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Warszawski oddział Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad wybrał 
fi rmy, które wybudują liczącą 
15,4 km obwodnicę Marek na 

trasie S8 do Radzymina. Ro-
boty mają kosztować łącznie 
ok. 737,5 mln zł.

Najkorzystniejszą ofertę 
na budowę trasy na odcin-

ku od węzła Marki do węzła 
Kobyłka o długości 8,1 km 
złożyło konsorcjum fi rm: 
Salini Polska, Impergilo, To-
dini Costruzioni Generali 

oraz Przedsiębiorstwo Robót 
Inżynieryjno Budowlanych 
Export-Pribex. Konsorcjum 
wyceniło realizację inwestycji 
na ponad 331,5 mln zł. Z kolei 
kolejny fragment trasy o dłu-
gości 7,2 km od węzła Kobył-
ka do węzła Radzymin Połu-
dnie ma wykonać konsorcjum 
fi rm: Astaldi, PBDIM Mińsk 
Mazowiecki, które wyceniło 
prace na blisko 406 mln zł.

(dokończenie na str. 7)

II Rocznica Bazaru 
Ząbki

Czytaj na str. 6

Obwodnica na horyzoncie
Wygodny dojazd trasą S8 z Warszawy to marzenie każdego kierowcy z Marek, Zielonki, Ko-

byłki czy Wołomina. Dziś można już powiedzieć, że spełni się w 2017 roku – wreszcie zakończyły 
się wieloletnie, biurokratyczne procedury dla inwestycji wartej ponad 700 milionów złotych.

Problem modernizacji li-
nii kolejowych okazał się bar-
dzo istotny dla mieszkańców, 
którzy tłumnie przybyli, aby 
zapoznać się z koncepcją inwe-
stycji. Wśród nich znalazło się 
również wielu radnych miej-

skich i powiatowych. Przedsta-
wicielem PKP Polskich Linii 
Kolejowych, który wprowadził 
wszystkich zebranych w szcze-
góły planowanej modernizacji, 
był Kazimierz Peryt.

O modernizacji linii kole-

jowej E75 pisaliśmy już na ła-
mach „Mojej Gazety Regional-
nej”. Dla przypomnienia warto 
jednak powtórzyć najważ-
niejsze informacje. Przetarg 
w formule „Projektuj i buduj” 
wygrała fi rma TORPOL S.A. 

z Poznania. Całkowity koszt 
inwestycji to blisko 1,5 mld zł. 
Plan prac zakłada wymianę, 
przebudowę lub całkowitą bu-
dowę elementów infrastruktu-
ry kolejowej. 

Pociągi pod specjalnym nadzorem 

Czas na sportową alternatywę

Burmistrz Wołomina Ryszard Madziar oraz wiceburmistrz Grzegorz Mickiewicz zorganizowali spotkanie przedstawicieli 
PKP Polskich Linii Kolejowych z mieszkańcami Wołomina. Spotkanie miało charakter konsultacji społecznych i dotyczyło mo-
dernizacji linii kolejowej E75, która przebiega również przez Wołomin i inne miejscowości w powiecie wołomińskim. Na terenie 
Wołomina powstanie pięć nowoczesnych obiektów: tunel pod torami w ciągu ul. Sasina – ul. Przejazd, stacja kolejowa Wołomin, 
przejście podziemne dla pieszych pod torami na wysokości ul. Sikorskiego, przystanek osobowy Wołomin Słoneczna oraz tunel 
pod torami w ciągu Al. Niepodległości – ul. Geodetów. 

(dokończenie na str. 6)

Moja Gazeta Regionalna: 
Skąd decyzja o kandydowa-
niu do Rady Miasta?
Zofi a Noceti-Klepacka: Tu-
taj mieszkali moi dziadkowie 
i jest mój dom rodzinny. Od 
5 lat sama jestem mieszkanką 
Zielonki. Bardzo fajnie mi się 
tu żyje. Mamy dom z ogro-
dem. Obok są Glinianki, po-
ligon i las, do którego często 
chodzimy. 
Jako matka dwójki małych 
dzieci doceniam walory tego 
miasteczka: spokój, ciszę, 
czyste powietrze. Dlatego 
wybór padł na Zielonkę. Nie-
dawno namówiono mnie, 
bym wzięła udział w wybo-
rach do Rady Miasta.

Dlaczego wybrała Pani komi-
tet Nowa Zielonka?
Przede wszystkim nie chcę się 
wiązać z żadną partią politycz-
ną. Wolę być osobą niezrzeszo-
ną: nasza partia to Zielonka. 
W Nowej Zielonce ludzie są 
bardzo kreatywni i chcą zro-
bić coś dobrego dla lokalnej 
społeczności. Właśnie to mnie 
przekonało. Jako medalistka 
igrzysk olimpijskich swoją rolę 
widzę w propagowaniu sportu 
wśród dzieci i młodzieży. Zie-
lonka ma piękne obiekty spor-
towe, warto byłoby je w pełni 
wykorzystać.
Obserwuję Glinianki, które 
moim zdaniem są niewystar-
czająco wykorzystane. Mam 
pomysł utworzenia Wakeparku, 

właśnie na tym obszarze. Bar-
dzo popularny ostatnio wake-
boarding zostanie dyscypliną 
olimpijską już w 2020 roku na 
igrzyskach w Tokio. W Zielonce 
jest potencjał, można tu wycho-
wać następców mistrzów, może 
nawet olimpijskich.
 
Hasłem wyborczym Nowej 
Zielonki jest „Budzimy samo-
rządność”. Jak Pani to rozu-
mie?
Jesteśmy otwarci na wszystkich 
i ludzie mogą nam zaufać. Nie 
tylko wychodzimy z inicjaty-
wą, ale zapraszamy mieszkań-
ców do udziału we wspólnych 
przedsięwzięciach. Moim zda-
niem warto popracować nad 
poprawą komunikacji pomię-

dzy urzędem a mieszkańcami.  
To również można poprawić. 
Ludzie w Zielonce mają tyle 
pomysłów, ale potrzebna jest 
tu pomoc ze strony samorządu. 
Samemu jest trudno. 
Gdyby udało mi się zrealizować 
projekt budowy Wakeparku, 
złożyłabym wniosek do Unii o 
dofi nansowanie. To jest kosz-
towne przedsięwzięcie, ale 
perspektywiczne. 

Rozmowa z Zofi ą Noceti-Klepacką – reprezentantką Polski w windsurfi ngu, brązową me-
dalistką Igrzysk Olimpijskich w Londynie i kandydatką do Rady Miasta z ugrupowania Nowa 
Zielonka.

(dokończenie na str. 2)

Prezes Paweł Solis: 
PWiK wchodzi z inwesty-
cjami w obszary wiejskie. 

Czytaj na str. 4

Zofi a Noceti-Klepacka
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Przede wszystkim wspaniała 
promocja miasta, bo obiekt słu-
żyłby nie tylko mieszkańcom 
Zielonki. Nakręciłoby to przede 
wszystkim biznes, a co za tym 
idzie, wpływ środków do bu-
dżetu miasta. Znam się na tym, 
gdyż na co dzień mam do czy-
nienia ze sportami wodnymi.

Jak w Pani oczach zmienia się 
Zielonka?
Przyjeżdżałam do dziadków 
jako dziecko. Widzę jak po-
wstają nowe szkoły i boiska. 
Tam, gdzie kiedyś był staw, 
teraz stoją bloki mieszkalne. 
Zielonka się zmienia. Jednak 
może się zmienić więcej, jeszcze 
bardziej. Ważne, byśmy nie stali 
w miejscu, ale cały czas się roz-
wijali. Może uda się zatrzymać 
młodzież w Zielonce, aby nie 
musiała na zajęcia jeździć do 
różnych klubów sportowych w 
stolicy.
 

Już za 2 lata kolejne igrzyska?
Tak, w Rio de Janerio.

Czy sportowcy mają tak zor-
ganizowane życie, że praca w 
samorządzie nie będzie koli-
dowała z przygotowaniami 
olimpijskimi?
Logistycznie wszystko mam 

dobrze poukładane. Oprócz 
tego, że czynnie uprawiam 
sport wyczynowy, jestem 
mamą dwójki małych dzieci. 
Oczywiście, trenuję cały czas. 
Miesiąc temu wróciłam z Mi-
strzostw Świata i zdobyłam 
olimpijską kwalifi kację dla na-
szego kraju. Natomiast za rok 
mamy kwalifi kacje wewnętrz-
ne dla zawodników.

Jak ocenia Pani program 
szkolny, jeśli chodzi o WF?
Brałam udział w akcji „WF jest 
fajny”. W najbliższą niedzielę 
(19.X), przed Teleexpresem 
emitowany będzie program 
-  relacja z prowadzonej prze-
ze mnie lekcji wychowania 
fi zycznego. Razem z grupą 
kolegów - sportowców chce-
my zainteresować dzieci WF-

Czas na sportową alternatywę
(dokończenie ze str. 1)

-em alternatywnym. Można na 
zajęciach robić coś innego niż 
standardowe ćwiczenia. Ja za-
proponowałam dzieciom lek-
cję Indo Boardu. Oprócz stan-
dardowej rozgrzewki mieliśmy 
zajęcia z deskorolką i piłką do 
kosza. Jest to fajna odmiana, 
jeśli chodzi o spędzanie czasu 
na WF-ie.
W Zielonce można wdrożyć 
taki program, jaki mają np. 
dzieci nad morzem: 10 godzin 
WF-u w żeglarstwie: dzieci z 
Władysławowa i Rewy pływają 
na deskach, z Pucka na łódkach. 
Można by otworzyć taką szkół-
kę, oczywiście dla początkują-
cych. Nie trzeba od razu rzucać 
się na szerokie wody!

W jakim wieku są Pani dzieci? 
Syn Marian ma 5 lat, córeczka 
Marysia - 1 rok i 3 miesiące. Syn 
chodzi tu do przedszkola. Dzie-
ci były chrzczone w Zielonce. 
Tak więc przyszłość swą wiążę 
z tym miastem. Ważna jest dla 
mnie rodzina - to fundament 
naszego życia. Gdy nie trenu-
ję, staram się „budować” swój 
dom. Biorę też udział w inicja-
tywach społecznych np. Caritas 
zaprosił mnie do udziału i licy-
tacji koszulki podczas szczytnej 
akcji, jaką było zbieranie środ-
ków na Dom Samotnej Matki w 
Zielonce.
 W wieku 21 lat, razem z hipho-
powcem Rafałem Poniedziel-
skim „PONO”, założyłam fun-
dację „Hej przygodo”. Chcie-
liśmy - poprzez pokazywanie 
naszych umiejętności - coś dać 
innym dzieciom. Organizowali-
śmy zajęcia, na których opowia-
daliśmy o naszych wyjazdach, 
sukcesach. 
Ja namawiałam ich, by zapi-
sywały się do różnych klubów 
sportowych. Z kolei Rafał  za-
dbał o rozwój artystyczny: za-
chęcał do  tworzenia piosenek, 

muzyki itp. Staraliśmy się prze-
kazać, że można coś w życiu 
osiągnąć, nawet  jeśli pochodzi 
się z szarego podwórka, czy 
rodzice nie mają pieniędzy. To 
miała być taka alternatywa na 
lepsze życie, by dzieci nie sie-
działy na klatkach i nie sięgały 
po narkotyki. 
Jeśli ma się marzenia i się do 
tego wytrwale dąży, poprze 
się je ciężką pracą, to można 
wszystko osiągnąć. Jestem tego 
najlepszym przykładem: po-
chodzę z Polski centralnej, a 
medal olimpijski zdobyłam w 
sporcie wodnym.

Pamiętam, jak po zdobyciu 
brązowego medalu olimpij-
skiego przekazała go Pani na 
licytację, by pomóc swojej 
małej sąsiadce. Czy chodzi o 
mieszkankę Zielonki?
Tak. Zuzia Bobińska jest moją 
sąsiadką, mieszka naprzeciwko 
mnie. Znam Zuzię od urodze-
nia, przyjaźnimy się i wiem, 
jaką przeszła drogę.

Jak ona czuje się obecnie?
Jest pod ścisłą kontrolą leka-
rzy. Na razie jest wszystko OK. 
Zuzia jest uczennicą SP nr 3 w 
Zielonce.

Hip-hop to Pani ulubiony ro-
dzaj muzyki?
Lubię słuchać hip-hopu, bo za-
zwyczaj mówi o prawdzie. Na 
co dzień jednak słucham tego, 
co wpadnie do ucha: trochę 
roku, popu, muzyki poważnej. 
Wszystko zależy od chwili i na-
stroju.

Dlaczego warto na Panią gło-
sować?
Mam pomysł na sportową al-
ternatywę dla mieszkańców 
Zielonki. Cały nasz team - z No-
wej Zielonki - w skład którego 
wchodzą ludzie o różnych pa-
sjach i umiejętnościach, ma wie-
le do zaoferowania. A wspólnie 
możemy zdziałać dużo więcej!

Rozmawiała: Urszula Szaliłow

Pamięć o Norwidzie

Nawet w 24 godziny!
POŻYCZKA

szybko i uczciwie

  507 923 356
do 25 000 zł

Twoje pieniądze

*

* koszt połączenia zgodny z taryfą operatora www.proficredit.pl

Komitet Wyborczy Wyborców „Nowa Zielonka” reprezentują, od lewej: Robert Deska, Wojciech Bardowski, Magdalena Tunkiewicz, 
Marek Zgliński, Grażyna Słomska, Bożenna Gruszczyńska, Eryk Radziszewski, Dariusz Kała, Jadwiga Wójcik, Zofi a Noceti-Klepacka, 
Jadwiga Bartczak, Krzysztofa Kadłubowska, Sławomir Winiarek, Tomasz Opaliński i Leszek Gontarczuk

Bezpłatne badania mammografi czne 
W Dąbrówce 27 października 2014 r., w godz. 9.00- 17.00, 
przy Urzędzie Gminy, ul. Kościuszki 14, stać będzie mam-
mobus, w którym kobiety w przedziale wiekowym 50 - 69 lat 
będą mogły wykonać bezpłatne badania mammografi czne. 
Pozostałe osoby odpłatnie (80 zł).
Rejestracja i informacje w godz. 8.00 - 20.00, Tel. 85-676 03 
32, 85-676 13 22

Społeczność Dąbrówki 1 października obchodziła 193. 
rocznicę urodzin i chrztu Cypriana Kamila Norwida. Z tej oka-
zji  poczet sztandarowy oraz delegacja uczniów ze Szkoły Pod-
stawowej im. C. K. Norwida w Dąbrówce razem Wójtem Gminy 
Tadeuszem Bulikiem, dyrektorem Gminnego Centrum Kultury 

oraz dyrektorem szkoły uczcili pamięć o Norwidzie. W parafi al-
nym kościele odmówiono modlitwę oraz złożono kwiaty pod 
tablicą upamiętniającą chrzest poety. Następnie wszyscy udali 
się na cmentarz, aby pomodlić się przy symbolicznym grobie 
jego matki.

Zofi a Noceti-Klepacka jest reprezentantką Polski w windsurfi ngu

Foto: www.gckdabrowka.net.pl
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KREDYT JESIENNY

Kwota kredytu do

Okres kredytowania
nawet do 5 lat

RRSO na dzień 30.09.2014 r. wynosi 15,64% 
przy założeniach: całkowita kwota kredytu 7.500 zł 
Wnioskodawca posiada konto osobiste, okres 
spłaty 24 miesiące, oprocentowanie nominalne 
w skali roku 13,00% (stałe), całkowity koszt 
kredytu wynosi: 1 177,53 zł (prowizja za udzie-
lenie kredytu 1,60% tj. 120,00 zł oraz odsetki 
za cały okres kredytowania 1 057,53 zł), wysokość 
miesięcznej raty równej: 356,56 zł, całkowita 
kwota do zapłaty 8.557,53 zł.

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku 
badania zdolności i wiarygodności kredytowej. 
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter rekla-
mowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty 
w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Oprocentowanie już od

10,50%
30.000 zł

NOWOCZESNA
BANKOWOŚĆ
SPÓŁDZIELCZA

Kandydatka na radną miasta Zielonka 
z listy Komitetu Wyborczego Wyborców 
„Nowa Zielonka”

Od urodzenia mieszkanka Zielonki. Ma 
65 lat. Szczęśliwa żona, matka i babcia.

Współwłaścicielka firmy budowlanej. 
Radna miasta Zielonka w latach 2002 - 2010.

Funkcję tę pełniła rzetelnie. Szczególnie 
była zaangażowana w budowę infrastruktury, 
ulic, pozyskiwaniem mieszkań komunalnych 
i pomoc dla najbardziej potrzebujących. 
Popierała rozwój sportu i kultury fizycznej 
wśród dzieci i młodzieży, o czym świadczy 
jej pomoc finansowa w organizowaniu im-
prez kulturalno-sportowych.

Szanowni Mieszkańcy Zielonki,
zdecydowałam się kandydować na radną 

w naszym mieście, ponieważ jest jeszcze dużo 
do zrobienia.

Mam nadzieję, że dzięki Państwa popar-
ciu i mojemu doświadczeniu zdołamy wspól-
nie zrealizować  wiele zadań istotnych dla 
rozwoju naszej Zielonki. Jednym z istotnych 
problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy, 
jest brak utwardzonych ulic w wielu rejonach 
miasta. To niedopuszczalne, by w XXI wieku 
osoby prywatne oraz funkcjonujące na terenie 
miasta firmy borykały się z takim problemem.

www.nowazielonka.pl

Grażyna Słomska 
Budzimy 

samorządność

Od urodzenia mieszka w Ząbkach. Z wy-
kształcenia ekonomistka, w jednym zakładzie 
pracy (branża hotelarska) przepracowała 40 lat, 
ostatnio na stanowisku kierowniczym. 

Wolny czas spędza na Mazurach, uwielbia 
pływać i jazdę na rowerze. Jest matką dwóch do-
rosłych córek - bliźniaczek. Jej mężem jest znany i 
ceniony ząbkowski złotnik. Od rozpoczęcia szkol-
nej edukacji córek przez 8 lat aktywnie działała w 
trójkach klasowych i Komitecie Rodzicielskim.

Wciąż potrzeba inwestycji
Choć skończyła już karierę zawodową, nie za-

mierza spocząć na laurach. Do swoich pomysłów 
chce przekonać radnych oraz władze powiatu. Jej 
doświadczenie i wiedza byłyby pomocne w pracy 
Komisji Dziedzictwa Narodowego, Edukacji Kul-
tury i Sportu, Komisji Rozwoju Gospodarczego i 
Rolnictwa lub Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony 
Środowiska.

Docenia dokonania obecnych włodarzy mia-
sta i powiatu. Uważa jednak, że jest jeszcze dużo 
do zrobienia w zakresie infrastruktury, zarówno 
w Ząbkach, jak i całym powiecie.

Wspaniały kompleks sportowy ze stadionem, 
salą widowiskową oraz pływalnią w Ząbkach, któ-
re służą mieszkańcom całego powiatu, są przykła-
dem. Potrzeby są jednak dużo większe.

W zakresie infrastruktury drogowej będzie 
zabiegała o to, aby poszczególne inwestycje były 
realizowane zgodnie z harmonogramem i w ter-
minie. Uważa, że poszczególne gminy powinny 
dogadywać się w sprawie realizacji inwestycji le-
żących na terenie kilku samorządów. 

Niedopuszczalna jest sytuacja, jaką obserwu-
jemy np. na ul. Batorego w Ząbkach, gdzie powiat 
z samorządem ząbkowskim wykonał piękną na-
wierzchnię. Niestety, ulica jest niedokończona 
na odcinku warszawskim, ponieważ samorząd 
stolicy nie widzi  potrzeby inwestowania na pe-
ryferiach.

Porządek na terenie miasta
Większą uwagę należy zwracać na estetykę 

Ząbek i ich okolic. Lasy są zaśmiecane - dużo w 
tej kwestii zależy od Straży Miejskiej, która po-
winna z całą bezwzględnością ścigać osoby za-
nieczyszczające środowisko.

Inwestycje, które są rozpoczynane, powin-
ny być konsekwentnie realizowane. Nie może 
być tak, jak np. w Ząbkach przy ul. Targowej 
czy Skorupki - na skrzyżowaniu z 3 Maja, gdzie 
przy pięknych drogach pozostają zaniedbane 
pasy zieleni, zarosłe chwastami. 

Okoliczne lasy mogłyby skuteczniej służyć 
jako miejsce relaksu mieszkańców. Należy za-
inwestować w budowę większej ilości ścieżek 
rowerowych, które byłyby ze sobą połączone 
na terenie całego powiatu, a także w innych  
rejonach Mazowsza.

Co ją najbardziej denerwuje w rodzin-
nym miasteczku? Palącym problemem Ząbek 
są stosunkowo duże opłaty za ścieki i wodę. 
Warto znaleźć środki na tak oczekiwaną inwe-
stycję, jaką jest budowa własnego ujęcia stacji 
uzdatniania wody. 

Jest kobietą silną i zdecydowaną. Za-
dania, które przed nią postawią wyborcy, 
zamierza konsekwentnie doprowadzić do 
końca.

Zmieniamy na lepsze

W powiecie na rzecz Ząbek 
Urszula Sapuła (z d. Breda) - kandydatka do Rady Powiatu 

z listy KWW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa

Od urodzenia mieszkaniec Wołomina, 56 lat, żonaty, 2 dorosłych 
dzieci, 3 wnucząt. 
Posiada duże doświadczenie samorządowe. Radny miasta i gminy 
II kadencji.
Program wyborczy:
Ścisła współpraca z urzędem w zakresie rozwiązywania najważ-
niejszych spraw mieszkańców, zabieganie o poprawę jakości ob-
sługi interesantów, bliski kontakt z mieszkańcami.

Kandydat do Rady Powiatu Wołomińskiego
z KWW Porozumienie Samorządowe Wołomin 
Przywróćmy Powiatowi Samorządność 

mgr inż. geodeta Leszek Antoni Patejuk 

Urszula Sapuła
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Lp. Zakres Inwestycji

1 budowa sieci wodociągowej w ul. Przedwiośnie w Lipinkach na odcinku od ul. Sło-
necznej do wys. dz. ew. nr 154/8 obr. Lipinki

2
budowa sieci wodociągowej w ul. Granicznej na odcinku od skrzyżowania z ul. Klo-
nową do skrzyżowania z ul. Krańcową dalej w ul. Krańcowej do skrzyżowania z ul. 
Uroczą i w ul. Uroczej do wysokości dz. ew. nr 184/16 w Lipinkach

3 budowa sieci wodociągowej w ul. Owocowej na odcinku od istniejącej sieci wodocią-
gowej w ul. Owocowej do wysokości dz. ew. nr 82/1 obr. 08 w Zagościńcu

4
budowa sieci wodociągowej w ul. Piastowskiej i drodze dojazdowej do ul. Piastow-
skiej (dz. ew. nr 96/7, 98/8 obr. 05 Zagościniec) na odcinku od ul. 100-lecia do wyso-
kości dz. ew. nr 96/6 obr. 05 w Zagościńcu

5
budowa sieci wodociągowej w ul. 100-lecia w Zagościńcu i Helenowie na odcinku 
od istniejącej sieci w Zagościńcu do projektowanej sieci na wys. dz. ew. nr 174/3 obr. 
Helenów

6
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mokrej w Zagościńcu na odcinku od istnie-
jącej sieci w ul. Mokrej do wysokości dz. ew. nr 169 obr. 09 Zagościniec  + odgałę-
zienia

7 budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej stanowiącej dz. ew. nr 20/4 
obr. 02 do ul. Duczkowskiej w miejscowości Nowe Lipiny + odgałęzienia

8 budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Poranek w Starych Lipinach na odcinku od 
ul. Kwitnącej do wysokości dz. ew. nr 97/41 obr. Stare Lipiny + odgałęzienia

9
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Watykańskiej na odcinku od istniejącej sieci 
na wysokości ronda do wysokości dz. ew. nr 194/1 w Majdanie, - grawitacja + odgałę-
zienia, Lca=90,00 mb + przepompownia oraz w ul. Rubinowej i ul Rzymskiej 

10 budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wyszyńskiego na odcinku od istniejącej sieci 
na wysokości ronda do wysokości dz. ew. nr 315/4 w Majdanie  + odgałęzienia

11
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Rolnej na dz. ew. nr 
78/3, 79 na odcinku od ul. Rolnej do wysokości dz. ew. nr 78/5 obr. 04 Lipiny Nowe 
+ odgałęzienia, tłoczny + przepompownia

Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Woło-
minie pozyskało 3 860 000,00 
złotych z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich z dofi-
nansowaniem na poziomie 
75% kosztów kwalifikowa-
nych.

Przedsiębiorstwo, 22 lip-
ca 2014 r. w Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie, 
podpisało umowę o dofinan-
sowanie projektu pt. „Bu-

dowa sieci wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej na te-
renach wiejskich gminy Wo-
łomin”. 

Projekt realizowany jest 
w ramach Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich w ra-
mach działania 321 „Podsta-

wowe usługi dla gospodarki 
i ludności wiejskiej” na lata 
2007-2013.

W ramach projektu wy-
budowane zostanie 3,4 km 
sieci wodociągowej oraz 2,5 

km sieci kanalizacji sanitar-
nej, tłocznej wraz z dwoma 
przepompowniami i infra-
strukturą towarzyszącą. Wy-
budowanie powyższej sieci 
umożliwi w przyszłości dal-
szej rozbudowę infrastruktu-
ry technicznej na obszarach o 
rzadszej zabudowie.

Przedsiębiorstwo prze-
prowadziło postępowanie na 
wybór Wykonawcy na roboty 
budowlane w podziale na Wy-
konawcę sieci wodociągowej i 
Wykonawcę sieci kanalizacji 
sanitarnej. W chwili obecnej 
trwa weryfikacja złożonych 
ofert. 

Planowany termin za-
kończenia budowy w terenie 
inwestycji objętych dofinan-
sowaniem to 30.11.2014. Ter-
min ten może ulec zmianie 
w przypadku konieczności 
przeprowadzenia kolejne-
go postępowania na wybór 
Wykonawcy lub wystąpienia 
niekorzystnych warunków at-
mosferycznych.

Poniżej zestawienie in-
westycji objętych wnioskiem 
dofinansowanie:

INWESTYCJE NA OBSZARACH 
WIEJSKICH GMINY WOŁOMIN

Jagodziński: Idę tam 
dla pieniędzy!

Listwy przypodłogowe, cokoły mdf

Moja Gazeta Regionalna: Czy-
li jednak Sejmik Wojewódzki 
będzie Pana najbliższym ce-
lem wyborczym?
Sylwester Jagodziński: Marsza-
łek Adam Struzik zwrócił się do 
mnie z taką prośbą, abym wy-
startował z jego listy do Sejmi-
ku.  Ta lista to Komitet Wybor-
czy PSL, a jak wiadomo PSL od 
wielu lat rządzi na Mazowszu. 
Sam Pan Marszałek jest bardzo 
popularny, co potwierdzają jego 
każdorazowe wyniki wybor-
cze – po kilkadziesiąt tysięcy 
głosów w swoim okręgu. Teraz 
dzięki niemu PSL na Mazowszu 
jest dodatkowo na fali wzno-
szącej, bo jak wiadomo, dzięki 
determinacji Adama Struzika, 
Trybunał Konstytucyjny uznał 
za niezgodne z Konstytucją 
RP zapisy o tzw. janosikowym. 
Przez 10 lat Mazowsze w ra-
mach janosikowego musiało 
oddać ponad 6,5 miliarda zł. 
Mniej niż 1/20 tej sumy wystar-
czyłoby na zbudowanie dwu-
pasmowej drogi 634. Albo, też 
można za te pieniądze przez 40 
lat finansować całkowicie wy-
prawki szkolne dla wszystkich 
dzieci na Mazowszu. Robi wra-
żenie, prawda? 

Po co Pan startuje do Sejmiku, 
przecież mógłby Pan zostać 

np. radnym powiatowym, a 
kto wie… być może i Starostą 
Powiatu w nadchodzącej no-
wej kadencji. Nie lepiej działać 
w lokalnym samorządzie dla 
mieszkańców?
Rozwój powiatu wołomińskie-
go bardzo mnie interesuje i 
dlatego potrzebny nam jest sku-
teczny reprezentant w Sejmiku, 
gdzie decyduje się o setkach 
milionów złotych na inwesty-
cje. Ja tam idę dla pieniędzy 
możliwych do skierowania na 
poważne inwestycje na tere-
nach na wschód od Warszawy. 
Mieszkańcy naszego powiatu 
mogą dużo wygrać na najbliż-
szych wyborach samorządo-
wych – szczególnie jeśli chodzi 
o wybory do Sejmiku. Mazow-
sze, w nowych „pojanosiko-
wych” realiach, będzie miało 
dużo więcej pieniędzy. Musimy 
jako powiat wołomiński wyko-
rzystać tę szansę. Ja chcę dostać 
się do Sejmiku, żeby zawalczyć 
tam o jak największą pulę środ-
ków na inwestycje u nas! 

Prowadzi Pan akcję informa-
cyjną w mediach lokalnych 
pod nazwą „Dużo dobrego z 
Sejmiku Mazowieckiego”. Co 
chce Pan w ten sposób osią-
gnąć?
Chcę podkreślić, że nie za 

wszystko, z czego korzystamy 
na poziomie naszych miej-
scowości, odpowiada lokalny 
urząd miejski czy gminy. Do-
brym przykładem jest sławna 
droga 634 - sławna, bo wielu 
burmistrzów i kandydatów na 
burmistrzów o niej mówiło i 
póki co, tylko na słowach się 
skończyło. Prawdą jest, że na-
sza 634, która w Wołominie 
nosi nazwę ulicy 1-go Maja, 
w Kobyłce - Nadarzyńska, w 
Zielonce - Poniatowskiego, da-
lej - Prymasa Wyszyńskiego, a 
w Ząbkach - Ks. Skorupki, to 
droga wojewódzka. I to w decy-
zjach samorządu województwa 
można upatrywać jej przyszło-
ści. Spółka Koleje Mazowieckie, 
która obsługuje lokalny ruch 
pociągów w naszym powiecie, 
to spółka należąca do samorzą-
du województwa. Na poziomie 
województwa opracowuje się 
również ważne dokumenty 
strategiczne – jak chociażby 
Plan Zrównoważonego Roz-
woju Publicznego Transportu 
Zbiorowego, Strategia Polity-
ki Społecznej Województwa,  
Wojewódzki Plan Gospodarki 
Odpadami, czy przyjęty w lip-
cu br. Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa 
Mazowieckiego. 

Red.

Sylwester Jagodziński może reprezentować interesy regionu podwarszawskiego w Sejmiku Wo-
jewództwa Mazowieckiego. Kandydat z powiatu wołomińskiego jest na 9 miejscu na liście PSL.  Jak 
sam mówi, mieszkańcy naszego powiatu mogą dużo wygrać na tych wyborach, szczególnie na wybo-
rach do Sejmiku. Jagodziński zdradza MGR prawdziwe powody swojej decyzji.

Tak budowano sieć wodociągową w Wołominie. Prezes PWiK 
Paweł Solis osobiście nadzorowal przebieg prac
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Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga”

Moja Gazeta Regionalna: Te-
goroczni kandydaci na wójta 
Gminy Klembów już zaczęli 
się pokazywać wyborcom. 
Obiecują, przedstawiają swoje 
programy na najbliższe lata, 
prześcigają się w pomysłach 
na dalszy rozwój gminy. Pan 
jeszcze nie rozpoczął swojej 
kampanii wyborczej. Proszę 
powiedzieć, czy kandyduje 
Pan na urząd wójta po raz ko-
lejny?

Wójt Kazimierz Rakowski: 
Urząd wójta oznacza wiele 
obowiązków. Każdego dnia 
wykonuję wiele pracy, a to 
oznacza, że mam do zrobienia 
dużo więcej niż tylko zajmo-
wanie się kampanią wyborczą. 
Nie można zaniedbywać spraw 
bieżących tylko po to, żeby 
rozwieszać plakaty lub skła-
dać mieszkańcom mniej lub 
bardziej realne do spełnienia 
obietnice. Obecnie w Klem-
bowie dzieje się bardzo dużo, 
kończymy prace nad pewnymi 
inwestycjami, inne zaczynamy 
lub planujemy. Trzeba skupić 
się na tych sprawach, które są 
ważne dla wszystkich miesz-
kańców i dla mnie jako gospo-
darza gminy. A kampania? Ni-
gdy się w specjalny sposób nie 
reklamowałem, nie traciłem 
czasu na wymyślanie, co zamie-
rzam zrobić, żeby nasza gmina 
się w cudowny sposób rozwi-
nęła. Jednak mimo wszystko 

zawsze dostawałem poparcie 
mieszkańców i szansę na peł-
nienie funkcji wójta. Uważam 
mieszkańców Klembowa za 
osoby inteligentne, myślące. To 
nie są ludzie, których można 
omamić słodkimi słówkami o 
wspaniałych perspektywach. 
Aby ich przekonać, należy wy-
kazać się rzetelną i uczciwą pra-
cą. Nie słowa, a czyny są dla nas 
największą wartością. Pod tym 
względem mamy kogo naśla-
dować, nie brakuje autorytetów, 
na których możemy się oprzeć 
– są to między innymi generał 
Franciszek Żymirski i siostra 
Faustyna, osoby powszechnie 
znane i otaczane szacunkiem 
przez mieszkańców Klembowa. 

Proszę zatem o podsumowa-
nie dobiegającej końca kaden-
cji.
Kadencja upływa pod znakiem 
dwóch niewątpliwie wielkich i 
bardzo odpowiedzialnych za-
dań. Pierwsze z nich to budowa 
wodociągu w kilku miejsco-
wościach – Pasku, Dobczynie, 
Nowym Kraszewie, Michało-
wie, Sitkach, Ostrówku, Lipce i 
Pieńkach. Na realizację tej waż-
nej inwestycji gmina pozyskała 
środki zewnętrzne. Mieszkańcy 
bardzo długo czekali na tę sieć 
wodociągową i wszyscy już cie-
szą się na myśl o tym, że nieba-
wem prace nad nią się zakończą. 
Druga niezwykle istotna sprawa 
to Internet. W 2010 roku nasza 

Nie składam obietnic, 
tylko rzetelnie pracuję 

Rozmowa z Wójtem Gminy Klembów Kazimierzem Rakowskim 

Sprzedam bezpośrednio nowy dom wolnostojący 
143 m kw., Stary Dybów, gmina Radzymin  

www.stropbud.pl         Tel. 602 353 644

gmina podpisała umowę o do-
finansowanie projektu „Rozwój 
dostępu do Internetu w Gminie 
Klembów dla mieszkańców 
zagrożonych wykluczeniem 
cyfrowym”. Głównym celem 
tego projektu jest zapewnienie 
bezpłatnego dostępu do Inter-
netu oraz niezbędnego sprzętu 
osobom, które z powodu trud-
nej sytuacji finansowej, stopnia 
niepełnosprawności lub barier 
fizycznych utrudniających taki 
dostęp nie mogą sobie na to 
obecnie pozwolić. Dzięki temu 
zwiększą się szanse takich osób 
na uczestniczenie w życiu spo-
łecznym, korzystanie z usług 
oferowanych sposobami elek-
tronicznymi oraz na poprawę 
sytuacji materialnej. Z projektu 
skorzystało aż 300 gospodarstw 
domowych z całej gminy. 
Inwestowaliśmy również w 
rozwój młodego pokolenia. 
Mogę tutaj wymienić chociażby 
budowę boisk w Klembowie i 
Ostrówku, budowę boiska wie-
lofunkcyjnego w Woli Rasz-
towskiej, a także boiska do gry 
w piłkę nożną przy Szkole Pod-
stawowej w Dobczynie, które w 
ubiegłym tygodniu oddaliśmy 
do użytku. Przez cały czas po-
wstają place zabaw dla dzieci, 
na których najmłodsi miesz-
kańcy gminy mogą spędzać 
czas razem z rodzicami.
Nie brakowało również in-

westycji w oświatę i kulturę. 
Zmodernizowaliśmy Gminny 
Ośrodek Kultury, remontujemy 
szkoły, aby były bardziej funk-
cjonalne. 
Stopniowo poprawia się też in-
frastruktura drogowa, stan ulic 
i chodników. Najlepszy tego 
przykład widzimy w Klembo-
wie, gdzie przy pomocy władz 
powiatu wołomińskiego udało 
się wyremontować znaczący 
odcinek ul. Gen. Żymirskiego. 
Długo mógłbym wymieniać 
wszystkie inwestycje, musiał-
bym sięgnąć do sprawozdań z 
realizacji budżetu z ostatnich 
czterech lat, ale z drugiej stro-
ny – po co miałbym to robić? 
Mieszkańcy doskonale wiedzą, 
co zostało wykonane. Codzien-
nie korzystają z tych nowych 
dróg, chodników, boisk, z sieci 
wodociągowej. Mam nadzieję, 
że w następnej kadencji uda się 
zrobić jeszcze więcej. 

Co chciałby Pan zrobić dla 
gminy w najbliższych latach, 
jak polepszyć warunki życia 
mieszkańców?
Myślę przede wszystkim o 
budowie dróg, to jest naszym 
priorytetem. Nieutwardzone 
ulice są prawdziwą bolącz-
ką mieszkańców wszystkich 
miejscowości. Dla zwiększenia 
bezpieczeństwa przydałoby się 
więcej chodników, zwłaszcza 

tam, gdzie dzieci chodzą do 
szkoły, na przykład w Pasku 
lub w Tule. Oczywiście nadal 
zamierzam podejmować różne 
działania na rzecz dzieci i mło-
dzieży – poprzez kontynuację 
budowy placów zabaw i boisk. 
Rozważam też rozwój turystyki. 
Każdy, kto przyjeżdża do Klem-
bowa, widzi, że nasze tereny są 
idealne do spędzania wolnego 
czasu. Warto to wykorzystać, 
aby przyciągnąć do nas miesz-
kańców dużych miejscowości, 
którzy chcieliby zamienić miej-
ski gwar na spokojne tereny 
wiejskie lub po prostu wypo-
cząć w weekend.
Bardzo chciałbym usprawnić 
pracę urzędu gminy. Planuję 
wprowadzić usługi „e-urzędu”, 
aby wiele spraw formalnych 
można było rozwiązywać drogą 
elektroniczną, nie czekając w 
kolejce do okienka. 
Zależy mi na tym, aby Gmi-
na Klembów była przyjazna 
mieszkańcom i gościom. No-
woczesna, ale także zapewnia-
jąca spokój i poczucie bezpie-
czeństwa. Nie chcę jednak, jak 
już wcześniej wspominałem, 
składać zbyt wielu niepotrzeb-
nych obietnic. Jeśli po raz kolej-
ny zyskam zaufanie mieszkań-
ców, po prostu od razu przejdę 
do działania. 

Rozmawiała: 
Ilona Piotrowska 

Dzięki zaangażowaniu 
mieszkańców i przyjaciół Zą-
bek w akcję „100 placów zabaw 
na 100 lat NIVEA” firma Nivea 
w ramach ogólnopolskiej akcji 
sfinansowała zakup i montaż 
urządzeń na terenie przygoto-
wanym i przekazanym przez 

Ząbki w grze 
– Warszawa daleko 

z tyłu
Gminę Ząbki pod budowę 
placu zabaw. Łącznie oddano 
72365 głosów.

Ząbki ponownie potrze-
bują naszego głosu. Mamy 
szansę znaleźć się na grze 
planszowej o Mazowszu. Wła-
śnie ruszyło głosowanie. Gra 
poprzez zabawę będzie uczyć i 
promować ciekawostki naszego 
miasta. Głosy można oddawać 
na nowo powstałym portalu 
„Mazowszanie.eu” do 13 listo-
pada.

Jesteśmy w czołówce, oby 
tak dalej. Głosować można 
codziennie – głosujmy!!! Każ-
da osoba, która odda głos, ma 
szansę na nagrody dodatkowe, 
którymi są m.in.: smartphony i 
smartwatche.

Adam Jaczewski
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Urodziny Bazaru Ząbki
W sobotę 11 październi-

ka, od wczesnego ranka ob-
chodzono 2. urodziny bazarku 
przy ulicy Targowej 1 w Ząb-
kach. Od godziny 7-ej można 
było zrobić nie tylko zakupy, 
ale również skorzystać z wielu 
promocji oferowanych przez 
tamtejszych sprzedawców. 
Każdy klient bazaru, który 
wydał minimum 30 zł, mógł 
poczęstować się grillowanymi 
przysmakami. Jeśli jednak nie 
dopisywał apetyt, można było 
wykorzystać otrzymany talon 
w loterii, w której były do wy-
grania atrakcyjne nagrody. 

Dzieci także nie mogły się 
nudzić - specjalnie dla nich 
rozstawione były dmuchańce, 
z których można było bezpłat-

nie skorzystać. Impreza otwarta 
zakończyła się o godzinie 15-ej.

Po zamknięciu bazarku, 
swoje święto mogli fetować 
pracownicy i właściciele skle-
pików. Nie zabrakło szampana 
i urodzinowego tortu. Gratula-
cje i życzenia sukcesów w życiu 

osobistym i w pracy na ręce 
prezesa Stowarzyszenia Kup-
ców Bazar Ząbki, pana Jacka 
Walczaka, złożył osobiście bur-
mistrz miasta Robert Perkow-
ski wraz ze swoim zastępcą, 
Arturem Murawskim.

Aleksandra Brzeska

Na odcinku Zielonka – 
Wołomin Słoneczna powsta-
nie dodatkowa para torów 
dla ruchu podmiejskiego. W 
czasie trwania prac w miej-
scach największego ruchu 
pojawią się autobusy zastęp-
cze. Termin zakończenia 
przewiduje się na 2016 r.

Inwestycja ma na celu 
zapewnienie bezpieczeń-
stwa oraz zminimalizowa-
nie ryzyka nieszczęśliwych 
wypadków. Poprawi się rów-
nież punktualność pocią-
gów, zredukowany natomiast 
zostanie hałas powodowany 
przejazdami dzięki ekranom 
akustycznym i polepszeniu 
jakości torów kolejowych. 
Nowo powstałe obiekty będą 
przystosowane dla osób nie-
pełnosprawnych (m.in. za 
sprawą wind). Koncepcja in-
westycji spełnia restrykcyjne 
wymogi unijne, dlatego też 
można liczyć na dofi nanso-
wanie ze środków UE. 

Informacje przekazane 
przez przedstawiciela PKP 
wzbudziły ciekawość miesz-
kańców Wołomina i okolic, 
a także wywołały burzliwą 
dyskusję i przyczyniły się 

do przedstawienia zarzu-
tów niekompetencji organi-
zatorom spotkania. Osoby 
mieszkające w pobliżu torów 
kolejowych zwracały uwagę 
na poziom hałasu zakłada-
ny po zakończeniu inwesty-
cji, prosząc o szczegółowe 
przybliżenie jego natężenia 
w decybelach. Inni martwili 
się o planowane windy dla 
niepełnosprawnych, zasta-
nawiając się, czy w przypad-
ku zaburzeń w ich prawidło-
wym funkcjonowaniu będzie 
możliwa alternatywa w po-
staci podjazdów. Organizato-
rzy wyjaśnili, że windy będą 
zadbane, a ich stan regular-
nie kontrolowany, jednak ta 
odpowiedź nie zadowoliła 
mieszkańców. Oburzenie 
wywołał brak szczegółowego 
harmonogramu i projektów 
działań. Odpowiedź, że har-
monogram pojawi się po wy-
daniu zezwolenia na budowę 
w marcu 2015 r., wzbudziła 
jeszcze większe emocje, a 
niektórzy z obecnych na sali 
zarzucili burmistrzom Wo-
łomina oraz przedstawicie-
lom PKP nieprzygotowanie 
do spotkania. Z odpowiedzią 
pospieszył wiceburmistrz 
Grzegorz Mickiewicz, który 

usiłował wytłumaczyć, na 
czym polegają wszelkie nie-
porozumienia:

- Uważam, że organiza-
torzy spotkania są doskonale 
przygotowani do rozmowy z 
państwem. Program „Projek-
tuj i buduj” polega na tym, że 
najpierw trzeba przedstawić 
koncepcję, następnie projekty, 
a wreszcie przystąpić do prac 
budowlanych. Dziś rozma-
wiamy o koncepcjach, nie o 
projektach czy harmonogra-
mach. Na wszystko przyjdzie 
odpowiedni czas – powie-
dział.

Organizatorzy zapew-
nili, że o wszystkim będą 
stopniowo informować 
mieszkańców. Zapropono-
wali również indywidualne 
spotkanie po konsultacjach 
– w celu wyjaśnienia wątpli-
wości dotyczących planów 
inwestycji na terenach poza 
Wołominem. 

Mimo emocji i nieporo-
zumień spotkanie było po-
trzebne. Wiele kwestii zosta-
ło jeszcze do ustalenia i do 
wyjaśnienia z mieszkańcami, 
więc organizatorzy już teraz 
zapowiadają następne kon-
sultacje. 

Agata Bochenek 

Pociągi pod specjalnym nadzorem 
(dokończenie ze str. 1)
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Kompetencje miękkie mają coraz większe znaczenie 
w życiu osobistym i zawodowym!!!

dlatego jeśli jesteś osobą w wieku 18-24 lata, mieszkasz 
w woj. mazowieckim, nie pracujesz, pochodzisz 

z dysfunkcjonalnej rodziny, chcesz pomóc sobie i innym
skorzystaj z: 

treningu interpersonalnego, asertywności, autoprezentacji, twórczego 
myślenia, konsultacji psychologicznych i zawodowych oraz innych 

innowacyjnych form wsparcia 
animowanych przez polskich i irlandzkich ekspertów, 

i to wszystko bezpłatnie w ramach polsko-irlandzkiego projektu

„RAZEM w trosce o DDA”
Rekrutacja trwa. Zgłoszenia do 24.10.2014 r. 

Szczególnie zapraszamy do projektu mężczyzn i osoby z terenów wiejskich.
zapraszają:

Stowarzyszenie Od-Do (Polska)       The Hanly Centre (Irlandia)
więcej informacji: www.razem-dda.pl lub www.od-do.org

tel. 22 632-09-09 e-mail: od-do@od-do.org

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja

Mają niecałe 3 lata
Postępowanie przetar-

gowe było istną gehenną. 
Oferenci zadali w nim na 
przykład około tysiąca pytań 
dotyczących m.in. konstruk-
cji nawierzchni, nawierzchni 
na ścieżkach rowerowych, 
zaprojektowania ekranów 
akustycznych, kanałów tech-
nologicznych, wycinki drzew.

Przetargi po kilku latach 
w końcu rozstrzygnięto, ale 
samych umów jednak nie 
jeszcze nie podpisano. Ma 
to nastąpić do końca bie-
żącego roku i jest podobno 
już tylko formalnością - Po 
zakończeniu kontroli przez 
Prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych i uzyskaniu przez 
wykonawców zabezpieczenia 
należytego wykonania umo-
wy - czytamy w komunikacie 
GDDKiA.

Nowa trasa ma zostać zre-
alizowana w 32 miesiące od 
podpisania umowy Zakoń-
czenie budowy odcinka inwe-
stycji Marki-Kobyłka plano-
wane jest na maj 2017 roku, 
a odcinka Kobyłka-Radzymin 
na wrzesień 2017 roku (ak-
tualnie podawane terminy). 
Wliczony w to jest remont 
starego przebiegu drogi nr 8, 
który będzie przeprowadzony 
przez ostatnie cztery miesią-
ce.

Ekspresowo przez 
cały powiat

Budowa droga będzie 
miała charakter „drogi eks-
presowej”, z projektowaną 

prędkością 100 km/h. Na od-
cinku od węzła „Drewnica” 
do węzła „Zielonka 2” będzie 
miała po 3 pasy ruchu w każ-
dą stronę, a od „Zielonka 2” 
do obwodnicy Radzymina 
po 2 pasy. W ramach inwe-
stycji przewidziano też m.in. 
budowę 2 mostów nad rzeką 
Długą, wiadukty, ekrany aku-
styczne i odwodnienie.

Powstanie w ten sposób 
jednolity ciąg komunikacyj-
ny od północnej obwodnicy 
Warszawy (węzła A2 i S8 w 
Konotopie) do wybudowa-
nej wcześniej obwodnicy 
Radzymina. Nowa droga ma 
usprawnić ruch pojazdów 
oddzielając ruch tranzytowy 
od lokalnego i ułatwić komu-
nikację przez Marki, Ząbki, 
Zielonkę, Kobyłkę, Radzymin 
i Wołomin.

Zanim na dobre rozpocz-
ną się prace (najwcześniej w 
drugiej połowie 2015 r.), na 
całym terenie zrealizowane 
zostaną tzw. ratownicze prace 
archeologiczne. Takie dzia-
łania rutynowo poprzedzają 
wszelkie inwestycje tego ro-
dzaju – ewentualne znalezione 
zabytki można udokumento-
wać i przenieść w inne miejsce, 

np. do muzeum. W odróżnie-
niu od działań ekologicznych 
(przysłowie już „żabki’), prace 
archeologiczne nie stanowią 
zagrożenia dla terminowości 
inwestycji. Nie oznacza to jed-
nak, że także one nie są łako-
mym kąskiem – przetarg na 
ich realizację także wart będzie 
kilkanaście milionów złotych. 
Zwykle jest to bowiem ok. 2% 
wartości całej inwestycji.

TS

Ta nietuzinkowa wystawa 
jest efektem współpracy dziel-
nicy Rembertów z Akademią 
Sztuk Pięknych w Warszawie, 
zawartej na mocy porozu-
mienia pomiędzy władzami 
dzielnicy i uczelni wyższej. Do 
maja powstawały prace, ma-
jące nawiązywać do tradycji 
Rembertowa. Artyści odwie-
dzali dzielnicę, rozmawiali z 
jej mieszkańcami, by zebrać 
jak najwięcej niezbędnych in-
formacji i odnaleźć inspirację. 
Tak też powstały 22 prace, któ-
re wzięły udział w konkursie o 
miano najlepszej. Dziś wszyst-
kie projekty możemy oglądać 
w rembertowskiej bibliotece. 

Natomiast przed nami 
jeszcze niezwykły wieczór, 
czyli spotkanie z autorami 
prac i wykładowcami Wy-
działu Malarstwa. Przybyli 
na miejsce wydarzenia goście 
będą mieli okazję nie tylko 
obejrzeć projekty murali, ale 
także wysłuchać mini recita-
lu duetu Ol – Tans, w skład 
którego wchodzą Elżbieta Zi-
tans – wokal i Mateusz Olej-
nik – piano. W wykonaniu 
tej dwójki usłyszymy stan-
dardy jazzowe, piosenki pop 
oraz światowe evergreeny w 
ciekawych aranżacjach. Na 
zakończenie spotkania Urząd 
Dzielnicy Rembertów szykuje 

dla wszystkich odwiedzają-
cych słodką niespodziankę, 
również w części nawiązującą 
do tematyki wystawy. 

Podczas trwania wystawy 
także mieszkańcy Remberto-
wa mają okazję wypowiedzieć 
się na temat prac i zagłoso-
wać na swój ulubiony projekt. 
Głosy można oddawać w sali 
wystawowej biblioteki. Wy-
starczy wrzucić głos do urny, 
by po zakończeniu wystawy 
wziąć udział w losowaniu na-
grody niespodzianki, ufundo-
wanej przez Urząd Dzielnicy 
Rembertów m.st. Warszawy. 

AP

Wiktor Szczęsny

Obwodnica na horyzoncieMural dla Rembertowa
(dokończenie ze str. 1)

Wystawę projektów murali południowej ściany budynku rembertowskiego ratusza, można oglą-
dać do 7 listopada w Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II. Autorami prac są studenci i doktoranci 
Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych. Spotkanie z młodymi artystami odbędzie się 20 
października o godz. 17-ej, w gmachu biblioteki przy ul. Gawędziarzy 8. Wstęp wolny. 
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Mieszkańcy Warszawy We-
sołej doceniają walory swojej 
dzielnicy, a poziom poczucia 
bezpieczeństwa jest tu bardzo 
wysoki. Jeszcze wyższy odnoto-
wano w Warszawie Rembertów. 
Jednak podobnie jak ze wszyst-
kim, zawsze może być lepiej. 

Zagrożenie przestępczo-
ścią jest poważnym problemem 
społecznym. Z badań wynika, 
że lęk o swoje bezpieczeństwo 
częściej wyrażają mieszkańcy 
większych miast niż żyjący w 
mniejszych miejscowościach. 
Trochę częściej obawy tego ro-
dzaju mają też kobiety oraz oso-
by, które negatywnie oceniają 
swoje warunki materialne. W 

dużych aglomeracjach miej-
skich zagrożenie przestępczo-
ścią jest obiektywnie większe i 
odzwierciedlają to subiektywne 
oceny ich mieszkańców. Dla za-
pewnienia ich bezpieczeństwa 
konieczna jest współpraca służb 
miejskich z mieszkańcami. 
Widoczna obecność służb po-
rządkowych w Warszawie, ich 
szybkie reagowanie i skutecz-
ność działania ma wpływ na 
poprawę stanu bezpieczeństwa 
publicznego.

Spotkanie w ramach Rzą-
dowego Programu Ograni-
czania Przestępczości i Aspo-
łecznych Zachowań odbyło 
się 8 października w Centrum 

Promocji Kultury na Pradze 
Południe. Wzięli w nim udział 
między innymi: Prezydent m.st. 
Warszawy Hanna Gronkiewicz-
-Waltz, Wojewoda Mazowiecki  
Jacek Kozłowski, Komendant 
Stołeczny Policji inspektor Mi-
chał Domaradzki, Komendant 
Straży Miejskiej m.st. Warszawy 
Zbigniew Leszczyński, dyrektor 
Biura Bezpieczeństwa i Zarzą-
dzania Kryzysowego Urzędu 
m.st. Warszawy  Ewa Gawor,  
burmistrz dzielnicy Praga Płd. 
Tomasz Kucharski, burmistrz 

Wesołej Edward Kłos oraz wi-
ceburmistrz Rembertowa Józef 
Melak.

W trakcie debaty miesz-
kańcy Wesołej i Rembertowa 
mogli w przystępny sposób 
dowiedzieć się, w jaki sposób 
władze Mazowsza i Warszawy 
oraz służby dbają o bezpieczeń-
stwo i z jakimi problemami 
stykają się najczęściej. - Chcia-
łabym, aby wszyscy mieszkańcy 
naszego miasta czuli się bez-
piecznie, a także mieli świado-
mość, że mają wpływ na stan 

Warszawa bezpieczna?

bezpieczeństwa w swojej okolicy 
– zapewniała Prezydent m.st. 
Warszawy. Pani Prezydent 
przypomniała, że mieszkań-
cy prawobrzeżnej Warszawy 
zwracają się głownie z proble-
mami dotyczącymi istniejącej 
infrastruktury i bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Regularnie 
zgłaszane są też prośby o zwięk-
szenie ilości patroli policyjnych 
i straży miejskiej w newralgicz-
nych rejonach. Ujawniła wyniki 
badań, zgodnie z którymi  66 
proc. Rembertowa i Wesołej 
czuje się bezpiecznie w ścisłej 
okolicy swego miejsca zamiesz-
kania. – To dobry wynik, ale nie 
znaczy, że nie chcielibyśmy go 
poprawić – powiedziała na za-
kończenie.

Zgromadzeni na spotkaniu 
mieszkańcy stolicy entuzja-
stycznie zabrali głos w dysku-
sji, stanowiącej główną część 
debaty. Wskazywali najbardziej 

niebezpieczne miejsca w swo-
ich dzielnicach oraz propono-
wali rozwiązania, w jaki spo-
sób można wzmocnić ich stan 
spokoju i pewności. Indywidu-
alne problemy mieszkańców 
rozwiązywali dzielnicowi oraz 
mundurowi. Dyskutowano 
również o problemie przemocy 
w rodzinie, bardzo delikatnym 
i wymagającym taktownego, 
lecz zdecydowanego działania. 
Podczas tego fragmentu deba-
ty wojewoda Kozłowski pozy-
tywnie ocenił dobre praktyki 
stosowane przez pracowników 
Ośrodków Pomocy Społecznej 
i policji. 

Wojewoda z satysfakcją 
wskazał na istotny efekt pra-
cy nad bezpieczeństwem w 
województwie mazowieckim, 
jakim jest bez wątpienia syste-
matyczny spadek liczby ofiar 
śmiertelnych wypadków drogo-
wych. – Oczywiście, tegoroczne 
264 ofiary wypadków to wciąż 
o 264 osoby za dużo, ale jedno-
cześnie jest to zaledwie połowa 
ofiar z lat ubiegłych. Uważam, 
że wiele dobrego robią w tym 
względzie fotoradary – podkre-
ślił. Wojewoda odniósł się rów-
nież do problemu nadużywania 
alkoholu i obiecał skierować do 
władz centralnych odpowiednie 
wnioski w tej sprawie.  

Sylwia Kowalska

Stan spokoju i pewności jest potrzebny każdemu człowiekowi. 
Dlatego wielką popularnością cieszą się cykliczne debaty społeczne 
poświęcone bezpieczeństwu w poszczególnych dzielnicach Warsza-
wy, pod nazwą „Razem Bezpieczniej”. Program polega na koordy-
nacji działań policji, administracji rządowej i samorządowej oraz 
organizacji pozarządowych w celu poprawy porządku publiczne-
go.

Od lewej: Komendant Stołeczny Policji inspektor Michał Domaradzki, Wojewoda Mazowiecki Jacek Ko-
złowski, Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarzą-
dzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy  Ewa Gawor,  burmistrz dzielnicy Praga Płd. Tomasz Ku-
charski oraz wiceburmistrz Rembertowa Józef Melak
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KANCELARIA DORADZTWA 
PRAWNEGO I PODATKOWEGO

Skłodowscy 
Wiedza i Finanse 
sp. z o.o.

Buchalter 
Skłodowscy sp. j.
Skłodowscy sp. z o.o.

www.honestus.pl
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Porady Księgowo-Prawne

Nie odziedziczymy już 
długów spadkowych

stara porcelana
kryształowe kieliszki
antyki
meble
żyrandole, lampy
obrazy i in.

Wołomin - Słoneczna
Szosa Jadowska 50 C

tel. 669 26 11 67
www.komisukrysi-antyki.yoyo.pl

Duży wybór - wciąż nowe dostawy!

Ko m i s j a 
Kodyfikacyjna 
Prawa Cywil-
nego opraco-
wała projekt 
nowel i z a c j i 

przepisów prawa spadkowego. 
Nowelizacja kodeksu cywil-
nego, w księdze IV „Spadki”  
zakłada wprowadzenie jako 
zasady, ograniczonej odpo-
wiedzialności spadkobierców 
za długi spadkowe z tzw. do-
brodziejstwem inwentarza, tj. 
do wysokości wartości akty-
wów spadkowych. Oznacza 
to, że spadkobierca zamiast 
dziedziczyć spadek z wszyst-
kimi długami zmarłego, bę-
dzie odpowiadał za nie tylko 
do wysokości przejętego ma-
jątku.

Obecnie, w ciągu 6 mie-
sięcy od dnia, kiedy dowiemy 
się o śmierci spadkodawcy 
(stajemy się spadkobiercą), 
powinniśmy złożyć przed Są-
dem, bądź Notariuszem sto-

sowne oświadczenie (o przy-
jęciu lub odrzuceniu spadku). 
Problem pojawia się w sytu-
acji, gdy nie mamy świado-
mości, że zostaliśmy spadko-
biercami, z uwagi np. na brak 
kontaktu z osobą zmarłą. 

Spadkobierca może też 
przyjąć zadłużony spadek: 
bez ograniczenia odpowie-
dzialności za długi (tzw. 
przyjęcie proste) i z ograni-
czeniem odpowiedzialności 
za długi (tzw. przyjęcie z do-
brodziejstwem inwentarza). 
W pierwszym przypadku 
spadkobierca odpowiada za 
długi całym swoim mająt-
kiem, (należy pamiętać, iż 
brak oświadczenia ma ten 
sam skutek). W drugim przy-
padku – spadkobierca w ciągu 
6 miesięcy, od momentu gdy 
dowiedział się o spadku, musi 
złożyć oświadczenie o przy-
jęciu spadku z dobrodziej-
stwem inwentarza. Oznacza 
to, że przejmuje długi, ale 

tylko do wysokości warto-
ści spadku. W praktyce, jeśli 
spadkobierca nie zna prawa 
na temat dziedziczenia, i nie 
wykaże aktywności  związa-
nych ze złożeniem oświad-
czenia o odrzuceniu spadku 
lub złożeniem oświadczenia 
o przyjęciu spadku z dobro-
dziejstwem inwentarza – to 
nieświadomie odziedziczy 
zadłużony spadek i będzie 
odpowiadał za zobowiązania 
zmarłego całym swoim ma-
jątkiem (tzw. proste przyjęcie 
spadku). 

Rząd zmienia ten me-
chanizm. Zasadą będzie 
przyjęcie spadku z dobro-
dziejstwem inwentarza (ogra-
niczona odpowiedzialność)  – 
jeżeli w ciągu sześciu miesię-
cy nie złoży się oświadczenia 
o odrzuceniu spadku bądź o 
przyjęciu go wprost (czyli ze 
wszystkimi długami).

Nowe rozwiązanie będzie 
chronić spadkobierców przed 
niespodziewaną odpowie-
dzialnością za długi spadko-
we zmarłego. Przyjęto, że jeśli 
spadkobierca w ciągu 6 mie-
sięcy (od kiedy dowiedział 
się o śmierci spadkodawcy), 
nie wykona żadnej czynności 
– będzie to równoznaczne z 
przyjęciem spadku z dobro-
dziejstwem inwentarza, czyli 
ograniczeniem odpowie-
dzialności za długi. 

Zmieniono także zasa-
dy ustalania stanu majątku 
spadkowego – w przypadku 
przyjęcia spadku z tzw. do-
brodziejstwem inwentarza. 
Obecnie ustala go komornik 
sądowy. Dla spadkobierców 
oznacza to wysokie koszty 
(nawet kilka tysięcy złotych), 
ponieważ komornik z reguły 
korzysta z usług biegłych rze-
czoznawców. Dlatego zapro-
ponowano, aby spadkobier-
cy (korzystający z przyjęcia 
spadku z dobrodziejstwem in-
wentarza) mogli sami składać 
– w sądzie lub u notariusza 
– „prywatny” wykaz inwen-
tarza, sporządzony na formu-
larzy przygotowanym przez 
ministra sprawiedliwości. 
Ponieważ projekt chroni też 
prawa wierzycieli spadkodaw-
cy, dlatego jeśli nie zgadzaliby 
się oni z wykazem inwen-
tarza sporządzonym przez 
spadkobierców, wówczas spis 
inwentarza sporządzałby na 
wniosek wierzycieli – tak jak 
obecnie – komornik.

Rozwiązania te mają 
wejść w życie po 6 miesią-
cach od daty ich ogłoszenia w 
Dzienniku Ustaw.

Stan prawny na dzień 
17.09.2014 r.

Radca prawny 
Katarzyna Budny
Honestus sp. z o.o.
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ANKARO
Ząbki, ul. Górnośląska 40
Tel./fax: (22) 781 72 52

kom. 501-730-682
www.oknaankaro.com.pl

PROMOCJE 
DO 35%

parapety, żaluzje, rolety

OKNA HOLOWANIE POJAZDÓW
Rafał Krogulec tel. 601 717 458

MECHANIKA, BLACHARSTWO
LAKIERNICTWO, WULKANIZACJA
05-200 Wołomin-Duczki, ul. Zachodnia 2

tel. kom. 601 717 385

Rafał
W

TWO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Niniejszym, na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 88 ust. 1 pkt. 1 i art. 90 ust. 2 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.) informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia 
ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: „Budowa, przebudowa 
i rozbudowa linii kolejowej Warszawa Rembertów – Zielonka od km 12,344 (linia nr 2) 
do km 16,045 linii nr 449– odcinek Ia”, w ramach Projektu POIiŚ 7.1-22.1: „Modernizacja 
linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I. Odcinek 
Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)”.

Roboty budowlane prowadzone będą na działkach ewidencyjnych: nr 196/2, nr 211 
obręb 3-00-48, nr 3, nr 14, nr 1/4 obręb 3-00-49, nr 68/1, nr 69/1 obręb 3-09-30, nr 101/2, 
nr 101/1, nr 2/191 obręb 3-21-28 Dzielnica Rembertów m.st. Warszawa, nr 1/2, nr 2 obręb 
8-02-01, nr 1/7 obręb 8-01-01 Dzielnica Wesoła m.st. Warszawa, nr 240, nr 292/1, nr 293/1 
i nr 294/1 obręb 5-60-02 Gmina Zielonka, powiat wołomiński. 

Ocena przeprowadzana jest w ramach postępowania administracyjnego znak:. WIŚ-
III.7840.7.74.2014.EA, wszczętego na wniosek inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, z dnia 30 lipca 2014 r., (uzupełniony w dniu 4 sierpnia 
2014 r., i w dniu 1 września 2014 r.) w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę 
ww. inwestycji.

Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o pozwoleniu na budowę jest 
Wojewoda Mazowiecki.

Organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków 
realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, 
a do wydania opinii dotyczącej uzgodnienia, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 
w Warszawie. 

Wszyscy zainteresowani mogą się zapoznać z niezbędną dokumentacją sprawy oraz 
złożyć uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie 
21 dni, od daty publicznego ogłoszenia. Niezbędna dokumentacja sprawy dostępna jest 
w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (Pl. Bankowy 3/5, 00-950 
Warszawa, pok. 601). 

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Warszawie.

Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy uwagi lub wnioski złożone po upływie podanego 
powyżej terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks 
postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.) w przypadku 
zawiadomienia stron poprzez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 
czternastu dni, od dnia publicznego ogłoszenia.    

WIŚ-III.7840.7.74.2014.EA

Imprezę zaszczycił prze-
wodniczący Rady Powiatu Pa-
weł Solis, wiceburmistrz Wo-
łomina Grzegorz Mickiewicz, 

przedstawicielka SKOK Bożena 
Rembelska, dyrektor Zespołu 
Szkół w Wołominie Anna Ra-
koczy, prezes SBM Włodzimierz 

Jarmutowski, przedstawiciele 
OPS i inni. Wszystkich zgroma-
dzonych serdecznie przywitała 
przewodnicząca ZNP Tamara 

Kozłowska ze swoją następczy-
nią Dorotą Banaszek. 

Pierwszym punktem pro-
gramu był występ utalentowa-

nych uczniów II klasy ze szkoły 
nr 4 w Wołominie.

Repertuar artystyczny dzie-
ci nawiązywał do Święta Na-
uczycieli.  Były życzenia, prezen-
ty od władz samorządowych. 
Emerytowanym nauczycielom i 
osobom pracującym w oświacie 
życzono dużo zdrowia,  pogody 
ducha i radości z każdego dnia. 
Praca twórcza pedagoga kształ-
tuje podstawy młodych ludzi. 
Słowa uznania dla emeryto-
wanych pedagogów przekazał 
przewodniczący Rady Powiatu 
Paweł Solis. Mówił przy tym jak 
ważna jest praca nauczyciela, 
który wychowuje, przekazuje 
wiedzę, pozytywne wartości 
niezbędne w życiu młodego 
pokolenia. Atmosfera spotkania 
była bardzo miła i rodzinna. Z 
sentymentem wspominano pra-
cę w szkole z uczniami. Uwiecz-
nieniem uroczystości był słodki  
poczęstunek.

Jadwiga Powała

BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA                                                                       Kobyłka, dnia 16.10.2014 r.    

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Mieszka I  
w Kobyłce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), art. 39 pkt 1, 
art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.1235 z późn. zm.) oraz uchwały 
Nr XXXVII/375/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 30 grudnia 2013 r., zawiadamiam  
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego  terenu położonego w rejonie ul. Mieszka I w Kobyłce wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko, w dniach od 24 października 2014 r. do 25 listopada 2014 r. w 
siedzibie Urzędu Miasta Kobyłka pok. 37, w godz. od 800 do 1700 (w poniedziałki), od 800 do 
1500 (od wtorku do piątku).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami od-
będzie się w dniu 3 listopada 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kobyłka (sala konferencyj-
na) o godz. 1600.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestio-
nuje ustalenia przyjęte w projekcie ww. planu miejscowego.

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Kobyłka na piśmie. Jako wniesione na pi-
śmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

1)  opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o 
podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu prze-
pisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizują-
cych zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 235) lub

3) za pomocą elektronicznej skrzyn-
ki podawczej w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o infor-
matyzacji działalności podmiotów reali-
zujących zadania publiczne, na adres: 
urzad@kobylka.pl. 

Uwagi należy złożyć do Burmi-
strza Miasta Kobyłka na adres: Urząd 
Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, 
05-230 Kobyłka, z  podaniem imie-
nia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy,  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
9 grudnia 2014 r.

Organem właściwym do rozpatrze-
nia uwag  jest Burmistrz Miasta Kobyłka.

Z up. BURMISTRZA
Piotr Grubek
Zastępca Burmistrza

Dzień Edukacji w Klubie „Tramp” 
Z okazji Dnia Nauczyciela 8 października odbyła się uroczystość 
seniorów Związku Nauczycielstwa Polskiego.
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Toczenie, frezowanie, ostrzenie 
narzędzi, CNN, TIG, 3D, koła 
zębate wykonuje TOK-FREZ, 

Wołomin, ul. Łukasiewicza 7, 
tel. /22/ 787-61-80

WYRÓB I SPRZEDAŻ 
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

– E.Kalicki. Ogrodzenia betonowe, 
pustaki żużlowe, bloczki, kręgi, EKO 

Atrakcyjne ceny. 
Tel. (22) 799 93 89, 604 555 651

Układanie glazury terakoty, 
malowanie i inne

tel. 600 798 517, (29) 757 25 30

Brukarstwo   Tanio - solidnie 
Duże doświadczenie, 

Tel. 667-261-828

Docieplenia budynków - 
elewacje - konkurencyjne ceny 

- krótkie terminy realizacji - 
602-482-572

Zatrudnię cukiernika - 
cukierniczkę oraz osoby do pracy 

w cukierni. Karpin k. Trojan, 
tel.503-311-503

Parapety zewnętrzne na wymiar. 
Cięcie i gięcie obróbek blacharskich. 

Produkcja nasad kominowych. 
Tel. 502073760

• Zakład kamieniarski nagrobki, 
parapety, schody tel. 502 472 396

• Betoniarstwo Janusz Ostaszyk, Ko-
byłka ul. Ketlinga 4, tel. 602 388 709

PRACA

USŁUGI

NIERUCHOMOŚCI

MOTORYZACJA

BUDOWLANE

Kupię 
każdy samochód,

skorodowany i bez 
dokumentów, osobowy 
i dostawczy, w każdym 
stanie, również rozbity, 

bez opłat 
519353990

• Docieplanie budynków. Szybko, tanio, 
solidnie. Tel. 502 053 214

•  Futra, zamówienia, przeróbki, reperacje 
skór, 504 535  207

• Sprzedam mieszkanie w Rember-
towie, 45 m kw., dwupoziomowe, 
bezpośrednio, tel. 601 851 504

• Ekspresowe przepisywanie na kompute-
rze. Tel. 608 125 001

• Szukam pracy. Chałupnictwo: owerlok i 
stebnówka. Tel. 606 733 551 

• Przyjmę do pracy w cukierni z możli-
wością zakwaterowania. Mile widziane 
osoby z praktyką. Telefon kontaktowy: 
502-617-823

• Piekarnia Żytnia zatrudni piekarzy i 
ciastkarzy. Mile widziane świadectwo 
czeladnicze i mistrzowskie. Praca w 
Dąbrówce koło Radzymina. Tel. 29 75 78 
009 wew. 201 lub kom. 601 337 495

• Praca - Kelner, cukiernik do hotelu 
blisko Warszawy Praca na bankietach, 
weselach i w cateringu w Wawie. CV na: 
praca@willazagorze.pl

PRZEPROWADZKI
TRANSPORT

www.trans-mart.pl
tel. 22 781-60-03, kom. 601 911 362

Ząbki ul. 3 Maja 10 lok.10 II p.
tel./fax 22 781 44 56

tel. 601 898 715
www.metropolis.waw.pl

www.agencjametropolis.gratka.pl
e-mail: biuro@metropolis.waw.pl

Poszukujemy mieszkań, domów, 
działek do kupna i wynajmu

Haki, tłumiki, mechanika: 
Zielonka, tel.: (22) 7611026

Wyroby własne mięsa i wędlin 
Wiesław Cudny, Nowy Jadów 4B, 
tel. 25 675-42-38, 600-556-538

Sprzedaż węgla, miał, groszek, 
tanio i dobrej jakości. 

Tel. 22 776 25 12, 501 122 370 

Najskuteczniejsze kosmetyki 
odmładzające z naturalnego 

kolagenu. Tel. 795 688 144

HYDRAULIK Pogotowie 24h
pogotowie wodno-kanalizacyjne 24h
instalacje sanitarne c.o., instalacje gazowe
montaż, spawanie, sprawdzanie szczelności
tel. 501 195 176
www.hydraulikbrzuchalski.pl

SKUP, SPRZEDAŻ

Posadzki mixokretem, zacieranie 
mechaniczne. 10 zł za m kw. 

Tel. 797 357 222

Sprzedam drewno kominkowe. 
Tel. 789 33 05 22

Sprzedaż chryzantem 
drobnokwiatowych, RSP Nowa 

Wieś ul. Łukasiewicza 9, 
tel. 604-099-733

Drewno opałowe, klocki 
dębowe. Cena 130 zł za m3.

Tel. 508 193 081 Zakład fryzjerski BOLERO w 
Ząbkach zatrudni uczennicę. 

Tel. 501 376 143

Zatrudnimy młodego 
mężczyznę ze znajomością 

obsługi wtryskarki. 
Zakład produkcyjny 

w Ząbkach.
Tel. 602-27-57-13

Poszukuję doświadczonej 
krawcowej do szycia zasłon, 

fi ran. Tel. 606 627 359 Produkcja wyrobów metalowego 
AGD, sita, pokrywy na patelnie, 

płytki na palniki gazowe
Słupno, ul. Jana Pawła II 10b 

tel. 22 786 67 42 , 506 305 159, 
604 297 743, www.kralipex.pl

Chryzantemy od ogrodnika, 
różne odmiany kolor - hurt , 

detal. Kobyłka ul. Załuskiego 106

Sprzedaż drewna opałowego. 
Tel. 518 223 255

ZATRUDNIMY CUKIERNIKÓW 
i KUCHARZY

Zadzwoń 606115309 lub prześlij 
CV na praca@willazagorze.pl

Hotel Willa Zagórze 

Usługi ogólnobudowlane.
An-Bud-Jadów.pl

Budowa domów pod klucz, więźba 
dachowa, hydraulika, biały 

montaż, elektryka, malowanie, 
prace wykończeniowe. 

Andrzej Zyśk, tel.695-757-147 Szklarskie usługi (kompleksowo): 
lustra, ścianki szklane. Nowość! 

Szklane panele kuchenne, 
tel. 608-688-792

Sprzedam dom w centrum 
Radzymina do zamieszkania.

Tel. 501 260 472 

2 lokale usługowe (20 m2 i 60 
m2) do wynajęcia w Zagościńcu 

na ul. Kolejowej, przy PKP
tel. 505-482-698 501-098-358

Sprzedam działkę budowlaną 2000 m2. 
WYSYCHY, 44 km od Warszawy, kieru-
nek Wyszków. Ogrodzona, prąd-siła, 
studnia wiercona, wodociąg w ulicy. 
Księga wieczysta. 95 tys. zł; tel. 508 385 
718

Meble
kanapy, fotele, narożniki, 

stoły, krzesła.
Sprzedaż i naprawa.

Kobyłka, ul. Długosza 4
Tel. 503 983 738, (22) 786 11 05

BIUROWE

Kancelaria Podatkowa 

Kompleksowa obsługa 
księgowo-podatkowa fi rm

Warszawa Rembertów 
Al. gen. Chruściela 44

tel. 22 610-28-29
e-mail: biuro@lex-fi n.pl

GEODETA
Tel. 793-573-169, 501-310-258

Wołomin, ul. Ujazdowa 14
biuro@geoplan2.pl

Mapy do celów projektowych 
i prawnych, podziały i rozgraniczenia, 

wznowienie granic.

Cyklinowanie, układanie 
parkietów, paneli itp. 

tel: 600-716-938

betonowe, 
metalowe i panelowe
Sprzedaż, montaż. 

Tanio, Szybko, solidnie. 
Tel. 600 551 008

502 381 948

Ogrodzenia 
Hydraulika pełny zakres

Montaż instalacji urządzeń 
gazowych, hydraulika CO 

plastik, miedź, 
tel: 514 166 055

Domowe stacje uzdatniania wody, 
odżelaziacze, odmanganiaczne, 

zmiękczacze i inne

tel. 783 800 800 
Wołomin, ul. Lipińska 82

www.oresmiusz.pl

FILTRY DO WODY

Kasacja samochodów, złomowanie, 
skup złomu, sprzedaż części, napra-
wa samochodów, zbiórka sprzętu 
AGD i RTV. JAN TOKARSKI, Poświęt-
ne, ul. Szkolna 11. Biuro: Wołomin, 
ul. Wileńska 57. Tel./fax: (22) 787-
11-65, 668-46-90-13, 507-01-79-12

WYDAWCA: AB PERFEKT
Nakład: 21,5 tys.

REDAKTOR NACZELNA:
URSZULA SZALIŁOW

Dyżur redakcyjny: 
wtorek 16.00-17.30

tel. 600 29 31 29

ADRES REDAKCJI:
Ząbki, ul. Skorupki 7A (II p.) 
tel./fax: (22) 781 67 13

e-mail: redakcja@regionalna.waw.pl
e-mail: reklama@regionalna.waw.pl

e-mail: abperfekt@interia.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo do 
skracania tekstów i zmiany tytułów.
Materiałów nie zamówionych nie zwraca-
my. Za treść ogłoszeń nie odpowiadamy.

REMBERTÓW * ZĄBKI * ZIELONKA * MARKI * KOBYŁKA * WOŁOMIN *RADZYMIN * TŁUSZCZ

KAMYK - Krzysztof Kozłowski
Oferujemy:
• układanie kostki brukowej
• bruk tradycyjny
• elewacje z kamienia
• budowę ogrodzeń
• altany ogrodowe
• oczka wodne

Tel. kom. 663 416 295
www.e-kamyk.pl

• elewacje z kamienia

KANCELARIA
RADCY PRAWNEGO

sprawy cywilne, rodzinne, 
spadkowe, pracownicze, 

gospodarcze i administracyjne
Rembertów

tel. 514-94-11-94
www.orszewska.pl

KSERO, FAX
SKANOWANIE 
DRUKOWANIE
PAT, Warszawa Rembertów
ul. Czerwonych Beretów 6

tel. 22 673 41 27, 607 670 806
www.pat.waw.pl

Pomniki już od 3.5 tys. zł!

Nowa galeria 
odzieży używanej 

Sklep inny niż wszystkie! 
Zapraszamy: 

pn. - pt.: 10.00 -19.00, 
sob. 10.00 -15.00

Kobyłka, ul. Załuskiego 17 
(obok API)

Stajnia - Zagościniec. 
Nauka jazdy konnej. 
Tel: 53557335
608420887

AUTO - Gaz
montaż, serwis

MECHANIKA POJAZDOWA
Wieloletnie doświadczenie

FHU "Wiktor"
Trojany 37 B

Tel. 606 992 461
RATY

www.fhu-wiktor.com.pl

SKŁAD WĘGLA 
RUDA

Węgiel z polskich kopalń 
i tańszy importowany

Oferujemy:
- węgiel kostkę

- ekogroszek
- orzech

- miał
Transport 

powyżej 1 tony gratis!

Tel. 507 322 809 
504 071 374

• Sprzedam używane z Niemiec pralki, lo-
dówki, zmywarki, zamrażarki, chłodziarki, 
rowery, itp. 502-188-233

• Kupię garaż blaszak i betoniarkę. Tel. 697 
37 87 86

SPRZEDAM DOM
W ŁOCHOWIE

ul. ZAWILCOWA (200 mb od PKP)
•POWIERZCHNIA DZIAŁKI - 1008 m2

•WYMIAR DZIAŁKI DŁ. 43,5 mb, 
SZER. 23,17 mb

•POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 177 m2 
PLUS GARAŻ 20 m2

•STRYCH NIEUŻYTKOWY - 36 m2

•KUBATURA - 795 m2

•Cena - 250 000 zł
KONTAKT 
• PIOTR 604-996-604
• MONIKA 604-947-641
• DOMOWY /22/400-27-48

Pełen zakres usług samochodów 
osobowych i dostawczych. 
Diagnostyka
komputerowa. 

www.robmar.okserwis.pl 
robmarauto@op.pl

Nadma, ul. Kozia Góra 2 
Tel. (22) 799 31 39, 502 242 090

osobowych i dostawczych. 

www.robmar.okserwis.pl 

ODŚWIEŻANIE I RENOWACJA 
WYROBÓW SKÓRZANYCH 

I FUTRZARSKICH
Czyszczenie w trocinie: futer, kożuchów oraz 
innych wyrobów skórzanych. Farbowanie, 
malowanie kożuchów, skór licowych. 

Kobyłka, ul. Wołomińska 36
tel. 22 786 31 50



Restauracja zapewnia:
•	potrawy tradycyjnej kuchni polskiej oraz wybrane potrawy kuchni 

europejskiej;
•	konkurencyjne ceny (możliwość płatności kartą)
•	profesjonalną i miłą obsługę;
•	dobre warunki lokalizacyjne;
•	bardzo wysoki standard lokalu.

Czynne codziennie od godz. 12.00 do 21.00*, w sobotę: od 12.00 do 24.00*,
w niedzielę: od 11.00 do 22.00

* do ostatniego gościa

Restauracja 
Akademia Obrony Narodowej 
al. gen Chruściela 103, 00-910 Warszawa
tel. 22 6 813 378, 660 541-635; 661-975-440 
e-mail: restauracja@aon.edu.pl 

Zapraszamy do Restauracji AON
Restauracja – Kasyno Akademickie oferuje szeroki wachlarz usług 
gastronomicznych:
•	 obsługa wycieczek, konferencji, zjazdów, szkoleń, odpraw;
•	 organizacja bankietów, zabaw, uroczystości rodzinnych (urodziny, imieniny, 

wesela, komunie, studniówki;
•	 zabawy sylwestrowe i karnawałowe;
•	dancingi przy muzyce na żywo.
Restauracja posiada  2 duże sale balowe oraz 2 mniejsze (10-20 osób), idealne na 
kameralne spotkania.
Dysponujemy również miejscami noclegowymi. Tel. (22) 681 40 52, 681 43 48 
(recepcja)


