2, rolna, cena 115.000 zł

1851/1821/OGS Stare Babice, Janów, pow.
735 m2, budowlana, cena 370.000 zł

1825/1821/OGS Brwinów, Domaniew, pow.
1570 m2, budowlana, cena 430.000 zł

1759/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś, pow.
983 m2, budowlana, cena 218.000 zł

1810/1821/OGS Stare Babice, Kwirynów, pow.
800 m2, budowlana, cena 420.000 zł

1466/1821/OGS Nadarzyn, Parole, pow. 1000
m2, budowlana, cena 100.000 zł

2023/1821/OGS Brwinów, Otrębusy, pow.
1765 m2, budowlana, cena 499.000 zł

1741/1821/OGS Strzeniówka, pow. 1300 m2,
budowlana, cena 225.000 zł

1687/1821/OGS Nadarzyn, Kajetany, pow.
1800 m2, budowlana, cena 340.000 zł

1561/1821/OGS Brwinów, Żółwin, pow. 1250
m2, budowlana, cena 249.000 zł

1984/1821/OGS Nadarzyn, Kajetany, pow.
1065 m2, budowlana, cena 160.000 zł

1967/1821/OGS Podkowa Leśna, pow. 2600
m2, budowlana, cena 550.000 zł

1838/1821/OGS Milanówek, pow. 2200 m2,
budowlana, cena 250.000 zł

1880/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś, pow.
1000 m2, budowlana, cena 149.000 zł

2185/1821/OGS Radziejowice, usługowa,
pow. 3200 m2, cena 70.000 zł

1809/1821/OGS Stare Babice, pow. 1000 m2,
budowlana, cena 465.000 zł

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

1555/1821/OGS Nadarzyn, Kajetany, pow.
1148 m2, budowlana, cena 178.000 zł

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

2062/1821/OGS Jaktorów-Kolonia, pow. 2070
m2, budowlana, cena 160.000 zł

2187/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 250.000 zł

2186/1821/OGS Radziejowice, usługowa,
pow. 5900 m2, cena 350.000 zł

2075/1821/OGS Jaktorów – Kolonia, pow.
2176 m2, budowlana, cena206.000 zł

2057/1821/OGS Milanówek, pow. 552 m2,
budowlana, cena 175.000 zł

891/1821/OGS Piastów,  pow. 720 m2,
budowlana, cena 410.000 zł

845/1821/OGS Żabia Wola, Musuły, pow. 8100
m2, budowlana, cena 283.000 zł

781/1821/OGS Michałowice, pow. 1000 m2,
budowlana, cena 690.000 zł

477/1821/OGS Nieporęt ,Rynia, pow. 5200 
m2, budowlana, cena 650.000 zł

2423/1821/OGS Warszawa, Ursus, budowlana,
pow. 555 m2, cena 590.000 zł

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

2420/1821/OGS Łochów, Pogorzelec,
budowlana, pow. 2100 m2, dom pow. 70
m2, cena 290.000 zł

2419/1821/OGS Pruszków, budowlana +
projekt domu, pow. 875 m2, cena 220.000 zł
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DAM PRACĘ:
-Duża hurtownia spożywcza 

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

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

- H u r t ow n i a  s p oż y wc z a 
w Nadarzynie zatrudni do działu 
handlowego z jęz.angielskim 
rekrutacja@fl esch.pl

- H u r t ow n i a  s p oż y wc z a 
w Nadarzynie zatrudni do obsłu-
gi strony sklepu internetowego 
z jęz.angielskim rekrutacja@
fl esch.pl

-Tynkowanie 2 kominów zlecę. 
Tel. 603 608 193

-Zatrudnię cukiernika. Milanó-
wek 22 755 85 02

-Zatrudnię pracowników fi-
zycznych do oznakowania dróg. 
Tel. 22 723-68-17, 607 290 201

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

SZUKAM PRACY:
-Zaopiekuję się starszą osobą 

wymagającą stałej opieki. Mogę 
zamieszkać u tej osoby. Tel. 733 
608 230

AUTOMOTO:
-Ciągnik Mercedes-Benz Ac-

tros typ 1840 rok prod. 1999. 
Naczepa Schmidt chłodnia rok 
prod.1999 możliwość podwój-
nego załadunku. Stan dobry. Do 
obejrzenia w Warszawie, cena do 
negocjacji. tel. 602 763 955

-Kolekcjoner kupi stare auta: 
mikrus, warszawa, syrena, fi at, 
wołga, wartburg, moskwicz, nysa 
i inne ciekawe oraz części. Także 
stare motocykle - 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 auta z czasów PRL oraz 
części. Tel. 516 774 069

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

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

-Kupię samochody z czasów 
PRL: syrenę, warszawę, malucha, 

fi ata i części blacharskie. Tel. 516 
774 069

-Kupię stare auta: syrenę, fi ata, 
garbusa, nysę, mikrusa. Tel. 516 
774 069

-Kupię starego mercede-
sa. Może być do remontu lub 
w dobrym stanie. Tel. 668 171 639

-Pasjonat-hobbysta kupi czę-
ści do aut z lat PRL-u: fi at 125 p, 
fi at 126p, warszawa, syrena. Tel. 
503 727 186

NIERUCHOMOŚCi:
-900 m2 działka Grodzisk Maz. 

miasto. Bezpośrednio. Tel 517 
578 850

-Bramki k. Błonia dom z działką 
3 ha przy trasie na Poznań, me-
dia. Tel. 505 345 767

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

-Sprzedam dom 180 m2, na 
działce 900 m2 w Grodzisku 
Maz., 5 pokoi, 2 łazienki, ogrze-
wanie gazowe i węglowe. Na 
działce budynek gospodarczy 
45 m2. Cena do negocjacji. Tel. 
504 554 890

-Sprzedam działkę 1300 m2 
w Komorowie: plan zabudowy 
bliźniaczej, zabudowana połowa 
działki – pół bliźniaka 200 m2 + 
domek gospodarczy i 2 garaże 
na samochody: ciężarowy i do-
stawczy. Druga połowa działki 
przeznaczona na nadbudowanie 
lub rozbudowę domu. Budynek z 
lat 70 – tych z cegły szczelinówki 
(MAX), stropodach kryty blachą. 
Wszystkie media. Ulica Cicha, 
stary Komorów, 7 min. do WKD, 3 
min. do szkoły, KW. Cena: 1,8 mln. 
do negocjacji. Tel. 22 758 05 92

- S p r z e d a m  m i e s z k a n i e 
w Pruszkowie 2 pokoje o pow. 48 
m2, balkon, piwnica/schowek. 
Cena: 215 tys. zł do negocjacji. 
Tel. 606 220 429

-Sprzedam segment w Na-
tolinie.87,2 m2. Tel:(29)743 52 
21, 507-175-377

-Sprzedam udziały w domu 
jednorodzinnym ok. 70 m2. 
Pruszków. Tel. 604 282 420

-Teresin – Niepokalanów. 
Sprzedam dom 150 m2 mu-
rowany, działka 850 m2, cicha, 
ładna okolica, blisko las. Tel. 696 
880 038

-Wynajmę nowy apartament 
dwupoziomy dla 6 osób w Kry-
nicy Morskiej. Tel. 509 490 241

-Wynajmę dwa pomieszcze-
nia (100 i 30 m2) w Ursusie. Tel. 
Tel. 505 345 767

MATRYMONIALNE:

-45-letni, 178 cm wzrostu 
pozna Panią do wspólnego za-
mieszkania, warunek: Pani nie 
może palić. Paweł z Warszawy. 
Tel. 788 821 590

-Bezdzietna, niebrzydka 
wdowa, niezależna finansowo 
i mieszkaniowo pozna uczciwe-
go, zadbanego Pana do lat 70. 
Związek stały Warszawa i okolice. 
Tel. 663 647 142

-Poznam Pana uczciwego, 
poważnie myślącego o życiu. 
Wdowa lat 69. Mogę zmienić 
miejsce zamieszkania. Tel. 733 
608 230

Poznam Panią 50 plus. Tel. 577 
019 070

-Singiel 57 l. Poznam singielkę 
bez nałogów. Tel. 514 399 957

-Szukam partnerki 50 plus. Tel. 
572 027 303

-Wdowa 64 l zadbana, nie-
brzydka, młoda duchem z po-
czuciem humoru z emeryturą 
i własnym M pozna Pana do 70 
l z własnym M i samochodem 
poważnie myślacego o życiu 
z ok. W-wy. Tel. 663 504 944

KUPIĘ - SPRZEDAM:
-2 garnitury do sprzedarzy. 

Czarne , markowe, wzrost ok. 190 
cm, dość szczupłe (matura, ślub). 
Tel. 515 987 707

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

-Drewno opałowo - komin-
kowe różne. 110 zł mp. Tel. 514 
640 779

-Duże ofi cerki sprzedam. Tel 
515 912 764

-Kolekcjoner poszukuje do 
kupna motocykla z lat 30-tych 
marki Tornedo. Kupię cały po-
jazd lub części. Nawiążę kontakt 
z posiadaczami tego pięknego 
pojazdu. Tel. 505 529 328

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

-Kupię przedwojenne motocy-
kle: wsk, junak, wfm, osa, komar, 
motorynka, shl, zachs, części: 
koła, ramy, silniki, błotniki, baki 
i inne. Tel. 516 774 069

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

-Kupię stare motocykle z PRL 
i przedwojenne oraz części: 
koła, ramy, silniki, gaźniki, lampy 
i inne. Tel. 516 774 069

-Po likwidacji szrotu sprzedam 
części do samochodów: resory 
do Fiata Ducato (4 szt.), hak 
holowniczy do terenówki Fron-
tiery z atestem; lapmy: przód, 
tył, rozruszmiki, alternatory do 
różnych marek starszych aut. Do 
Mercedesa 123 oblachowanie 
całego przodu. Głownice do VW 
i Merc. Tel. 22 758 05 92

-Sprzedam gar gastronomicz-
ny 50-litrowy stalowy, 40-litrowy 
i 15-litrowy gliniany, wiatrówkę, 
rower damski retro, gamofon 
HI-FI G8010, rower Winter Ruddy 
Dax damski, kosiarkę elektryczną, 
radio ZODIAK. Tel. 509 490 241

-Sprzedam materac 90 na 200 
cm, nowy. Tel. 601 850 512

USŁUGI:
-Dezynsekcja - deratyzacja 

skutecznie. Zwalczamy: prusaki, 
karaluchy, mrówki, pluskwy, 
myszy i szczury. Kontakt: www.
insekt24.pl, tel. 533 780 170

-Odkleszczanie... skuteczne 
zwalczanie KLESZCZY na terenie 
Twojej posesji. Kontakt: www.
insekt24.pl, tel. 533 780 170

-Odkomarzanie... Skutecznie 
zwalczamy KOMARY na terenach 
zielonych. Pozbędziesz się pro-
blemu. Kontakt: www.insekt24.
pl, tel. 533 780 170

-Wycinka drzew, krzewów, 
karczowanie oraz inne prace 
ogrodowe. Tel. 514 640 779

-Wycinka drzew, wywóz, pilę-
gnacja żywopłotów, złom itp. Tel. 
515 146 480

-Ziemia na wyrównanie tere-
nu. Czarnoziem, humus. Tel. 514 
640 779

RÓŻNE
-Poszukuję psa owczarka bel-

gijskiego czarnego do pokrycia 
suki za opłatą lub otrzymania 
szczeniaka. Tel 500 185 628

-Poszukuję nauczyciela hi-
storii: szkoła zawodowa do eg-
zaminu poprawkowego aby 
przygotować ucznia w miesiącu 
lipcu. Tel. 500 185 628

-Przepowiednie, doradztwo 
i wsparcie duchowe: www.taro-
cista.pl tel. 600 103 891

-Wypożyczalnia osuszaczy - 
osuszanie budynków. Tel. 691 
516 478

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

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  A

B E Z  TA B U
Pani Katarzyno

Chcielibyśmy wybrać  się z mężem na wakacje za granicę. 
Niestety nasze fundusze są skromne. Proszę poradzić mi jak 
szukać tanich biletów lotniczych, jakie linie lotnicze najlepiej 
wybrać i kiedy kupować bilety. Słyszałam też że można kupić 
bilet za przysłowiową złotówkę. Czy mogłaby Pani mi wyjaśnić 
na czym to polega? Z góry bardzo dziękuję za informację.

Pozdrawiam Krysia 27l.

Droga Pani Krystyno
Myślę, że wybierając wczasy za granicą podjęliście Pań-

stwo bardzo dobrą decyzję, patrząc na pogodę za oknem 
wczasy w Polsce stoją niestety pod dużym znakiem zapyta-
nia. Wyjeżdżając za granicę macie Państwo jednak pogodę 
praktycznie zagwarantowaną.

Analogicznie sytuacja ma się odnośnie ceny. Przy odro-
binie szczęścia i wytrwałości możecie Państwo znaleźć 

wczasy, które z pełnym wyżywieniem wyniosą Was tyle 
samo lub nawet taniej niż podobny pobyt w Polsce.

Możliwości jest wiele w zależności od Państwa oczekiwań.
Możecie Państwo wykupić zorganizowany wyjazd przez 

biuro podróży z opieką rezydenta. Jest to opcja droższa, 
chyba, że jesteście w stanie poświęcić kilka dni i nocy bo 
często bywa tak, że oferty last minute pojawiają się dosłow-
nie dzień przed wylotem i wtedy faktycznie można nabyć 
je za przysłowiowe grosze. Jest to jednak sytuacja przewi-
dziana dla ludzi, którzy nie są zobligowani koniecznością 
wcześniejszego ustalenia urlopu.

Drugą opcją i zdecydowanie taką, którą ja sama preferuję 
jest wyjazd „na własną rękę”.

Jest to zdecydowanie tańsze wyjście gdyż wyszukujemy 
najtańszy lot np. w danym miesiącu, a następnie do niego 
dopasowujemy hotel w danym terminie i kraju, do którego 
się wybieramy. W tym przypadku wyżywienie oraz podróż 
z lotniska do hotelu i z powrotem pozostają w naszej gestii.

Jedyną przeszkodą może być ewentualna nieznajomość 
języka obcego. Jeden z pasażerów powinien posługiwać się 
choćby językiem angielskim gdyż przy tej opcji nie czuwa

nad nami ani biuro podróży ani rezydent, a jednak musimy 
wiedzieć jak dostać się z lotniska do hotelu, jak porozu-
miewać się w hotelu, sklepach czy komunikacji miejskiej.

Sytuacja taka jest wymarzona dla osób lubiących swo-
bodę gdyż to my sami ustalamy sobie plan każdego dnia.

Niestety nie mogę podawać nazw przewoźników oraz 
portali oferujących nocleg ale mam nadzieję, że na tyle 
rozjaśniłam Pani całe zagadnienie, że bez przeszkód wy-
bierzecie właściwą dla siebie opcję i będziecie cieszyć się 
słońcem i dobrą zabawą.

Jak zwykle czekam na zdjęcia i życzę udanego urlopu.
Katarzyna Włodarczyk

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

N a  ł a m a c h  g a z e t y  o d p o w i e m  Pa ń s t w u  n a  k a ż -
de trapiące Was pytanie: gdzie najlepiej zjeść, gdzie ku-
pić tanio i fajnie, jak usunąć plamy z tłuszczu czy jak 
z pompą oświadczyć się ukochanej. 

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 
prze j ść  obo ję tn ie  obok 
potrzebującego psa  czy 
kotka. Staramy się pomagać 
zwierzakom na wszystkie 
możliwe sposoby, a nagrodą 
za nasze starania są szczęśliwi 
podop ieczn i  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.

Lena to dorosła - 13 letnia koteczka o cudownym 
charakterze. Na sam widok człowieka mruczy i ugniata. 
Najbardziej tragiczne w jej historii jest to, że Lena miała 
kiedyś dom. Kicia została porzucona. Teraz Lena siedzi 
w lecznicowej klatce zamiast u człowieka na kolanach. 
Nie wiemy, jak reaguje na inne zwierzęta, dlatego szu-
kamy jej domu, gdzie będzie jedynym kotem. Już nie 
raz udowodniliście, że możemy na Was liczyć i dlatego 
wierzymy, że i tym razem nas nie zawiedziecie. Więcej 
informacji o Lenie pod nr tel +48 601 355 428

Bunia to 5 letnia koteczka o cudownym charakterze. 
Jest zdrowa i bardzo miziasta. Trafi ła do nas po tym 
jak jej opiekun trafi ł do szpitala, na chwilę obecną nie 
wiemy jaki jest jego stan i kiedy opuści szpital. Niestety 
nie mamy co z nią zrobić. Wszystkie nasze domy tym-
czasowe są zapchane po brzegi. Buni grozi schronisko, 
gdzie kotka zapewne się nie odnajdzie i bardzo źle to 
zniesie. Widać że bardzo tęskni za kontaktem z człowie-
kiem. Prosimy pomóżcie! Więcej informacji o Buni pod 
nr tel +48 601 355 428

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

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

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

Działka na sprzedaż

220 000 PLN

Pruszków

875 m2
Nr oferty: 
2419/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt prostokąt
15mx60m

Media tak

Kontakt 22 730 33 40

Działka na sprzedaż

120 000 PLN

Ożarów Mazowiecki

500 m2
Nr oferty: 
2439/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt prostokąt
30mx17m

Media tak

Kontakt 22 730 33 43

Działka na sprzedaż

143 000 PLN

Nadarzyn, Stara Wieś

995 m2
Nr oferty: 
2447/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt prostokąt
33mx30m

Media tak

Kontakt 22 730 33 40

Dom na sprzedaż

555 000 PLN

Okolice Grodziska Maz.

5 pok., 112 m2
Nr oferty: 
1564/1821/ODS

Rok budowy: 2008

Stan: dobry

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 5000 m .kw.

Kontakt 22 730 33 40

Dom na sprzedaż

580 000 PLN

Żelechów

4 pok., 126 m2
Nr oferty: 
1553/1821/ODS

Rok budowy: 2006

Stan: bardzo dobry

Typ domu wolnostojący

Pow. działki 1500 m .kw.

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

180 000 PLN

Piastów

1 pok., 30 m2
Nr oferty: 
3165/1821/OMS

Rok budowy: 1976

Stan: bardzo dobry

Piętro: 4

Typ kuchni: aneks

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 
3327/1821/OMS

Rok budowy: 1973

Stan: drobny 
remont

Piętro: 3

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 40

Mieszkanie na sprzedaż

205 000 PLN

Brwinów

3 pok., 47 m2
Mieszkanie na sprzedaż

130 000 PLN

Brwinów

2 pok., 29 m2
Nr oferty: 
3266/1821/OMS

Rok budowy: 1939

Stan: drobny 
remont

Piętro: parter

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 43

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

338 000 PLN

Pruszków, Parzniew

3 pok., 58 m2
Nr oferty: 
3313/1821/OMS

Rok budowy: 2006

Stan: bardzo dobry

Piętro: 1

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 40

Mieszkanie na sprzedaż

540 000 PLN

Warszawa - Ursus

4 pok., 72 m2
Nr oferty: 
3260/1821/OMS

Rok budowy: 2012

Stan: bardzo dobry

Piętro: 1

Typ kuchni: widna

Kontakt 22 730 33 43

Mieszkanie na sprzedaż

316 000 PLN

Pruszków

2 pok., 44 m2
Nr oferty: 
3287/1821/OMS

Rok budowy: 2012

Stan: bardzo dobry

Piętro: parter

Typ kuchni: otwarta

Kontakt 22 730 33 40

Mieszkanie na sprzedaż

310 000 PLN

Piastów

3 pok., 64 m2
Nr oferty: 
3320/1821/OMS

Rok budowy: 1986

Stan: do remontu

Piętro: 7

Typ kuchni: aneks

Kontakt 22 730 33 40

Działka na sprzedaż

145 000 PLN

Tarczyn, Przypki

2000 m2

Działka na sprzedaż

160 000 PLN

Walendów

1000 m2

Działka na sprzedaż

180 000 PLN

Żółwin

1200 m2
Nr oferty: 
2454/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt prostokąt
40mx50m

Media tak

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 
2399/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt prostokąt
30mx40m

Media tak

Kontakt 22 730 33 43

Nr oferty: 
2421/1821/OGS

Rodzaj działki budowlana

Kształt kwadrat
32mx32m

Media tak

Kontakt 22 730 33 40
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