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Wyrok dla drzew zawieszony na dwa lata
EWELINA
LATOSEK

REGION
Urząd Transportu 
Kolejowego 
przedłużył WKD termin 
przeprowadzenia 
wycinki drzew rosnących 
wzdłuż linii kolejki.
– To nie rozwiązuje 
sprawy – mówią 
obrońcy roślinności. 

Zgodnie z decyzją UTK no-
wy termin to 1 marca 2018 
roku. Warszawska Kolej 

Dojazdowa ma więc dwa lata na 
wywiązanie się z nakazu, który 

Głośna sprawa wycinki wzdłuż linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej
oznacza wyrok dla drzew rosną-
cych w odległości mniejszej niż 
15 metrów od osi torów. Pierwot-
nie przewoźnik miał to zrobić do 
końca lutego 2016 r. – O zmianę 
terminu realizacji decyzji wnosi-
ła WKD pismem z 26 listopada 
2016 r. wskazując na długotrwa-
łe procedury związane z przepro-
wadzeniem inwentaryzacji drzew 
i krzewów oraz uzyskaniem zgód 
na wycinkę tych, które stanowią 
zagrożenie dla prowadzenia ruchu 
kolejowego – poinformował UTK. 

Co istotne, wcześniej Urząd od-
rzucił odwołanie, w którym prze-
woźnik wnosił o ograniczenie 
zakresu wycinki do drzew cho-
rych, zamierających i znacząco 

REKLAMA

Budżety już są, 
czas na inwestycje

REGION

Spośród 14 samorządów (12 gmin 
i dwóch powiatów) naszego 
regionu zaledwie dwa – powiat 
grodziski oraz Milanówek – mogą 
pochwalić się budżetami na „plusie”. 
Sprawdziliśmy, na jakie inwestycje 
które mają być realizowane przez 
poszczególne gminy w tym roku 
warto zwrócić uwagę.  3

 Czy pasażerowie WKD zostaną pozbawieni 
widoku drzew?

skierowanych w stronę torów. To 
oznacza, że co prawda czasu jest wię-
cej, ale jeśli WKD dopełni wszystkich 
formalności i uzyska zgodę samo-
rządów, wycinkę również zdrowych 
okazów może przeprowadzić w do-
wolnym momencie i zgodnie z pra-
wem. Tego obawiają się mieszkańcy 
i przedstawiciele koalicji „Kolej na 
drzewa”, która od miesięcy walczy 
o ocalenie roślinności na trasie wu-
kadki. Ich zdaniem UTK powinno 
wycofać ze swojego postanowienia 
konkretną datę i odroczyć nakaz do 
momentu zmiany rozporządzenia 
ministra infrastruktury z 2008 r., któ-
re jest powodem całego zamieszania. 

W niedzielę
zagra Orkiestra

REGION

W najbliższą niedzielę na ulice 
w całej Polsce wyruszy 120 tys. 
wolontariuszy. Podczas XXIV Finału 
WOŚP będą zbierać pieniądze na 
zakup urządzeń medycznych dla 
oddziałów pediatrycznych oraz 
dla zapewnienia godnej opieki 
medycznej seniorów. Orkiestra 
zagra w wielu miejscowościach 
naszego regionu.  2
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REGION
Pasażerowie narzekają, 
że mimo wzajemnego 
honorowania biletów 
Kolei Mazowieckich 
i Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej w pociągach 
tego pierwszego 
przewoźnika można 
dostać mandat za 
podróż z „miesięcznym” 
wystawionym przez WKD.

Wzajemne honorowanie biletów z kłopotami
Taka sytuacja spotkała panią 
Katarzynę. – Razem z narze-
czonym wracaliśmy z Warsza-
wy do Grodziska Mazowieckiego 
pociągiem Kolei Mazowieckich. 
Od dawna jeździmy z biletami 
miesięcznymi WKD i nie by-
ło z tym żadnych problemów. 
A tu przy kontroli okazało się, 
że nie mamy uprawnień do prze-
jazdu. Pan kontroler „łaskawie” 
zgodził się sprzedać nam bilet WiĘceJ  5

KM zamiast wystawić mandat. 
Czy coś się nagle zmieniło i nikt 
o tym nie poinformował pasaże-
rów? Po dotarciu do Grodziska 
pytaliśmy jeszcze w kasie o to, 
czy zlikwidowano wzajemne ho-
norowanie biletów, ale nikt nie 
był w stanie jednoznacznie od-
powiedzieć. Usłyszeliśmy tylko, 
że coś chyba jest na rzeczy, bo nie 
my pierwsi zgłaszamy się w tej 
sprawie – opisuje pasażerka. 

Podróżnych uspokajamy. 
We wzajemnym honorowa-
niu biletów nic się nie zmie-
niło. Z biletami WKD, poza 
tymi jednorazowymi, można 
jechać pociągami KM na od-
cinku Warszawa Śródmieście 
– Grodzisk Mazowiecki. Ty-
le w teorii. O praktykę zapyta-
liśmy bezpośrednio przewoźnika. 
– Ze względu na brak szczegó-
łów dotyczących konkretnych 

przypadków, a także z uwagi na 
brak prowadzonych postępowań 
w powyższych sprawach, trud-
no mi jednoznacznie zdecydo-
wać o winie leżącej po stronie 
pracowników KM czy po stro-
nie podróżnych – mówi Jolanta 
Maliszewska z biura prasowego 
Kolei Mazowieckich. 

Skupiamy się 
na zadaniach

PRUSZKÓW

– Udało nam się wiele osiągnąć, 
ale teraz skupiamy się już na nowym 
budżecie i nowych zadaniach – 
mówi Jan Starzyński, prezydent 
Pruszkowa, w wywiadzie dla „Gazety 
WPR”. Miniony rok ocenia bardzo 
pozytywnie. – Święta udało się 
spędzić z rodziną i nieco naładować 
akumulatory – dodaje.  4
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GRODZISK MAZOWIECKI
Znana formacja kabaretowa  
Neo-Nówka zawita do Grodziska  
Mazowieckiego z okazji 15-lecia  
działalności. Portal WPR24.pl  
i Gazeta WPR są patronami medial-
nymi wydarzenia. Wrocławski kaba-
ret zdobył ogromną popularność. 
Co będzie można zobaczyć podczas 

jego występu w Grodzisku? Naj-
większe hity Neo-Nówki, m.in. skecz 
„Niebo”. Pojawi się też kilka niespo-
dzianek dopełniających show. W Gro-
dzisku kabaret wystąpi dwa razy, 
w niedzielę 28 lutego. Pierwszy pro-
gram rozpocznie się o godz. 16, a dru-
gi o 19.30. Oba w hali sportowej przy 

Kabaret Neo-Nówka rozbawi 
widzów swoimi skeczami  

ul. Westfala 3a. Bilety w cenie 60, 
70 i 85 zł. Dla fanów Neo-Nówki ma-
my niespodziankę. Na łamach porta-
lu WPR24.pl w przyszłym tygodniu 
ogłosimy konkurs, w którym do wy-
grania będzie podwójna wejściówka 
na grodziski występ kabaretu. Zachę-
camy więc do śledzenia portalu. (SD) 

Piątek, 8 Stycznia 2015

Orkiestra zagra w niedzielę
REGION
Już w najbliższą 
niedzielę XXIV Finał 
Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. 
10 stycznia na ulice 
w całej Polsce ruszy 
120 tys. ochotników. 
Zbiórka będzie 
prowadzona także 
w naszym regionie.

Ten jak i poprzednie finały Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy to zbiórki pieniędzy na 
zakup urządzeń medycznych 
dla oddziałów pediatrycznych 
oraz dla zapewnienia godnej 
opieki medycznej seniorów.

Bogaty program na tegorocz-
ny finał przygotowało Centrum 
Kultury w Grodzisku Mazo-
wieckim. Początek o godz. 10 
pokazem tańca. Atrakcji nie za-
braknie przez cały dzień. Wy-
stąpią zespoły Horoscope, 
Pretext, Aligator Bay, Swear 
the Epress i Runika. Gwiazdą 
wieczoru będzie formacja Brak 
Czasu. O godz. 20 tradycyjne 
światełko do nieba.

W Pruszkowie Orkiestra 
zagra w aż pięciu sztabach. 
W Zespole Szkół Ogólno-
kształcących i Sportowych przy 
ul. Gomulińskiego, Szkole Pod-
stawowej nr 10 przy ul. Pływac-
kiej, Zespole Szkół nr 1 przy ul. 
Promyka, Szkole Podstawowej 
nr 8 przy ul. Obrońców Pokoju 
i w Szkole Podstawowej nr 2. 
Każda z placówek przygotowu-
je propozycję artystyczną. Nie 
zabraknie występów dzieci, po-
kazów tańca, licytacji, loterii.

Do wspierania WOŚP do-
łączy też Piastów. O godz. 9 
w Szkole Podstawowej nr 2 
przy al. Krakowskiej 20 roz-
pocznie się turniej finałowy 
Mistrzostw Mazowsza Pił-
ki Nożnej Kobiet. O godz. 10 
w Miejskim Ośrodku Kultury 
przy ul. Warszawskiej plano-
wana jest licytacja, wymiana 
książek, występy artystyczne 
dzieci i młodzieży, koncerty 
zespołów The Project i Bun-
ny Blue. Od godz. 14 na pla-
cu manewrowym przed OSP 
w Piastowie trwać będzie po-
kaz straży pożarnej i ognisko 
dla mieszkańców. O godz. 20 
światełko do nieba.

Orkiestry nie zabraknie 
w Podkowie Leśnej. W miejsco-
wym ośrodku kultury o godz. 
14 odbędą się warsztaty edu-
kacyjne, mini-festiwal gier 
planszowych, pokaz walk Brac- 

twa Rycerskiego Excalibur 
z Warszawy. O godz. 16 au-
kcja z gwiazdą, a po niej koncert  
zespołów Gorgonzolla, Leśne 
Licho, Łysa Góra. 

W Nadarzynie WOŚP za-
gra w ośrodku kultury. Począ-
tek o godz. 15 w NOK-u przy pl. 
Poniatowskiego 42. W progra-
mie licytacja, pokazy taneczne, 
nauka pierwszej pomocy i kon-
certy, w tym występ Orkiestry 
z OSP w Nadarzynie.

W Milanówku Orkiestra za-
gra w dwóch miejscach. Atrak-
cji nie zabraknie w Społecznym 
Liceum Ogólnokształcącym  
nr 5 przy ul. Fiderkiewicza 41 
(w godz. 10-14) oraz w Hufcu  
ZHP im. J. Kusocińskiego w Mi-
lanówku w ZSG przy ul. Kró-
lewskiej 69 (w godz. 10-20).  
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Lista sztabów WOŚP: Brwi-
nów – Gminny Ośrodek Kul-
tury, ul. Wilsona 2. Grodzisk 
Mazowiecki – Centrum Kul-
tury, ul. Spółdzielcza 9. Komo-
rów – Zespół Szkół, ul. Marii 
Dąbrowskiej.  Milanówek 
– Hufiec ZHP im. J. Kuso-
cińskiego. Nadarzyn – Nada-
rzyński Ośrodek Kultury, pl. Po- 
niatowskiego 42. Piastów  
– Hufiec ZHP Piastów. Pod-
kowa Leśna – Miejski Ośro-
dek Kultury, ul. Świerkowa 
1. Pruszków – Zespół Szkół 
Ogólnokształcących i Spor-
towych, ul. Gomulińskiego 2; 
Szkoła Podstawowa nr 10,  
ul. Pływacka 16; Zespół Szkół 
nr 1, ul. Promyka 24/26; Szko-
ła Podstawowa nr 2, ul. Jasna 2; 
Szkoła Podstawowa nr 8,  
ul. Obrońców Pokoju 44.  (EL)

10 stycznia  
na ulice w całej 
Polsce ruszy  
120 tysięcy 
ochotników

W myśl rozporządzenia mini-
stra infrastruktury z 2008 roku 
WKD jest taką samą linią kolejo-
wą, jak te, po których poruszają 
się szybkie składy dalekobieżne, 
a dla bezpieczeństwa prowadze-
nia ruchu pociągów w odległo-
ści 15 metrów od osi torów nie 
mogą rosnąć drzewa. Co więcej, 
w przepisach nie dopuszczono 
żadnych wyjątków od tej regu-
ły, choć różnicę między wukadką 
a np. Centralną Magistralą Kole-
jową widać gołym okiem. 

Prace nad zmianą tych zapi-
sów UTK zapowiedział, jednak 
nie wiadomo jak długo potrwa-
ją. Szczególnie, że ich tempo nie 
zależy od Urzędu Transportu 
Kolejowego a od Ministerstwa 
Infrastruktury i Budownictwa. 
Wielkim znakiem zapytania jest 
czy uda się to zrobić zanim WKD 
rozpocznie prace związane z wy-
cinką drzew. 

Zdaniem obrońców drzew no-
wy termin wyznaczony przez 
UTK nie jest żadnym rozwią-
zaniem. – Z naszych informacji 
wynika, że WKD złożyła wnio-
ski o pozwolenie na wycinkę 
174 drzew na całej linii. Decy-
zja tylko o odroczeniu termi-
nu sprawia, że znajdujemy się 
w potrzasku, bo jeśli samorzą-
dy  wydadzą zgodę, to drzewa 
zostaną wycięte, a WKD wcale 
nie musi z tym czekać. Byłyby 
bezpieczne tylko wtedy, gdyby 
UTK określiła w decyzji nie kon-
kretną datę, lecz moment zmiany 

Głośna sprawa wycinki wzdłuż linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej
Dokończenie ze str. 1

Zresztą o taki termin prosiła WKD 
– wyjaśnia Piotr Dziubak, rzecz-
nik prasowy UTK. 

Ten argument nie przekonuje 
przeciwników wycinki. – Od sa-
mego początku jako społecznicy 
spotykamy się ze spiralą urzęd-
niczej niemożności. UTK mówi 
o sobie, że jest „policją”, która 
nadzoruje przestrzeganie przepi-
sów, jakiekolwiek by one nie były. 
WKD twierdzi, że jeśli nie wy-
kona postanowień UTK, to bę-
dzie mieć kary. A samorządy, że 
jeśli nie wydadzą zgody na wy-
cinkę i dojdzie do wypadku, to 
WKD obciąży je kosztami od-
szkodowań – zaznacza Joan-
na Kowalczyk.

Większość gmin i powiatów 
na trasie kolejki oficjalnie wyra-
ziła już stanowczy sprzeciw wo-
bec planowanej wycinki. Jednym 
z pierwszych było starostwo po-
wiatowe w Pruszkowie. O zdanie 
w tej sprawie zapytaliśmy Mak-
syma Gołosia, który w połowie 
grudnia stanął na jego czele. 

– Mogę zapewnić, że stanowi-
sko starosty pruszkowskiego 
jak i rady powiatu w tej sprawie 
nie zmieniło się. Wprowadze-
nie w życie decyzji o nadmier-
nej wycince drzew wzdłuż linii 
WKD jest naruszeniem intere-
su społecznego. Taka ingerencja 
zaburzy specyficzny charakter 
tej linii i krajobraz, który stano-
wi naturalną osłonę akustycz-
ną od uciążliwości związanych 
z ruchem kolejowym. Mając na 
uwadze ochronę środowiska 
przyrodniczego powiatu stawia-
my sobie za cel ocalenie jak naj-
większej ilości drzew i jesteśmy 
przeciwni niszczeniu naszych te-
renów zielonych – zapewnia sta-
rosta pruszkowski.

Wszystkie prośby o pozwole-
nie na wycinkę mają być szcze-
gółowo sprawdzane. – Wnioski 
o zgodę na wycinkę zostaną 
przez nas dokładnie zweryfiko-
wane, a każde drzewo wskazane 
przez WKD przebadane. Mamy 
już zakupiony specjalistyczny 
sprzęt (tomograf do badania 
drzew), który pozwoli rzetel-
nie ocenić ich stan. Oczywiście 
drzewa zamarłe lub zamierają-
ce, zagrażające bezpieczeństwu  
ludzi i mienia, w tym bezpieczeń-
stwa w ruchu kolejowym, należy 
usuwać – mówi starosta Gołoś. 

A co w tej sytuacji zamierza 
zrobić WKD? Z pytaniem czy 
przewoźnik wstrzyma przygoto-
wania do wycinki drzew i na jak 
długo zwróciliśmy się bezpośred-
nio do spółki. Do chwili zamknię-
cia tego numeru „Gazety WPR” 
nie otrzymaliśmy odpowiedzi.  

Wyrok dla drzew zawieszony na dwa lata

przepisów. W tej chwili jesteśmy 
zdani wyłącznie na łaskę lub nie-
łaskę WKD i samorządów – mó-
wi  Joanna Kowalczyk z koalicji 
„Kolej na drzewa”. 
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Dlaczego Urząd Transpor-
tu Kolejowego nie wybrał tego 
rozwiązania? – Ze względów for-
malnych. Ustawa o transporcie 
kolejowym jasno określa, co 
musi być w takiej decyzji. No 
i właśnie termin usunięcia na-
ruszeń (przeprowadzenia wy-
cinki – przyp. red.) musi być. 

– Jesteśmy 
przeciwni niszczeniu 
naszych terenów 
zielonych – mówi 
Maksym Gołoś, 
starosta pruszkowski 

Nowy operator już działa. Będzie lepiej?
RASZYN
Od stycznia tego roku 
Centrum Medyczne 
w Raszynie ma nowego 
najemcę. Pacjenci 
już mogą korzystać 
z usług Niepublicznego 
Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Judyta. 
Ale najpierw muszą 
wypełnić deklarację.

Jak już wcześniej pisaliśmy, 
mieszkańcy gminy Raszyn byli 
niezadowoleni z poprzedniego 
operatora, ZOZ Ochota. Na-
rzekali na długie kolejki, częste 

gmina, która w nowej umowie 
uwzględniła konieczność przyj-
mowania pacjentów przez mini-
mum trzech lekarzy rodzinnych 
oraz dwóch pediatrów.

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Judyta już przyjmuje 

pacjentów, jednak wszyscy mu-
szą pamiętać o konieczności 
wypełnienia deklaracji. Można 
złożyć ją w recepcji Centrum 
Medycznego. Trzeba dokonać 
wyboru lekarza rodzinnego, 
pielęgniarki środowiskowo-ro-
dzinnej i położnej środowisko-
wo-rodzinnej. 

– W ciągu roku można trzy ra-
zy bezpłatnie dokonać wyboru 
lekarza. Pacjenci przychodzą, 
wypełniają deklarację i zadają 
pytania o zakres naszych usług. 
Uruchomiliśmy swój system  
– mówi Anna Poluc z Centrum 
Medycznego w Raszynie.  (JM)

absencje lekarzy oraz koniecz-
ność stawiania się w przychodzi 
o świcie, aby zapisać się do le-
karza. Pacjenci dali wyraz swe-
mu niezadowoleniu rezygnując 
z usług Centrum Medycznego.

Kontrakt poprzedniego ope-
ratora wygasał z końcem 2015 
roku, więc gmina ogłosiła prze-
targ, w którym oferty przedsta-
wiło pięć podmiotów. W tym 
gronie był też ZOZ Ochota. Naj-
korzystniejszą ofertę przedsta-
wiła jednak firma „Judyta” Ewa 
Figat ze Skierniewic.

Wszyscy liczą, że sytuacja 
ulegnie poprawie. Stara się o to 
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OGŁOSZENIE PREZYDENTA 
MIASTA PRUSZKOWA

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199  
z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską  
w Pruszkowie Uchwały Nr XIV.138.2015 z dnia 3 grudnia 2015 roku 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gąsin Przemysłowy 
- Groblowa.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu 
miejscowego. 

Wnioski do planu należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta 
Pruszkowa, 05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16 w terminie  
do dnia 8 lutego 2016 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 51 
ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam, 
że Gmina Pruszków przystępuje do postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu, obejmującego 
w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko 
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale 
Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego w pokoju 
nr 70 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu.

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt 3 i 4 i art. 40 ustawy, 
zainteresowani w terminie do dnia 8 lutego 2016 r. mogą wnosić wnioski. 

Wnioski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego 
w Pruszkowie, pocztą na adres 05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 
14/16, ustnie do protokołu w Wydziale Architektury, Urbanistyki  
i Zagospodarowania Przestrzennego w pokoju nr 70 lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Prezydent@
miasto.pruszkow.pl

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki 
organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy. 

Zgodnie z art. 41 ustawy  wnioski wniesione po terminie pozostaną 
bez rozpatrzenia. 

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy, organem 
właściwym  do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Prezydent Miasta 
Pruszkowa.

Prezydent Miasta Pruszkowa    
mgr Jan Starzyński

Oświatowy
kompleks
ma wykonawcę
PRUSZKÓW
Wreszcie wyłoniono 
wykonawcę placówek 
oświatowych, które 
mają powstać przy 
ul. Jarzynowej 
w pruszkowskiej 
dzielnicy Bąki.

Budową zajmie się fi rma Skan-
ska S.A., która zainkasuje nie-
mal 35 mln zł. Inwestycję po-
dzielono na dwa zadania. Mia-
sto podpisało umowę z wyko-
nawcą na realizację jednego 
z nich – przedszkola wraz ze 
żłobkiem. Jak zapowiadają 
urzędnicy, kontrakt na budowę 
szkoły podstawowej zostanie 
zawarty w I kwartale 2016 r.

Pruszkowskie Bąki na prze-
strzeni kilku lat bardzo się 
zmieniły. Przybyło domów, 
sprowadziło się wiele mło-
dych rodzin z dziećmi. Nie-
stety, w Bąkach nie ma szkoły 
podstawowej ani przedszko-
la. Dlatego budowa kompleksu 
oświatowego jest oczekiwaną 
przez mieszkańców inwestycją.
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PRUSZKÓW
W Pruszkowie w altance śmietni-
kowej przy ulicy Emancypantek 
26 grudnia znaleziono zwłoki męż-
czyzny. Informację o tym tragicz-
nym zdarzeniu otrzymaliśmy 
od czytelnika, w mailu nadesła-
nym na adres kontakt@wpr24.pl. 
Chwilę później potwierdziła ją 

pruszkowska policja. – Zwłoki zna-
lazł jeden z mieszkańców, którzy 
przyszedł wyrzucić śmieci do altany 
śmietnikowej. Na miejsce zostało 
wezwane pogotowie ratunkowe. 
Lekarze potwierdzili zgon mężczy-
zny – powiedziała nam asp. Karolina 
Kańka, rzecznik prasowy Komendy 

W altance śmietnikowej
znaleziono zwłoki mężczyzny

Powiatowej Policji w Pruszkowie. 
– Na ten moment wiemy, że męż-
czyzna miał 44 lata – dodawała. 
Na miejsce wezwano prokuratora, 
który zlecił przeprowadzenie sekcji 
zwłok. – Dzięki temu uda się ustalić 
co było przyczyną śmierci mężczy-
zny – zaznaczała asp. Kańka. (AS)

OGŁOSZENIE REKLAMA

Taki kompleks stanie przy 
ul. Jarzynowej. Według zało-
żeń projektantów przedszko-
le i żłobek powstaną w jednym 
budynku. Będzie to energoosz-
czędny i przyjazny dla malu-
chów obiekt. Pomieści 250 
dzieci – 150 w żłobku oraz 
100 w przedszkolu. Wraz z bu-
dynkiem pojawią się m.in. pla-
ce zabaw, zieleńce, elementy 
małej architektury.

Natomiast szkoła podstawo-
wa znajdzie się w nieco więk-
szym (powierzchnia zabudowy 
zajmie niemal 3,5 tys. mkw., 
a kubatura ok. 21,5 tys. mkw.) 
budynku niż przedszkole i żło-
bek. Przewidziano również bu-
dowę dwóch boisk sportowych 
o nawierzchni z trawy synte-
tycznej oraz bieżni i miejsca do 
skoków w dal.

Budynek przedszkola wraz 
ze żłobkiem ma zostać odda-
ny do użytku 28 lutego 2018 r.,
a podstawówka 21 miesięcy 
od podpisania umowy.  (SD)

Budynek
przedszkola wraz 
ze żłobkiem ma 
zostać oddany 
28 lutego 2018 r.

ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Samorządy z naszego 
regionu mają już 
budżety na 2016 r. 
Jakie inwestycje 
będą realizowane przez 
gminy w tym roku? 

S pośród 14 samorządów 
(12 gmin i dwóch powia-
tów) zaledwie dwa – po-

wiat grodziski oraz Milanówek 
– mogą pochwalić się budżetami 
na „plusie”. Pieniądze z nadwyżek 
zostaną przeznaczone na spłatę 
kredytów i pożyczek. W budże-
tach pozostałych gmin pojawiły 
się defi cyty. Mimo to na kilka in-
westycji warto zwrócić uwagę.

„Bogatym” budżetem może po-
chwalić się Pruszków. W tym ro-
ku wydatki miasta przekroczą 200 
mln zł. – To historyczny budżet. Po 
stronie wydatków przekraczamy 
kwotę 200 mln zł. Zwiększamy 

Budżety już są, teraz czas na inwestycje
Sprawdziliśmy, jakie inwestycje będą realizowane przez gminy w tym roku

również wydatki inwestycyjne, 
na które w projekcie przeznaczy-
liśmy prawie 38 mln zł – mówi nam 
Andrzej Kurzela, wiceprezydent 
Pruszkowa. Najwięcej pieniędzy 
miasto przeznaczy na budowę Cen-
trum Dziedzictwa Kulturowego, ale 
pokaźne kwoty zarezerwowano też 
na inwestycje w oświatę, m.in. bu-
dowę kompleksu na Bąkach.

Podobnym szlakiem podąża Gro-
dzisk Mazowiecki, który zamierza 
wybudować Centrum Aktywizacji 
i Integracji Społecznej oraz spor-
towo-rekreacyjną przestrzeń pu-
bliczną przy ul. Sportowej. Koszt? 

4,4 mln zł. Natomiast gmina Brwi-
nów za główny cel stawia so-
bie budowę hali sportowej oraz 
przygotowanie dokumentacji 
potrzebnej do renowacji pałacu 
Wierusz-Kowalskich.

W Michałowicach inwestycje 
drogowe na pierwszym planie. 
Gmina wyda na modernizacje, 
przebudowę i budowę dróg aż 
14 mln zł. Warto wspomnieć, że 
na pozostałe inwestycje przezna-
czy 6,5 mln zł. 

Skromniej prezentują się bu-
dżety Piastowa i Podkowy Le-
śnej. Pierwsza z tych gmin na 
inwestycje wyda 7,4 mln zł, z cze-
go prawie połowę, bo aż 2,8 mln 
zł, pochłonie budowa odwodnie-
nia w północnej części miasta. 
Rewelacji nie należy spodzie-
wać się też w Podkowie Leśnej. 
Miasto-ogród na 2016 r. ma za-
planowanych zaledwie 11 inwe-
stycji, z czego jedna to... rezerwa 
na odszkodowania dla wykonaw-
ców szkoły samorządowej. W su-
mie na inwestycje Podkowa wyda 
niecałe 4 mln zł. – Mam nadzie-
ję, że pod koniec roku (2016 – 
przyp. red.) ta kwota wzrośnie. 
Chcę „napompować” budżet 
środkami zewnętrznymi – mówi 
burmistrz Artur Tusiński.. 
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 Pałac Wierusz-Kowalskich w Brwinowie pójdzie 
do renowacji

Sprawdziliśmy, jakie inwestycje będą realizowane przez gminy w tym roku

Co ciekawe, nie tylko Pruszków 
skupia się na budowie obiektów 
użyteczności publicznej, które 
mają służyć kulturze i rekreacji. 

Tylko powiat 
grodziski oraz 
Milanówek 
mogą pochwalić 
się budżetami 
na „plusie”
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REGION
Kobiety w wieku 50-69 lat będą mo-
gły wykonać bezpłatne badanie piersi. 
Mammobusy pojawią się w Brwino-
wie i Grodzisku. Badanie mammo-
grafi czne jest skuteczną metodą 
wykrywania raka piersi w jego wcze-
snym stadium. Szczególnie narażo-
ne na ryzyko zachorowania są panie 

w wieku 50-69 lat. Specjalnie dla nich 
Narodowy Fundusz Zdrowia utworzył 
program, w którym mogą skorzystać 
z bezpłatnego badania piersi. W Brwi-
nowie mammobusy pojawią się przed 
Urzędem Gminy: 13 stycznia przyje-
dzie Geneva Trust Polska NZOZ 
Profi laktyka i Diagnostyka, zapisy

Panie mogą skorzystać 
z bezpłatnej mammografi i

 – 58 767 34 55, a od 20 do 25 stycz-
nia ustawią się mammobusy Lux 
Med Diagnostyka, kontakt – 58 666 
24 44. Natomiast w Grodzisku 
Mazowieckim mammobusy pojawią 
się 15 stycznia nieopodal Centrum 
Kultury przy ul. Spółdzielczej 9. 
Zapisy pod nr tel 42 254 64 10. (SD)

Piątek, 8 Stycznia 2015

Największa szkoła językowa w Polsce Największa szkoła językowa w Polsce 
zaprasza na lekcje  w domu lub w firmie 

z bezpłatnym dojazdem lektora

40 zł za lekcję 60 MIN. za 1 osobę 
w grupie 2-osobowej

69 zł za lekcję 60 MIN. zajęcia indywidualne

Uczymy na każdym poziomie zaawansowania
Zajęcia na terenie Powiatu Pruszkowskiego 

Zapisy i informacja:
tel. 665 989 580; pruszkow@moose.pl

www.moose.pl

REKLAMA

Wypadków i kolizji było więcej
PRUSZKÓW
Statystyki nie napawają 
optymizmem. W 2015 r. 
na drogach powiatu 
pruszkowskiego 
było niebezpieczniej 
niż rok wcześniej. 

– W naszych statystykach wi-
dać wyraźny wzrost zdarzeń 
drogowych. W 2015 r. odno-
towaliśmy 2487 kolizji, a rok 
wcześniej na naszych drogach 
miało miejsce 2138 takich zda-
rzeń. Liczba wypadków w mi-
nionym roku wyniosła 103. Rok 
wcześniej było ich 70 – mówi 
asp. Karolina Kańka, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie.

Więcej wypadków przełoży-
ło się niestety na wzrost liczby 
ofi ar śmiertelnych. W 2014 roku 
na drogach powiatu pruszkow-
skiego zginęły trzy osoby, a w mi-
nionym roku aż 13. A co z kie-
rowcami na „podwójnym gazie”? 
– W 2015 roku zatrzymaliśmy 
72 kierujących po spożyciu alko-
holu, czyli jest to czyn kwalifi ko-
wany jako przestępstwo. Należy 
również uwzględnić liczbę 261 
nietrzeźwych kierowców oraz 

trzech prowadzących pojazd po 
zażyciu substancji odurzającej, 
która działa podobnie jako alko-
hol – wyjaśnia asp. Kańka.

Czym spowodowany jest 
wzrost wypadków? – Doszliśmy 
do wniosku, że duży wpływ na 
zdarzenia drogowe miała zmia-
na organizacji ruchu. W ciągu 
roku było wiele remontów, m.in. 
budowa obwodnicy Janek i Ra-
szyna. Mimo zmienionej orga-
nizacji ruchu kierowcy jeździli 
na pamięć, przez co dochodziło 
do licznych kolizji. Sztandaro-
wym przykładem może być tu 
rondo w Sękocinie. Czynnikiem 
wpływających na liczbę zdarzeń 
drogowych jest również nieprze-
strzeganie przepisów oraz nie-
dostosowywanie prędkości do 
panujących warunków – tłuma-
czy rzecznik prasowy pruszkow-
skiej policji.  (JM)
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Za Panem kolejny rok na fo-
telu prezydenta Pruszkowa. 
Jak go Pan ocenia?
– Bardzo pozytywnie. Udało nam 
się wiele osiągnąć, ale teraz sku-
piamy się już na nowym budże-
cie i nowych zadaniach.

Tegoroczny plan fi nansowy 
można uznać za bardzo 
ważny dla miasta.
– Po raz pierwszy wydatki prze-
kroczyły 200 mln zł. W dużej 
mierze to pieniądze na wydat-
ki bieżące, w tym na oświatę. Od 
dawna przekazujemy znaczące 
środki nie tylko na samo utrzyma-
nie szkół, ale również na różnego 
rodzaju inwestycje w placówkach 
oświatowych. Skupiamy się tak-
że na modernizacjach i przebudo-
wach dróg. Na inwestycje w tym 
roku chcemy wydać 38 mln zł, już 
wiemy, że ta kwota zwiększy się 
o 3 mln zł, które trafi ą do nas w for-
mie dofi nansowania na przebu-
dowę ulicy Przejazdowej. Jest 
szansa, że środków na inwestycje 
będzie jeszcze więcej.

Tuż przed świętami na 
Centrum Dziedzictwa 
Kulturowego wykonawca 
zawiesił symboliczną 
wiechę. Inwestycja 
wchodzi w fi nałową fazę.
– Konstrukcja CDK jest już gotowa. 
W tym roku będą trwały prace wy-
kończeniowe, czyli te najbardziej 
czasochłonne i najbardziej kosz-
towne. Udało nam się wyprzedzić 
harmonogram prac i liczymy się, że 
obiekt zostanie oddany do eksplo-
atacji nieco wcześniej niż zakłada-
liśmy. Termin wynikający z umo-
wy to październik 2017 roku.

Czy model zarządzania CDK 
został już wybrany?
– Zleciliśmy opracowanie, które by 
nam podpowiedziało jaka forma 
zarządzania tym obiektem będzie 
dla miasta najodpowiedniejsza. 

Skupiamy się na nowych zadaniach
Z JANEM STARZYŃSKIM, prezydentem Pruszkowa, rozmawia Anna Sołtysiak

Dostaliśmy wstępne założenia, po-
prosiliśmy jeszcze o uzupełnie-
nie pewnych informacji. Zależy 
nam, by zarządca uczestniczył już 
w procesie inwestycyjnym i pozna-
wał nowoczesne technologie, które 
będą tam dostępne. W pierwszym 
kwartale bieżącego roku powin-
niśmy wybrać formułę zarządza-
nia centrum.

Niedawno został wybrany 
wykonawca kompleksu 
oświatowego na Bąkach. 
A co z podobnym 
kompleksem na Gąsinie?
– Ze względu na prognozy fi nan-
sowe nie przewidywaliśmy rozpo-
częcia tej inwestycji wcześniej niż 
w 2017 roku. Czekamy również 
na decyzję rządu co do kształtu 
oświaty. Jeśli okaże się, że szkoły 
podstawowe będą ośmioklasowe, 
to będziemy musieli zastanowić 
się nad wprowadzeniem zmian 
w projektach, zarówno komplek-
su na Gąsinie, jak i na Bąkach. 
W przypadku tego drugiego roz-
ważamy czy nie zwiększyć kuba-
tury obiektu. To będzie się wiązało 

z koniecznością dołożenia dodat-
kowych środków.

Pruszków otrzyma od rządu 
pokaźną kwotę z „nowych 
schetynówek”. Kiedy zosta-
nie ogłoszony przetarg na 
przebudowę Przejazdowej?
– Już wcześniej mieliśmy „sche-
tynówkę” na ten układ komunika-
cyjny. Kosztorys wykonawczy na 
modernizację ulicy Przejazdowej 
od ul. Promyka do Południowej 
łącznie z rondem opiewa na kwotę 
około 6 mln zł. Połowę dostanie-
my w formie dotacji. W okolicach 
końca pierwszego kwartału tego 
roku będziemy przygotowywali 
specyfi kację i rozpisywali prze-
targ na ten układ komunikacyjny.

Miniony rok obfi tował 
w wiele kontrowersyjnych 
planów dotyczących nasze-
go regionu. Jednym z nich 
jest gazociąg Rembelszczy-
zna – Mory – Wola Karczew-
ska. Jego część miałaby 
przebiegać w okolicy...
 szkoły na Bąkach.

Szkoła w Adamowiźnie przed czasem
GRODZISK MAZOWIECKI
Szkoła podstawowa 
w Adamowiźnie już po 
rozbudowie. Udało się to 
zrobić przed terminem. 
Placówkę ofi cjalnie 
otwarto 19 grudnia.

To jedna z ważniejszych inwe-
stycji oświatowych w grodzi-
skiej gminie. Podstawówka od 
kilku lat pękała w szwach. Po 
zakończeniu rozbudowy obiekt 
nie tylko powiększył się, ale stał 
się też bardziej funkcjonalny. 
Staremu budynkowi przyby-
ła nowa kondygnacja, pojawi-
ło się też dwukondygnacyjne 

skrzydło. W dobrych warun-
kach będzie mogła uczyć się 
dodatkowa setka uczniów. – Do-
budowane zostało piętro z sa-
lą gimnastyczną, salami lekcyj-
nymi, toaletami o wysokim
standardzie. Jest zaplecze szat-
niowe. Dobudowano nowe 
wejście, zamontowano windę 
dla osób niepełnosprawnych 
– mówi Tomasz Krupski, 
wice burmistrz Grodziska Ma-
zowieckiego. Inwestycja po-
chłonęła 1,9 mln zł. Według 
pierwotnego planu prace mia-
ły zakończyć się w styczniu 
tego roku. Szkola zostanie jesz-
cze doposażona.  (EL)

Niepubliczne  
Przedszkole Montessori

ul. Bolesława Prusa 16, 
05-800 Pruszków

Tel. 22 728 50 50, 608 783 589

ZaPrasZaMy do PrZedsZkola 
Montessori w PrusZkowie

Posiadamy 15-letnie 
doświadczenie, oryginalne 
pomoce rozwojowe, kameralną 
grupę oraz wykwalifikowaną 
kadrę. Naszym atutem jest 
także duży ogród, własna 
kuchnia oraz parking. Od wielu 
lat patronuje nam Polskie 
Stowarzyszenie Montessori.

www.przedszkole-montessori.com

– Protesty grupowe samorządów 
odniosły efekt. Zarówno projek-
tant, jak i inwestor tego gazociągu 
pochylił się nad tematem. W koń-
cu są organizowane spotkania 
z samorządami. Przedstawicie-
le inwestora byli u nas 5 stycznia. 
Rozmawialiśmy na temat ich kon-
cepcji. Mają jeszcze popracować 
nad takim przebiegiem instalacji 
na terenie miasta, który z naszego 
punktu widzenia byłby najlepszy 
dla mieszkańców.

1 stycznia rozpoczęły 
się obchody 100-lecia 
Pruszkowa. Pokaz laserów 
i fajerwerków oraz Koncert 
Noworoczny zostały bardzo 
dobrze przyjęte przez 
mieszkańców. To wyjątko-
wy rok dla miasta. Jakie 
niespodzianki czekają na 
pruszkowian?
– Zasadnicze pomysły związane 
ze stuleciem Pruszkowa opubli-
kowaliśmy w ostatnim informato-
rze miejskim, nawet z sygnalnym 
harmonogramem. Przyjęliśmy 
zasadę, że wszystkie imprezy fe-
stynowe organizowane na terenie 
miasta będą dedykowane tej rocz-
nicy. Ale po głowie wciąż chodzą 
mi różne pomysły. W 1916 roku 
jednym dekretem prawa miejskie 
otrzymały cztery miejscowości, 
oprócz Pruszkowa Otwock, Ży-
rardów i Piaseczno. Zastanawia-
my się nad organizacją wspólnego 
turnieju piłkarskiego dla dzie-
ci. Liczymy również na pomy-
sły mieszkańców.

Jak Pan spędził czas 
świąteczno-noworoczny? 
– Święta udało się spędzić z ro-
dziną i nieco naładować aku-
mulatory. Szybko się relaksuję 
i regeneruję na łonie rodziny. 
Końcówka roku to dla samorzą-
dów bardzo gorący okres. Na nie-
co dłuższy urlop może uda mi się 
wybrać wiosną. 
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BRWINÓW
Na wniosek burmistrza Arkadiu-
sza Kosińskiego brwinowscy radni 
ustanowili rok 2016 rokiem Wacła-
wa Kowalskiego, popularnego ak-
tora, wieloletniego mieszkańca 
Brwinowa. Wacław Kowalski to od-
twórca kultowej już roli Kazimie-
rza Pawlaka w filmowej trylogii 

(wyreżyserowanej przez Sylwestra 
Chęcińskiego) „Sami swoi”, „Nie ma 
mocnych”, „Kochaj albo rzuć”. Słyn-
ny sąsiedzki spór między nim a Wła-
dysławem Kargulem, granym przez 
Władysława Hańczę, do dziś bawi 
widzów w każdym wieku, a powie-
dzonko „Kargul, podejdź no do płota” 

Rok 2016 rokiem znanego aktora 
Wacława Kowalskiego

znane jest wszystkim. Aktor przez 
wiele lat związany był z Brwinowem. 
Tu mieszkał do śmierci w 1990 ro-
ku. Jego grób znajduje się na miej-
scowym cmentarzu. Pretekstem 
do uczczenia pamięci Wacława Ko-
walskiego jest przypadająca w maju 
setna rocznica jego urodzin. (EL)

Piątek, 8 Stycznia 2015

Miasto stawia na zieleń 
PRUSZKÓW
Mieszkańcy Pruszkowa 
już teraz mogą odpocząć 
w parkach i korzystać 
z istniejących w nich  
stref rekreacji.  
Ale władze miasta  
myślą przyszłościowo 
– terenów do aktywnego 
wypoczynku 
ma przybywać.

Dla wielu osób wizytówką 
Pruszkowa są parki. I trudno 
się dziwić: w mieście znajdują 
się zespół leśny na terenie Ma-
zowieckiego Specjalistyczne-
go Centrum Zdrowia im. Jana 
Mazurkiewicza oraz pięć par-
ków (Potulickich, Kościuszki, 
Mazowsze, Anielin i Żwirowi-
sko). To nie koniec. Pojawią 
się nowe tereny rekreacyjne. 
– Mamy kilka miejsc, które 
są przewidziane do zrobie-
nia. Jedno z nich to stworze-
nie skwerku przy ul. Szpitalnej 
na terenie po ogródkach dział-
kowych. Myślimy o budowie 
placu zabaw z funkcją ogól-
nodostępną, może znajdzie 
się również miejsce na urzą-
dzenia dla dorosłych. Cho-
dzi o to, by każdy znalazł tam 
coś dla siebie – podkreśla Elż-
bieta Jakubczak-Garczyńska, 
naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskie-
go w Pruszkowie. 

To niejedyna planowana na 
ten rok inwestycja w tereny 
zielone. Elżbieta Jakubczak-
-Garczyńka mówi: – W Parku 
Kościuszki musimy wymie-
nić nawierzchnię na najwięk-
szym placu zabaw. Wszystkie 
prace chcemy wykonać wcze-
sną wiosną, tak by dzieci mo-
gły korzystać z tego miejsca jak 
najszybciej. 

A co z Anielinem Zachod-
nim? Dziś na terenie koło 
Miejskiego Ośrodka Kultury 
znajdują się stare boiska do 
siatkówki i koszykówki, chod-
nik i górka z utwardzonym to-
rem, na którym czasem można 

spotkać dzieci jeżdżące na rol-
kach. Choć koncepcję moderni-
zacji tego obszaru, a dokładniej 
jego stworzenie od podstaw, 
poznaliśmy w połowie ubiegłe-
go roku, to na realizację trze-
ba będzie poczekać. – Ten park 
będzie wykonywany etapami, 
ale wszystko powinno pójść 
szybko i sprawnie. To teren, 
który będzie dedykowany ak-
tywności sportowej. To będzie 
coś, na co czeka młodzież oraz 
dorośli – podkreśla Elżbieta  
Jakubczak-Garczyńska.

Istotnie: Anielin Zachodni 
ma się stać ważnym sporto-
wo (ale też kulturalnie) punk-
tem w Pruszkowie. Znajdą się 
tam bowiem elementy umożli-
wiające uprawianie workoutu 
i parkouru, tor dla wrotkarzy, 
siłownia plenerowa, ścianka 
wspinaczkowa, trzy boiska, 
niewielkie sceny (również 
tymczasowa) oraz miejsce do 
ekspozycji prac artystycznych. 

Kiedy wszystko będzie go-
towe? Najprawdopodobniej 
w 2018 lub 2019 roku. Miasto 
czeka bowiem na budowę no-
wego wiaduktu w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 718, który ma 
przechodzić nad torami PKP. 
Wiele wskazuje na to, że prze-
prawa częściowo znajdzie się 
na terenie Anielina. Elżbieta 
Jakubczak-Garczyńska wy-
jaśnia: – Nie możemy nowego 
terenu rekreacyjnego zrobić 
przed budową nowego wia-
duktu. Nie wiemy jeszcze jaki 
fragment terenu będzie potrzeb- 
ny drogowcom.  (AS)
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Co ma zrobić pasażer z ważnym 
biletem okresowym WKD, jeśli 
jego prawo do przejazdu zosta- 
nie podważone? 

– W podobnych sytuacjach, 
w przypadku uporczywego 
kwestionowania biletu WKD 
odcinkowego imiennego i odcin-
kowego bezimiennego w pociągu 
KM przez kierownika pociągu, 
konduktora, kontrolera ZW „Re-
noma”, prosimy o udostępnienie 
dokumentu tożsamości w celu 
wystawienia wezwania do za-
płaty, w którym organ kontro-
lny zobowiązany jest zamieścić 
numer zakwestionowanego bile-
tu WKD. W tym przypadku po-
dróżny może odmówić przyjęcia 
wezwania do zapłaty, a następ-
nie złożyć skargę pisemną w do-
wolnym punkcie odprawy KM 
lub skontaktować się z punktem 
informacyjnym Call Center tel. 
(22) 364 44 44, podając szcze-
góły zaistniałego zdarzenia, czy-
li numer wezwania do zapłaty, 
nr biletu WKD (wskazane jest 
przekazanie kopii biletu okreso-
wego), numer pociągu i godzinę 
zdarzenia, lub drogą internetową 
na adres: skargi@mazowieckie.
com.pl – tłumaczy Jolanta Ma-
liszewska z biura prasowego Ko-
lei Mazowieckich. Jak zapewnia, 
w przypadku potwierdzenia za-
istniałego zdarzenia w stosunku 
do osoby dokonującej kontro-
li zastosowane zostaną surowe 
wnioski służbowe.

Pasażerowie powinni więc 
bez obaw korzystać wymiennie 
z usług obu przewoźników, pod 
warunkiem że mają przy sobie 
bilet okresowy, czyli minimum 
30-dniowy. A wszelkie kłopoty 
z ich uznaniem zgłaszać. 

Przypominamy jednocześnie, 
że wzajemnie honorowanie bile-
tów WKD i KM odbywa się na 

mocy oddzielnego porozumie-
nia między spółkami, a do dys-
pozycji podróżnych jest także tzw. 
wspólny bilet ZTM-KM-WKD. 
To rozwiązanie obowiązujące na 
odcinku linii WKD między sta-
cjami Warszawa Śródmieście-
-Opacz, obejmujące kursy KM 
do Pruszkowa (a także do Su-
lejówka Miłosnej, Śródborowa, 
Zalesia Górnego, Płochocina, 
Legionowa i Zagościńca). Polega 
na uznawaniu przez przewoźni-
ków biletów ZTM (od dobowe-
go wzwyż) w swoich pociągach.
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na co dzień z komunikacji kole-
jowej, autobusowej i tramwajo-
wej. Wspólny bilet to nie tylko 
atrakcyjniejsza oferta cenowa, 
ale przede wszystkim mniej do-
kumentów – zamiast dwóch bi-
letów mamy jeden. Cieszę się, że 
wieloletnia współpraca Kolei Ma-
zowieckich i Zarządu Transportu 
Miejskiego pozwoliła na wypra-
cowanie długoterminowej oferty 
dla osób dojeżdżających do pracy 
w Warszawie – stwierdził Adam 
Struzik, marszałek wojewódz- 
twa mazowieckiego. 

Jak czytamy w komunikacie, 
w 2016 roku Koleje Mazowiec-
kie na całym obszarze wspólne-
go biletu wykonają ponad 5,3 mln 
pociągokilometrów (to jednostka 
rozliczeniowa przyjęta w umowie 
– przyp. red.). W kolejnych latach 
wielkość pracy przewozowej bę-
dzie zależała od harmonogramu 
modernizacji linii i stopniowego 
zwiększania oferty przewozowej 
przez KM. 

A co ze wspólnym biletem dla 
WKD na odcinku od Śródmie-
ścia do Opaczy? – Obowiązuje 
i będzie obowiązywał w 2016 r. 
Nie ma żadnego zagrożenia dla 
tego porozumienia, gdyby było 
informowalibyśmy o tym z du-
żym wyprzedzeniem – mówi Igor 
Krajnow, rzecznik prasowy Zarzą-
du Transportu Miejskiego w War- 
szawie.  (EWELINA LATOSEK)

Umowę w tej sprawie KM 
i ZTM podpisały w ostatnich 
dniach grudnia i po raz pierw-
szy przedłużyły ją nie na rok, ale 
na cztery lata. – To bardzo dobra 
wiadomość dla wszystkich miesz-
kańców Mazowsza korzystających 

Pasażerowie powinni 
bez obaw korzystać 
wymiennie z usług 
obu przewoźników, 
pod warunkiem 
że mają przy sobie 
bilet okresowy, czyli 
minimum 30-dniowy

Honorowanie z kłopotami
Pasażerowie z ważnym biletem okresowym WKD mają 
problemy z przejazdem pociągiem KM

Łyżwy w dłoń 
i na lodowisko 
PRUSZKÓW 
Nadzieje amatorów 
łyżwowych akrobacji się 
spełniły. Lodowisko przy 
ulicy Gomulińskiego 
uruchomiono 
w niedzielę, 3 stycznia.

Jeszcze niedawno mnożyły się 
pytania czy tej zimy w Prusz-
kowie będzie można pojeździć 
na łyżwach. Wypatrywano, kie-
dy zostanie zainstalowane lo-
dowisko. Pojawiła się nadzieja, 
gdy w grudniu zamontowa-
no szkielet obiektu. Był jed-
nak problem…

Chodziło o temperaturę. 
Kalendarzowa zima nastała, 
jednak z nią nie nadeszły mro-
zy. Temperatura była prawie 
wiosenna. Warunki atmos-
feryczne zaskoczyły wszyst-
kich i wydawało się, że „zimy 
tej zimy” może nie być. Potem 
przyszedł jednak spadek tem-
peratury i odczuwalny mróz. 
Lodowisko przy ul. Gomu-
lińskiego jest więc już goto-
we i można z niego korzystać.

W weekend obiekt jest 
ogólnodostępny w godzinach  
12-20. Nieco inaczej sytuacja 
wygląda w tygodniu. Od po-
niedziałku do piątku w godz. 
10-14 z lodowiska będą ko-
rzystali uczniowie szkół z te-
renu powiatu pruszkowskiego.  
Pozostali miłośnicy łyżew za-
praszani są w godz.16-20.

Należy zatem przygoto- 
wać sprzęt do łyżwowych akro-
bacji i ruszać w kierunku uli-
cy Gomulińskiego. Wstęp 
na pruszkowskie lodowisko  
jest wolny.  (JM)

REGION
Główny Urząd 
Statystyczny 
opublikował zestawienie 
dochodów gmin w całej 
Polsce, w przeliczeniu  
na mieszkańca. Jak 
wypadł nasz region? 
Najwyżej uplasowała  
się Podkowa Leśna.

W mieście-ogrodzie dochód per 
capita, czyli „na głowę” wyno-
si ponad 6,5 tys zł, co dało Pod-
kowie 20 miejsce w rankingu. 
Nieco tylko gorszy wynik ma 
Nadarzyn – 6,1 tys. zł. docho-
du oznacza 26 miejsce w Pol-
sce. Na naszym regionalnym 
podium znalazły się też Mi-
chałowice z 41 lokatą i kwotą 

na mieszkańca w wysokości pra-
wie 5,8 tys. zł.

Pozostałe gminy zajęły dalsze 
miejsca. Milanówek uplasował 
się na 390 pozycji z dochodem 
3,8 tys. zł na mieszkańca, Gro-
dzisk Mazowiecki zajął 745 lo-
katę (3,5 tys. zł w przeliczeniu 
na mieszkańca). Brwinów, choć 
kwota jest niewiele mniejsza niż 
w Grodzisku i wynosi 3,4 tys zł, 
zajął dalekie 919 miejsce. Gminy 
miejskie z najniższymi dochoda-
mi na mieszkańca to Pruszków 
(2,9 tys zł i 1898 miejsce) oraz 
Piastów (2,7 tys. zł i 2194 lokata).

Rekordzistą całego zesta-
wienia jest gmina Kleszczów 
(woj. łódzkie) z dochodem 
w wysokości ponad 48,5 tys. 
zł na mieszkańca.  (EL)

Podkowa wysoko w rankingu
REGION
Adam Struzik, 
marszałek województwa 
mazowieckiego, 
pozytywnie odniósł  
się do petycji cyklistów 
i poparł inicjatywę 
budowy ścieżki 
rowerowej z Grodziska 
Mazowieckiego 
do Żyrardowa.

Trasa rowerowa miałaby po-
wstać wzdłuż drogi wojewódz-
kiej nr 719, biegnącej m.in. przez 
powiaty pruszkowski, grodziski 
i żyrardowski. Zazwyczaj panu-
je tam duże natężenie ruchu, 
a jezdnia nie wszędzie utrzyma-
na jest w odpowiednim stanie. 

Powoduje to, że kierowcy mi-
jają się z rowerzystami o cen-
tymetry... Miłośnicy dwóch 
kółek postanowili więc wal-
czyć o swoje. W maju ubiegłe-
go roku Towarzystwo Cyklistów 
w Jaktorowie zainicjowało akcję 
zbierania podpisów pod petycją 
w sprawie wybudowania wspo-
mnianej trasy rowerowej.

7 września oficjalnie wysła-
no petycję do marszałka woje-
wództwa mazowieckiego. Ten 
kilka miesięcy później pozytyw-
nie odniósł się do inicjatywy. – 
Petycja Towarzystwa Cyklistów 
w Jaktorowie w sprawie budowy 
ścieżki w pasie drogi wojewódzkiej 
nr 719 zyskała pozytywną opinię 
Adama Struzika. Teraz wszystko 

w tej sprawie przekazano do re-
alizacji samorządom w Grodzi-
sku Mazowieckim i Jaktorowie. 
Dzięki społecznej inicjatywnie 
został poczyniony znaczny krok 

drogi nr 719 do płynnego porusza-
nia się szosą – wyjaśnia Tomasz 
Murzyn, prezes Towarzystwa  
Cyklistów w Jaktorowie.

Kolejny etap to stworze-
nie dokumentacji projektowej 
wraz z uzyskaniem niezbędnych 
opinii, uzgodnień i decyzji ad-
ministracyjnych łącznie z pozy-
skaniem terenu do wykonania 
zadania. Gmina Grodzisk Ma-
zowiecki wraz z gminą Jaktorów 
przystąpiły do realizacji projektu 
„Rozwój sieci rowerowej na te-
renie Warszawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego” w ramach Zin-
tegrowanych Inwestycji Teryto-
rialnych (ZIT) w zakres którego 
wchodzi trasa rowerowa wzdłuż 
drogi nr 719.  (SD)

Marszałek pozytywnie o trasie rowerowej
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 Park Anielin Zachodni

Dokończenie ze str. 1

przybliżający rowerzystów do 
zwiększenia bezpieczeństwa jaz-
dy, a pozostałych użytkowników 

Trasa rowerowa 
miałaby powstać 
wzdłuż drogi 
wojewódzkiej  
nr 719
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REGION
Narkotykowy „towar” o wartości 
105 mln zł zabezpieczyli w grud-
niu policjanci z Wydziału do walki 
z Przestępczością Narkotykową Ko-
mendy Stołecznej Policji. Kokaina 
była transportowana tirem przewo-
żącym banany. Policjanci wkroczy-
li na teren jednej z podwarszawskich 

giełd, w Broniszach. Postanowi-
li z bliska przyjrzeć się rozładunko-
wi tira, który po brzegi wypełniony 
paletami bananów. Okazało się, że 
znajdowały się tam również pakiety 
niedozwolonych środków – policjan-
ci zabezpieczyli aż 178 kg kokainy. To 
jedna z największych prób przemytu 

„Rekordowa” kokaina 
między paletami bananów

narkotyków w historii Polski. Trafi ły 
one do Europy z Kolumbii. Najpierw 
dotarły do Belgii, gdzie zostały prze-
ładowane do polskiego tira. Policja 
zatrzymała jego kierowcę. Trwają 
ustalenia, kto odpowiada za trans-
port narkotyków do naszego kraju 
i kto miał być ich odbiorcą. (JM)

Piątek, 8 Stycznia 2015

REKLAMA

Koncert dla małego Leosia
GRODZISK MAZOWIECKI
8 stycznia w grodziskim 
Centrum Kultury 
odbędzie się 
charytatywny koncert 
dla chłopczyka, który 
przyszedł na świat 
z bardzo ciężką wadą 
serca (HLHS). Specjalnie 
dla niego wystąpią 
Natalia Kukulska 
i Zbigniew Wodecki.

Leoś Bałtruszewicz będąc jesz-
cze w łonie matki przeszedł dwie 
operacje na maleńkim serdusz-
ku. Lekarze próbowali ratować 
jego lewą komorę serca. Po poro-
dzie okazało się, że starania nie 
przyniosły oczekiwanego efek-
tu. Ponadto stwierdzono, że Leoś 
będzie musiał przejść jeszcze co 
najmniej trzy ryzykowne i bar-
dzo skomplikowane operacje.

W wieku dwóch tygodni 
czekała go kolejna. Podczas 
jej trwania rodzice chłopczyka 
przeżyli chwile grozy. Leosiowi 
zatrzymało się krążenie i trze-
ba było go reanimować. Nie 
obyło się także bez powikłań 
pooperacyjnych. Mimo wszyst-
ko po trzech miesiącach walki 

pomyślnie zakończył się pierw-
szy etap leczenia. Drugi został 
przeprowadzony na małym 
serduszku, gdy chłopiec miał 
osiem miesięcy. Choć tym ra-
zem obyło się bez problemów, 
to znacznie osłabiona została 
odporność chłopca.

Pozostał etap trzeci, czyli ko-
lejna operacja. Jednak wiąże się 
on z dużymi kosztami – 36,5 tys. 
euro. Przewyższa to możliwości 
finansowe rodziców chłopca. 
W celu zebrania odpowiednich 
środków prowadzone są zbiór-
ki fi nansowe w wielu fundacjach. 
Ponadto Natalia Kukulska wraz 
ze Zbigniewem Wodeckim zagra-
ją koncert specjalnie dla Leosia. 
Gwiazdy wystąpią 8 stycznia 
o godz. 18 w grodziskim Centrum 
Kultury. Cegiełka/wejściówka 
(do nabycia w kasach Centrum 
Kultury) na to niezwykłe wyda-
rzenie kosztuje 100 zł.  (SD) 

Prokuratura postawiła zarzuty wójtowi
NADARZYN
Prokuratura 
Rejonowa w Grodzisku 
Mazowieckim postawiła 
zarzuty wójtowi 
gminy Nadarzyn 
Januszowi G. Dotyczą 
one poświadczenia 
nieprawdy 
w oświadczeniach
majątkowych.

Majątek wójta już wcześniej stał 
się obiektem zainteresowania 

całą moją rodzinę, a wykorzy-
stywane sposoby wykracza-
ją poza granice przyzwoitości 
i zdrowego rozsądku. Wszyscy 
znamy te metody, grzebanie 
w śmieciach, podsłuchy, wy-
ciąganie rodzinnych dylema-
tów na forum publiczne. Często 
robią to osoby o niezaspokojo-
nych ambicjach.

Wójt zapewnia, że złoży wy-
jaśnienia w prokuraturze. – Zo-
stałem zobowiązany do złożenia 
wyjaśnień, co uczynię. Liczę, że 

moje wytłumaczenie poparte 
dokumentami będzie na tyle 
jasne i wyczerpujące, że postę-
powanie zostanie umorzone – 
twierdzi. I dodaje: – Jak co roku 
składam oświadczenia majątko-
we. Każde z nich jest weryfi ko-
wane przede wszystkim przez 
Urząd Skarbowy i Wojewodę. 
Rzekome nieprawidłowości 
wynikają z błędnego interpre-
towania lub nieznajomości prze-
pisów osób składających donosy 
do prokuratury.  (JM) 

organów sprawiedliwości. 
W 2014 r. sprawą zajęło się CBA, 
które przekazało ją do Prokura-
tury Rejonowej w Pruszkowie. 
Ta nie podjęła jednak dalszych 
kroków. Prokuratura okręgowa 
zleciła ponowne zajęcie się spra-
wą. Tyle, że przekazała ją do pro-
kuratury w Grodzisku.

Sam wójt Janusz G. zajął sta-
nowisko w tej sprawie. Oświad-
czył m.in.: – Treści ostatnio 
rozpowszechnione w Internecie 
są skandaliczne. Inwigiluje się

EWELINA
LATOSEK

BRWINÓW
Zakończyła się kontrola 
Państwowej Inspekcji 
Pracy w magazynie 
fi rmy Jeronimo Martins 
w Parzniewie. Uchybień 
nie stwierdzono. 

W racamy do sprawy, 
którą opisywaliśmy 
pod koniec paździer-

nika zeszłego roku w artykule 
„Pracownicy pod ścisłym nad-
zorem”. Chodziło o alarmujące 
informacje o sytuacji osób za-
trudnionych w centrum dystry-
bucyjnym, które zaopatruje sieć 
sklepów Biedronka na terenie ca-
łego województwa. – Czujemy się 
jak w więzieniu. Wchodząc do 
pracy jesteśmy poddawani ba-
daniu alkomatem. Na wejściu 
na magazyn musimy zostawiać 
telefony, bo ochrona jak znajdzie 
przy nas telefon to wyrzucą nas 
z pracy. A co zrobić gdy czekamy 
na ważny telefon? Na przykład 
mamy chore dziecko? – mówił 
nam jeden z pracowników. Twier-

Ścisły nadzór zgodny z prawem
Wnioski z kontroli przeprowadzonej w magazynie fi rmy Jeronimo Martins

dził też, że pracownicy są prze-
szukiwani, karani fi nansowo za 
nieznaczne nawet przekroczenie 
czasu przerwy, a do dyspozycji 80 
osób pracujących na zmianie są 
tylko dwie toalety. 

Kontrolę w magazynie zarzą-
dził Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Warszawie. Dokonano przeglą-
du pomieszczeń i stanowisk pracy 
oraz dokumentów. – Ustalono, że 
oprócz pracowników zatrudnio-
nych na podstawie umów o pracę 
dodatkowo, doraźnie w miarę ak-
tualnych dynamicznie zmiennych 
potrzeb zatrudniani są pracowni-
cy agencji tymczasowych – czy-
tamy w wynikach postępowania. 

I dalej: – Umowy podpisywane 
z agencjami pracy tymczasowej 
i fi rmami transportowymi zawie-
rają zapisy gwarantujące podpo-
rządkowanie się ich pracowników 
i stosowanie na terenie Centrum 
Dystrybucyjnego w Parzniewie 
procedur zabezpieczających w po-
staci np. badania alkomatem przy 
wejściu i wyjściu z obiektu, prze-
szukiwania, oznakowania (kami-
zelki ochronne, przepustki). 

Jak zapewnia OIP, zakaz korzy-
stania w czasie pracy z prywatnych 
telefonów komórkowych przez 
pracowników magazynu wyni-
ka ze względów bezpieczeństwa 
i jest opisany w dokumentach 

i instrukcjach prawa wewnątrz-
zakładowego jako „czynności 
zabronione”. – Czasowe zezwo-
lenie na korzystanie w czasie 
pracy z prywatnego telefonu ko-
mórkowego pracownik magazynu 
może uzyskać za zgodą przełożo-
nego w szczególnych sytuacjach, 
np. rodzinnych – twierdzi Okrę-
gowy Inspektorat Pracy. Na prze-
prowadzanie kontroli osobistej, 
przeszukiwanie szafek i samocho-
dów oraz badanie na obecność al-
koholu każdy z pracowników 
wyraził zgodę, co w ramach kon-
troli potwierdzono podpisanymi 
przez nich oświadczeniami.

Centrum dystrybucyjne fir-
my Jeronimo Martins otwarto 
w brwinowskiej miejscowości 
w grudniu 2014 r. Pracę znala-
zło w nim 280 osób. – Magazyn 
posiada 51 doków i dwie bra-
my wjazdowe, które pozwolą na 
przyjmowanie 4 tys. palet dzien-
nie. W skład wyposażenia obiektu 
wchodzi ponad 500 kontenerów 
chłodniczych oraz nowoczesny 
system schładzania towarów świe-
żych, wymagających niskich tem-
peratur – informowało wówczas 
biuro prasowe spółki. 

Bo
lo
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ko
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zy
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PRUSZKÓW
W czasie mrozów 
strażnicy miejscy 
sprawdzają pustostany 
oraz inne miejsca gdzie 
przed zimnem chronią 
się bezdomni.

IMiGW na początku roku 
wydał ostrzeżenie pogodo-
we pierwszego stopnia przed 
występowaniem niskich tem-
peratur (nawet do -20 stopni 
Celsjusza). W związku z tym 
strażnicy miejscy z Pruszko-
wa prowadzą kontrole miejsc 
gdzie mogą przebywać osoby 
potrzebujące pomocy. 

Według statystyk, na terenie 
powiatu pruszkowskiego do tej 
pory odnaleziono pięć osób, któ-
re następnie trafi ły do ośrodków 
pomocy. – W sobotę, 2 stycznia, 
pierwsza z takich osób zgłosiła 
się sama. Dzień później, kiedy 
to występowały jedne z naj-
niższych temperatur strażnicy 
podczas kontroli pustostanu 
w dzielnicy Żbików odnaleźli 
dwie osoby. 4 stycznia zgłosiła 
się do nas kolejna, a 6 stycznia 
dzięki zgłoszeniu mieszkańców 
odnaleziony został ostatni męż-
czyzna – mówi Włodzimierz 
Majchrzak, komendant Straży 
Miejskiej w Pruszkowie.  (SD)

Strażnicy pomogli bezdomnym
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY 
MAZOWIECKIEGO

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 t.j.) zawiadamia się, że 
w dniu 15.12.2015 r. została wydana decyzja zmieniająca decyzję 
Wojewody Mazowieckiego nr 392/II/2014 z dnia 26.09.2014 r.  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa odcinka drogi 
ekspresowej S8 od rejonu węzła  „Opacz” na terenie gminy  Michałowice  
(z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków” i powiązania z drogą 
krajową nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 w miejscowości 
Magdalenka (wraz z węzłem „Paszków” i ww. skrzyżowaniem). Etap II  
– odc. węzeł „Janki Małe” - skrzyżowanie z DW 721”, zmienioną decyzją 
nr 350/II/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. oraz decyzją nr 371/II/2015 
z dnia 4 września 2015 r., na odcinku od km ( JP) 7+570 do km ( JP) 
7+972.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Kra- 
jowych i Autostrad. Ww. decyzja posiada rygor natychmiastowej wy- 
konalności. 

Działki usytuowania obiektu objęte ww. zmianą decyzji:
- w istniejącym pasie drogowym: 
gmina Raszyn: obręb 18- Sękocin Stary, działki nr ew.: 317/1; obręb 

17- Sękocin Nowy, działki nr ew.: 26/11, 26/13.
Od ww. decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania  

w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Ministra Infrastruktury 
i Budownictwa, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Zgodnie 
z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie 
uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego 
ogłoszenia.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać 
w Wydziale Infrastruktury  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 609,  
w godzinach 13-16 – pon. 8-12 – śr. i piąt.).

WIŚ-II.7820.1.3.2013.AM 3 zm

Starosta Pruszkowski  
zawiadamia,

że na urzędowej tablicy ogłoszeń został 
wywieszony wykaz nieruchomości prze-
znaczonych do sprzedaży, położonych  
w Piastowie przy ul. Kujawskiej.

Wójt Gminy Raszyn ogłasza nabór na stanowisko: 

INSPEKTOR 
ds. robót elektrycznych

(cały etat)

więcej informacji na stronie internetowej pod adresem
www.bip.raszyn.pl w zakładce: praca w urzędzie

lub pod numerem telefonu (22) 701 77 46

Zamów:  22 758 77 88  reklama@wprmedia.pl  Pruszków, ul. Niecała 10/2

CENY NETTO OGŁOSZEŃ ZA SŁOWO:
2 zł ....... ogłoszenie zwykłe
3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
4 zł ....... ogłoszenie w ramce

 ► Firma transportowa 
poszukuje  kierowców kat C+E 
na PL +48 504 206 446 

 ► Poszukiwana(y) z-ca kierownika 
oraz sprzedawca (również osoby 
studiujące) do salonu Top Secret.

 ► CV + zdjęcie na mail 
topsecret@onet.eu lub osobiście 
Prusa 35, Pruszków. 

 ► Ochrona – kwalifi kowani 
691 360 554 

Praca na produkcji w Pruszkowie, 
jesteś zainteresowany 
– zadzwoń – 501 326 691.

 ► Pracowników ochrony na obiekt 
spedycyjny w m. Moszna Parcela. 
Tel. 0 608 69 69 29 

 ► Serwis samochodowy 
w Otrębusach zatrudni mechanika 
samochodowego, tel.  794 794 500 

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
tel. 502 036 239 

 ► Zatrudnię kierownika budowy 
z uprawnieniami bez ograniczeń 
na sieci sanitarne zewnętrzne, 
601 304 833 

Zatrudnię kobiety, 
praca stała Pruszków, obróbka 
wyrobów gumowych,
tel. 227282500 

 ► Zatrudnię rencistę I grupy 
stopień znaczny, ochrona 
Pruszków, 600 214 802 

Nieruchomości – sprzedam

 ► Działka budowlana 
(plan miejscowy)  w Grodzisku 
Mazowieckim  ul. Malinowa 
15- 836m2 media(gaz wod Kan), 
Tel. 605 338 255 

Mieszkania Pruszków, 
60-100 mkw., ceny już 
od 5 500 zł/mkw., 
tel. 22 729 03 13 

 ► Sprzedam działki budowlane, 
Osowiec, bezpośrednio 
przy lesie z mediami, 
Tel. 510 521 952 

Okazja sprzedam 
mieszkanie 70 m 3000 za m2 
1pietro 4pok Blok ocieplony 
i odnowiony w tym roku. 
Cena 205 000.- Tel. 600 214 802 

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► Do wynajęcia garaż podziemny 
ogrzewany ul. Dobra. 
Cena 200 zł. 600 200 702 

 ► Warsztat/magazyn 80m2+plac, 
800zł, Nadarzyn - 506 906 002 

 ► Wydzierżawię pod usługi 
plac 1000m2, Nadarzyn, 
696 023 878 

Nieruchomości – inne

 ► Zamienię działkę z pozwoleniem 
na budowę w Nadarzynie na 
mieszkanie, 696 023 878 

 ► Zamienię mieszkanie 
kwaterunkowe 39 m2, 
dwa pokoje z kuchnią na większe 
lub o podobnym metrażu, 
może być zadłużone lub do 
remontu. Mieszkanie znajduje 
się w centrum Pruszkowa 
z małym czynszem.
Tel. 664-647-613 lub 662-291-133 

Kupię

 ► Antyki kupię, starocie wszelkiego 
rodzaju, 501 702 604 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie 
montaż serwis 603 375 875 

 ► Cyklinowanie, układanie, 
renowacja podłóg 602-828-088 

 ► Czyszczenie skórzanej 
tapicerki samochodowej, 
505 076 331 

 ► Drzewa, krzewy, pielęgnacja, 
modelowanie, karczowanie, 
wycinka;

 ► 512 380 109, 22 758 16 65; agro-
bio-ogrodnik@wp.pl 

 ► Domofony, videodomofony 
603 375 875 

 ► Drzewa, krzewy, ścinanie 
pielęgnacja. Karczowanie 
działek. Utylizacja gałęzi. 
661-880-661 

 ► Frezowanie pni. 661-880-661 

 ► USŁUGI BUDOWLANE 
– stany surowe, wykończenia, 
remonty, duże doświadczenie, 
referencje. Tel. 518 493 643 

 ► Usługi księgowe, doradztwo 
podatkowe – Biuro rachunkowe 
WERO-MONA, 728 963 965, 
wero-mona@wp.pl 

 ► WYMIANA OPON, 
795 569 659 

 ► Zakładanie żaluzji, rolet, 
moskitier. Duży wybór 
asortymentu. Przystępne ceny.  
502 723 055 

 ► Zespół muzyczny. Wesela, 
bale, imprezy okolicznościowe. 
Atrakcyjne ceny. Na życzenie 
wysyłamy fi lm lub mp3. 
Tel. 514 458 887 

 ► Żaluzje, rolety, moskitiery, 
verticale, pranie verticali, 9-20, 
501 175 813 

Inne

 ► Poszukujemy 
WOLONTARIUSZY
Społeczna Fundacja Pamięci 
Narodu Polskiego  
ul. Stanisławowska 5 lok.U-2 ,  
skrzynka 5, 03 -  832  Warszawa, 
tel.: 500 003 701, 
poczta@sfpnp.pl, 
www.sfpnp.pl 

 797 705 105
-  

wystarczy
dowód osobisty

-  
gotówka
w jeden dzień

Pożyczka
 ekspresowa

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

Nawet
do 6000zł

Sprawdź nas!
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

797 705 110

Wójt Gminy Nadarzyn 
zawiadamia, 

że na urzędowych tablicach 
ogłoszeń oraz na stronach 
internetowych urzędu został 
zamieszczony wykaz  nie-
ruchomości, stanowiących  
drogi  wewnętrzne,  przezna-
czonych  do wydzierżawienia 
w trybie bezprzetargowym. 

Obwieszczenie 
starOsty PruszkOwskiegO 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie 
dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) zawiadamiam, 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek 
Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie wydania decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej 
rozbudowy skrzyżowania ul. Łosia i ul. Przejazdowej  
wraz z rozbiórką ogrodzeń we wsi Otrębusy, gmina Brwinów. 

Inwestycja obejmuje następujące działki: 
Linie rozgraniczające teren inwestycji – stałe zajęcie:  
154/2 (działka powstała z podziału działki nr ew. 154/1), 257/4 
(działka powstała z podziału działki nr ew. 257/3) – obręb 15 
(wieś Otrębusy). 
Linie rozgraniczające teren inwestycji – zajęcie na czas 
budowy:
248/1, 260 – obręb 15 (wieś Otrębusy).

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami 
sprawy w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8:00-18:00, 
wtorek ÷ piątek 8:00-16:00, w Wydziale Architektury Starostwa 
Powiatowego w Pruszkowie; ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, 
pokój nr 112 (I piętro), tel.: 22 738-14-32. 

Dam pracę

OGŁOSZENIE 
Wójta Gminy Raszyn 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 
ze zm.) informuje się o przyjęciu dokumentów: 
•	miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części terenów położonych we wsi Rybie w Gminie 
Raszyn – rejon ul. Kasztanowej na podstawie uchwały  
Nr XV/151/15 rady Gminy Raszyn z dnia 19 listopada 
2015 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 15.12.2015 r. poz. 11189),

•	miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części terenów położonych we wsi Raszyn po wschodniej 
stronie Alei Krakowskiej – rejon ul. Młynarskiej na 
podstawie uchwały Nr XV/152/15 Rady Gminy Raszyn  
z dnia 19 listopada 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Maz.  
z 15.12.2015 r. poz. 11190).

•	miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części terenów położonych we wsi Rybie w Gminie 
Raszyn - Obszar III - część III na podstawie uchwały  
Nr XV/153/15 Rady Gminy Raszyn 19 listopada 2015 r. 
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 21.12.2015 r. poz. 11619).

oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią, a także 
podsumowaniami, o których mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy.

Wójt Gminy Raszyn
mgr inż. Andrzej Zaręba
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Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 687 t.j.) zawiadamia się, że w dniu 13.11.2015r. została wydana decyzja  
nr 462/II/2015 o zezwoleniu na  realizację inwestycji drogowej: „rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń Polski  
– Leszno – Błonie – Grodzisk Mazowiecki – Radziejowice na odcinku: od km 41+272 do km 52+714 (rzeczywisty kilometraż: 
od km 41+178 do km 51+599) na terenie gmin Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice; powiatów grodziskiego i żyrardowskiego, 
województwa mazowieckiego (odc. Grodzisk Maz. – Radziejowice)”, ww. decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Inwestor: zarządca drogi – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie z/s przy ul. Mazowieckiej 14, Warszawa, 
działającego w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Nr ewidencyjne działek usytuowania obiektu - drogi (podkreślonym drukiem - numery działek przeznaczone pod przejęcie 
dla inwestycji, w nawiasach - numery działek po podziale) działki z * - będące obecnie we władaniu zarządcy drogi: działki  
nr ew. obręb 54 Miasto Grodzisk Mazowiecki: 5/3*, 5/4*, 21 (21/1, 21/2); obręb 0011 Kałęczyn: 58*, 53/23*, 44/9 (44/36, 
44/37), 44/6 (44/15, 44/16), 44/10 (44/19, 44/20), 44/3 (44/13, 44/14), 44/2 (44/11, 44/12), 43/2 (43/6, 43/7), 43/4 (43/8, 43/9), 
43/5 (43/10, 43/11), 42/1 (42/2, 42/3), 39/1 (39/2, 39/3), 29/2 (29/5, 29/6), 29/1 (29/3, 29/4), 28 (28/1, 28/2, 28/3), 9/4 (214/1, 
214/3, 214/2, 214/4), 9/3 (213/1, 213/2), 6 (6/1, 6/2), 5 (5/1, 5/2), 57/9 (215/2, 215/1), 57/10 (57/15, 57/16), 57/12 (57/17, 
57/18), 56 (56/1, 56/2), 55/5 (55/11, 55/12), 144/7, 144/9, 143/2 (143/9, 143/10), 143/3 (143/11, 143/12), 143/6 (143/13, 
143/14), {171/1} 211 (211/1, 211/2), {171/1} 212 (212/1, 212/2), 140/3 (140/15, 140/16), 138/1 (138/24, 138/25), 137/1, 136/5 
(136/6, 136/7), 135/18 (135/45, 135/46), 135/10 (135/49, 135/50), 135/15 (135/51,135/52), 135/2 (135/47, 135/48), 134/1 
(134/2, 134/7), 134/6 (134/8, 134/9), 133/1 (133/7, 133/8), 133/3 (133/11, 133/12), 133/2 (133/9, 133/10), 131 (131/1, 131/2), 
132/1*, 130/25, 130/31 (130/48, 130/49, 130/50), 130/26 (130/46, 130/47), 130/12 (130/44, 130/45), 145 (145/1, 145/2), 87 
(87/1, 87/2), 86 (86/1, 86/2), 85 (85/1, 85/2), 84/1 (84/2, 84/3), 67/1 (67/2, 67/3), 65 (65/1, 65/2), 64/1 (64/2, 64/3), 63/4 
(63/7, 63/8), 63/3 (63/5, 63/6), 72/1 (72/2, 72/3), 71/4 (71/8, 71/9), 71/5 (71/10, 71/11), 71/2 (71/6, 71/7), 70/2 (70/4, 70/5), 
70/3 (70/6, 70/7); Działka {171/1} - w obrębie Kałęczyn w części opisowej ewidencji gruntów występuje działka nr 171/1. 
Nieruchomość ta składa się z dwóch części o różnych stanach prawnych. Dla potrzeb niniejszego opracowania nadano im 
numery 212 - część hipotekowana nieruchomości oraz 211 - część niehipotekowana. Tak powstałe działki podzielono zgodnie 
z projektem linii rozgraniczającej. Obręb 0009 Janinów: 22/1 (22/5, 22/6), 22/2 (22/7, 22/8), 22/3 (22/9, 22/10), 22/4 (22/11, 
22/12), 24 (24/1, 24/2), 27/5 (27/8, 27/9), 31/3 (31/17, 31/18), 31/8 (31/19, 31/20), 31/9 (31/21, 31/22), 31/10 (31/23, 31/24), 
31/11 (31/25, 31/26), 31/12 (31/27, 31/28), 31/13 (31/29, 31/30), 31/14 (31/31, 31/32), 31/16 (31/33, 31/34), 28 (28/1, 28/2), 
36/2 (36/3, 36/4, 36/5), 43/23 (43/32, 43/33), 43/27 (43/34, 43/35), 43/28 (43/36, 43/37), 43/31 (43/38, 43/39), 49 (49/1, 
49/2), 50/3 (50/4, 50/5), 55/3 (55/15, 55/16), 55/4 (55/17, 55/18), 55/9 (55/19, 55/20), 162*, 156 (156/1, 156/2), 145/1 (145/2, 
145/3), 160 (160/1, 160/2), 161 (161/1, 161/2), 159 (159/1, 159/2); Obręb 0001 Adamowizna: 42*, 2/3 (2/9, 2/10), 2/2 (2/7, 
2/8), 9/1 (9/2, 9/3), 11/17 (11/26, 11/27), 11/20 (11/28, 11/29), 11/2 (11/6, 11/7), 11/5 (11/12, 11/13), 12/10 (12/20, 12/21), 
12/1 (12/12, 12/13), 12/2 (12/14, 12/15), 12/6 (12/16, 12/17), 12/7 (12/18, 12/19), 12/11 (12/22, 12/23), 13/1 (13/2, 13/3), 14/4 
(14/16, 14/17), 14/10 (14/18, 14/19), 14/22 (14/20, 14/24), 15/14, 15/8 (15/34, 15/35), 15/15 (15/38, 15/39), 15/10 (15/36, 
15/37), 15/24 (15/40, 15/41), 15/3 (15/32, 15/33), 16/1 (16/4, 16/5), 18/1 (18/7, 18/8), 20 (20/1, 20/2), 27/2 (27/4, 27/5), 28/4 
(28/6, 28/7), 29/3 (29/11, 29/12), 29/4 (29/13, 29/14), 29/5 (29/15, 29/16), 29/6 (29/17, 29/18), 29/7 (29/19, 29/20), 30/7*, 
30/5 (30/9, 30/10), 30/18 (30/20, 30/21), 31/2 (31/5, 31/6), 31/1 (31/3, 31/4), 38/3 (38/8, 38/9), 38/2 (38/6, 38/7), 38/4 (38/10, 
38/11), 41/10 (41/27, 41/28), 41/11 (41/29, 41/30), 41/4, 41/12 (41/31, 41/32), 41/23 (41/33, 41/34); Obręb 0023 Mościska: 
31*, 82 (82/1, 82/2), 1/1 (133/1, 133/2), 2/3 (2/7, 2/8), 2/2 (2/5, 2/6), 3 (3/1, 3/2), 4 (134/1, 134/2), 5 (5/1, 5/2), 6 (6/1, 6/2), 7 
(7/1, 7/2), 8 (8/1, 8/2), 9 (9/1, 9/2), 10 (10/1, 10/2), 11/1 (11/3, 11/4), 11/2 (11/5, 11/6), 12 (12/1, 12/2), 13/2 (13/17, 13/18), 
13/3 (13/15, 13/16), 13/5 (13/13, 13/14), 13/6 (13/9, 13/10), 13/7*, 13/8 (13/11, 13/12), 14 (14/1, 14/2), 16 (16/1, 16/2), 17/3 
(17/5, 17/6), 18 (18/1, 18/2), 19 (19/1, 19/2), 103 (103/1, 103/2), 21 (21/1, 21/2), 25 (25/1, 25/2), 26 (26/1, 26/2), 27/1*, 28 
(28/1, 28/2), 29 (29/1, 29/2), 30/6 (30/10, 30/11), 30/1 (30/7, 30/8, 30/9), 32 (32/1, 32/2), 33 (135/1, 135/2,135/3), 101 (101/1, 
101/2), 74/1 (74/2, 74/3, 74/4, 74/5), 118 (118/1, 118/2), 73 (73/1, 73/2); Obręb 0021 Makówka: 138*, 95 (95/1, 95/2), 96 
(96/1, 96/2), 97 (97/1, 97/2, 97/3), 59 (59/1, 59/2), 137/1 (137/12, 137/13), 137/2 (137/14, 137/15), 137/3 (219/1, 219/2), 137/8 
(137/18, 137/19), 160 (160/1, 160/2), 159, 158 (158/1, 158/2), 140 (140/1, 140/2, 140/3), 139, 211 (211/1, 211/2, 211/3), 145 
(145/1, 145/2, 145/3), 149 (149/1, 149/2), 175 (175/1, 175/3, 175/2, 175/4), 178/2 (178/6, 178/7), 178/1 (178/3, 178/4, 178/5), 
176 (176/1, 176/2); Obręb 12 Kuklówka Zarzeczna: 344/3*, 344/1*, 344/2*, 23/5*, 26/1*, 27/1*, 342/1*, 265/3*, 265/5*, 264/1*, 
263/1*, 349 (349/2, 349/1), 13/10 (13/23, 13/22), 13/3 (13/18, 13/19, 13/17), 13/5 (13/21, 13/20), 13/6 (13/16, 13/15), 13/7 
(13/14, 13/13), 14 (14/2, 14/1), 23/6 (23/11, 23/10), 23/3, 23/8, 345 (345/2, 345/1), 257 (257/2, 257/1), 264/2, 263/2 (263/5, 
263/4), 369 (369/1, 369/2), 24 (24/1, 24/2), 348 (348/1, 348/2), 25/1 (25/3, 25/4), 27/2 (27/3, 27/5, 27/4), 342/2 (342/3, 342/4), 
268/1, 268/2 (268/3, 268/4), 267/1, 266/1; Obręb 11 Kuklówka Radziejowicka: 11/2*, 11/1*, 12/2*, 215/1*, 215/2*, 10/1*, 66/1*, 
67/1*, 215/3*, 139/1*, 217/1*, 126/2*, 126/1*, 125/1*, 223/1*, 125/2*, 184/1*, 11/4 (11/6, 11/5), 12/1, 10/3 (10/6, 10/5), 65/22 
(65/34, 65/33), 65/20 (65/24, 65/23), 65/17 (65/26, 65/25), 65/16 (65/28, 65/27), 65/15 (65/30, 65/29), 65/11 (65/32, 65/31), 

210 (210/2, 210/1), 139/7 (139/15, 139/14), 139/6 (139/13, 139/12), 139/5 (139/11, 139,10), 139/3 (139/9, 139/8), 126/3 (126/4, 
126/5), 125/4 (125/7, 125/9, 125/8), 125/3 (125/6, 125/5), 184/2 (184/3, 184/4), 171 (171/2, 171/1), 170 (170/2, 170/1), 169 
(169/2, 169/1), 168 (168/2, 168/1), 167 (167/2, 167/1), 166 (166/2, 166/1), 12/3 (12/4, 12/5), 13 (13/3, 13/4), 14 (14/1, 14/2), 
208 (208/1, 208/2), 71/2 (71/4, 71/5), 68 (68/3, 68/4), 66/2 (66/5, 66/6), 67/3 (67/5, 67/6), 67/4 (67/7, 67/8), 228 (228/1, 228/2), 
140/1 (140/5, 140/6), 140/2 (140/7, 140/8), 140/3 (140/9, 140/10), 140/4 (140/11, 140/12), 231 (231/1, 231/2), 141 (141/1, 
141/3, 141/2, 141/4), 211 (211/2, 211/1, 211/3), 150 (150/2, 150/1, 150/3), 213 (213/2, 213/1, 213/3), 203 (203/1, 203/3, 203/2), 
200 (200/1, 200/2), 197 (197/1, 197/2), 194 (194/1, 194/2), 191 (191/1, 191/2), 189 (189/1, 189/2), 187 (187/1, 187/2), 185 
(185/1, 185/3, 185/2), 216 (216/1, 216/3, 216/2, 216/4), 186 (186/2, 186/1, 186/3, 186/4); Obręb 04 Budy Józefowskie: 289*, 
286 (286/2, 286/1), 287 (287/2, 287/1), 288 (288/2, 288/1); Obręb 14 Nowe Budy: 247 (247/2, 247/1, 247/3), 231 (231/2, 231/1, 
231/3), 261/41; Obręb 02 Adamów Wieś: 13/3 (13/10, 13/11), 71/1 (71/2, 71/3), 68 (68/2, 68/1, 68/3, 68/4), 69 (69/1, 69/3, 
69/2, 69/4), 70 (70/1, 70/2, 70/3), 279 (279/1, 279/2, 279/3); Obręb 01 Adamów Parcel: 111 (111/1, 111/2, 111/3), 112 (112/1, 
112/2); Obręb 19 Radziejowice: 427*, 115/2*, 426 (426/2, 426/3, 426/1, 426/4), 433 (433/2, 433/1), 91/3 (91/7, 91/6), 91/5 
(91/9, 91/8), 93/3 (93/6, 93/5), 93/4 (93/8, 93/7), 95/2 (95/5, 95/4), 97/3 (97/10, 97/9), 97/1 (97/8, 97/7), 99/1 (99/7, 99/6), 99/3 
(99/5, 99/4), 307/1 (307/4, 307/3), 101/3 (101/7, 101/8, 101/6), 103/1 (103/5, 103/4, 103/6), 116 (116/1, 116/2), 129/1 (129/3, 
129/4), 131 (131/1, 131/2), 132 (132/1, 132/2), 133 (133/1, 133/2), 134 (134/1, 134/2), 460/2 (460/24, 460/25), 460/17 (460/22, 
460/23), 460/16 (460/18, 460/19), 460/6 (460/20, 460/21), 142/21 (142/25, 142/26).

Nr ewidencyjne działek inwestycyjnych – działki rzeczne: obręb 0011 Kałęczyn: 27/6, 75/1; Obręb 12 Kuklówka Zarzeczna: 
350; Obręb 11 Kuklówka Radziejowicka: 234, 217/2.

Numery działek przeznaczone pod przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej i dróg innej kategorii, niewchodzące  
w skład projektowanego pasa drogowego, dla których zostanie określone ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości: działki  
nr ew. obręb 54 Miasto Grodzisk Mazowiecki: 20, obręb 0011 Kałęczyn: 63/4, 36/6, 36/3, 37, 38, 143/3, 44/3, 43/5, 134/1, 
134/6, 133/1, 133/3, 133/2, 131, 33/1, 130/31, 32, 130/26, 130/12, 145, 99, 89, 87, 31, 85, 9/4, 9/2, 8/11, 5, 57/9, 72/1, 56, 70/2, 
55/7, 55/9, 55/10, 70/3; Obręb 0001 Adamowizna: 15/15, 2/3, 2/2, 13/1, 14/4, 15/8, 15/16, 18/1, 19/1, 25/20, 31/2, 31/1, 28/4; 
Obręb 0009 Janinów: 24, 27/3, 31/3, 31/8, 31/9, 31/10, 28, 36/1, 36/2, 43/4, 43/10, 43/12, 43/16, 43/18, 43/22, 48, 49, 50/2, 
55/8, 55/2, 55/3, 55/9, 43/31, 43/27, 43/23, 55/4; Obręb 0023 Mościska: 12, 11/1, 11/2, 10, 82, 1/1, 2/2, 3, 103, 4, 20/1, 21, 
22, 23/1, 8, 27/2, 27/3, 30/1, 30/5, 13/6, 33, 14, 16, 101; Obręb 0021 Makówka: 140, 97, 175, 178/1, 59; Obręb 12 Kuklówka 
Zarzeczna: 369, 349, 13/3, 13/5, 13/6, 13/7, 14, 23/6, 26/2, 23/14, 27/2, 342/2, 268/2, 265/8, 258/1, 23/14; Obręb 11 Kuklówka 
Radziejowicka: 12/3, 10/3, 207/2, 53, 13, 14, 208, 71/2, 209, 65/1, 216, 163, 65/11, 210, 139/5, 139/3, 223/2, 169; Obręb 02 
Adamów Wieś: 13/2; Obręb 01 Adamów Parcel: 112; Obręb 19 Radziejowice: 117, 133, 135, 136.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej  
i katastrze nieruchomości – art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 687 t.j.)

Jednocześnie informuje się, że w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości 
objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość  
i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia 
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej posiadającej rygor natychmiastowej wykonalności - wysokość 
odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

Ponadto tutejszy organ wyjaśnia, iż zgodnie z art. 12 ust. 4g   ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych: „jeżeli decyzji o  zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor 
natychmiastowej wykonalności, decyzje ustalająca wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 60 dni od dnia nadania 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności.”

Jeśli wykazują Państwo gotowość do wydania nieruchomości, w celu udokumentowania powyższego faktu winni Państwo 
wysłać oświadczenie do inwestora. 

Do ograniczeń, o których mowa powyżej stosuje się odpowiednio przepisy art. 124 ust. 4-8 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 t.j.).

Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju, za  pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania 
administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Decyzja do wglądu znajduje się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  
(Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 607, w godzinach  13-16 – pon. 8-12 – śr. i piąt.).

Wszelkich informacji dotyczących decyzji ustalających wysokość odszkodowań udziela Wydział Skarbu Państwa  
i Nieruchomości, Oddział Nieruchomości Drogowych. 

WIŚ-II.7820.2.17.2013.MK3 (MP)

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO


