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W Markach dużo się dzieje

Obchody 96. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku

Mieszkańcy nie chcą drogi?

Moja Gazeta Regionalna: Pa-
nie Burmistrzu, kiedy uma-
wialiśmy się na rozmowę, 
wspomniał Pan, że w Markach 
tyle się dzieje, że aż nie wiado-
mo, od czego zacząć. Czy móg-
łby Pan rozwinąć temat?
Burmistrz Jacek Orych: Wciąż 
nie wiem, od czego zacząć. My-
ślę, że na początku warto powie-
dzieć o planowanych inwesty-

cjach wspólnie z Kobyłką, Ząb-
kami i Zielonką oraz Warszawą. 
Wraz z trzema gminami z na-
szego powiatu planujemy wybu-
dowanie 24 km ścieżek rowero-
wych, z czego aż 9 km znajdzie 
się w Markach. Ścieżki mają być 
tak poprowadzone, żeby łączyły 
wszystkie miasta biorące udział 
w przedsięwzięciu. 

96 lat temu na terenach 
obecnego Powiatu Wołomiń-
skiego rozegrała się bitwa, 
która wpłynęła na losy ca-
łej Europy. Polscy żołnierze 
powstrzymali marsz Armii 

Czerwonej na zachód. Sto-
czona w połowie sierpnia 
bitwa została uznana za jed-
no z najważniejszych starć w 
historii świata. Zwycięstwo 
Polaków prawdopodobnie 

ocaliło Europę Zachodnią od 
komunizmu. - Pielęgnowanie 
tradycji Bitwy Warszawskiej to 
nasz obowiązek – uważa Kazi-
mierz Rakowski, Starosta Wo-
łomiński. - Pamięć o triumfie 
polskiego oręża, a także mę-
stwie i poświęceniu naszych 
rodaków, którzy własną krwią 
i cierpieniem wywalczyli wol-

ność swoją i całej zachodniej 
Europy, to jednak przede 
wszystkim wielki przywilej. 
Dlatego serdecznie zapraszam 
do wspólnego oddania hołdu 
bohaterom 1920 roku podczas 
uroczystości w Ossowie - po-
wiedział starosta.

Szczegółowy program 
obchodów na str. 7

Rozmowa z Jackiem Orychem, burmistrzem Miasta Marki

Obchody 96. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 odbędą się 
wyjątkowo w niedzielę 14 sierpnia. Honorowy Patronat nad 
uroczystościami objął Prezydent RP Andrzej Duda. 

Chyba najczęściej zgłaszany przez mieszkańców danej gminy postulat doty-
czy budowy (utwardzenia) drogi. W Ząbkach doszło do zgoła innej sytuacji. 
Mieszkańcy, a w zasadzie lokatorzy jednego bloku, nie chcą budowy ulicy, która 
umownie została nazwana Nowoprojektowaną.

(dokończenie na str. 2)

Robert Perkowski, burmistrz Miasta Ząbki

Jacek Orych, burmistrz Miasta Marki
O zarzutach wobec dwóch radnych powiatowych, stanowisku 
rady w tej sprawie i decyzji wojewody czytaj na str. 10

Są podstawy 
czy ich nie ma?

Ząbki południowe to obecnie wiel-
kie blokowisko, a w planach powstanie 
nowych osiedli w tym rejonie. Przybywa 
ludzi, przybywa również aut na drogach. 
Odczuwają to zwłaszcza ci, którzy w go-
dzinach szczytu próbują włączyć się do ru-
chu na drodze 631. Władze miasta planują 
nowe rozwiązania, które spowodowałyby 
odciążenie ulicy Powstańców, Maczka i 
Szwoleżerów. Do realizacji nowych zadań 
inwestycyjnych zapraszają deweloperów, 
którzy wiedzą już, że budując nowe osiedle 
w Ząbkach, będzie się też zobowiązanym 
do wybudowania drogi, a przynajmniej 
znacznego jej odcinka.

Jeszcze w 2016 roku rozpocznie się 
budowa ul. Andersena pomiędzy wielkim 
osiedlem domów jednorodzinnych a po-

wstającymi na tyłach ul. Powstańców blo-
kami LC Corp. 

- Pomysł budowania tej drogi jest 
kontrowersyjny dla  mieszkańców  jednego 
z  bloków  na odcinku między Andersena 
a Powstańców, bo oczekują lasu za oknem - 
przyznaje burmistrz Robert Perkowski. 
- Tylko że ten blok powstał w 2012 r., a pro-
jekt drogi był ujęty w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego co naj-
mniej od 2003 r. 

Osiedla w południowych Ząbkach za-
mieszkują ludzie z całej Polski, którzy przy-
byli tu za pracą w stolicy. Mało kto spraw-
dza, co jest zapisane w planie miejscowym 
licząc, że krajobraz wokół nowego miejsca 
zamieszkania niewiele się zmieni.

(dokończenie na str. 5)
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Piotr Uściński  - Prosto z Sejmu

Moje podsumowanie ŚDM

Piotr Uściński
Poseł na Sejm RP

Razem staramy się o pozyska-
nie środków zewnętrznych, jest 
szansa na uzyskanie aż 80 proc. 
dofinansowania, reszta to wkład 
własny. Całkowity koszt inwe-
stycji wynosi 33 mln zł. Budowa 
ruszy już w tym roku i potrwa 
przez następne dwa lata. 
Drugie zadanie, to budowa 
dwóch parkingów „Parkuj i 
Jedź”. Duży, na 100 miejsc po-
stojowych, także z miejscami 
na rowery, znajdzie się obok ko-
misariatu policji. Zamierzamy 
przenieść przystanek autobuso-
wy w pobliże tego parkingu, by 
utworzyć węzeł przesiadkowy. 
Dzięki temu łatwiej będzie za-
mienić samochód czy rower na 
autobus. Drugi, nieco mniejszy 
parking P+R, planujemy przy 
pętli autobusowej przy ul. Du-
żej. 

Od początku urzędowania 
bardzo Pan wspiera komuni-
kację autobusową.
Chcemy zachęcić mieszkańców 
do przesiadania się z aut do po-
jazdów komunikacji miejskiej. 
Dobiegają końca starania o wej-
ście Marek do I strefy biletowej 
ZTM. Rozpoczęliśmy rozmowy 

w ubiegłym roku, podpisali-
śmy porozumienie do aneksu i 
czekamy na podjęcie uchwały 
przez Radę Warszawy. Będzie 
nas to kosztowało ok. 1 mln zł 
więcej rocznie, ale to gwarantuje 
ogromne korzyści dla miesz-
kańców. Autobus 340 (obecnie 
805) będzie kursował co 7-8 
minut w godzinach szczytu, a 
mieszkańcy zaoszczędzą 50% 
na biletach. Dla przykładu: czte-
roosobowa rodzina, w której 
każdy pracuje lub uczy się w 
Warszawie, rocznie zaoszczędzi 
3 tys. zł. Jeśli wszystko potoczy 
się po naszej myśli, w I strefie 
znajdziemy się 1 listopada tego 
roku. 

Autobusy muszą jeździć po 
dobrych drogach. Jakie zatem 
inwestycje drogowe są obecnie 
prowadzone w mieście?
Zakończyliśmy właśnie realiza-
cję dużego projektu, czyli budo-
wę ul. Pomnikowej. Zaoszczę-
dziliśmy dużą kwotę przy po-
stępowaniu przetargowym, za 
te pieniądze da się jeszcze wyre-
montować mniejsze ulice w tym 
rejonie miasta. Za chwilę ogło-
simy przetarg na modernizację 
ulic Sowińskiego i Lisiej. Jeszcze 

w tym roku planujemy położe-
nie nawierzchni asfaltowych na 
kilku gruntowych ulicach. 

Trwają wakacje. Okres letni 
sprzyja inwestycjom w placów-
kach oświatowych. Proszę po-
wiedzieć, co ciekawego dzieje 
się w mareckich szkołach?
Od 1 września we wszystkich 
naszych szkołach będzie prowa-
dzony dziennik elektroniczny. 
Wprowadzamy także obowiąz-
kową naukę gry w szachy w 
drugich i trzecich klasach szkół 
podstawowych, doskonały spo-
sób na kształtowanie umiejęt-
ności logicznego myślenia. To 
drobne zadania. Do tych dużych 
przedsięwzięć zaliczyć można 
rozbudowę Szkoły Podstawowej 
nr 1 przy Okólnej. Postępowa-
nie przetargowe przeprowadzi-
liśmy w innowacyjnym modelu 
„Zaprojektuj - Zbuduj - Sfinan-
suj”. Wkrótce podpiszemy umo-
wę na realizację prac w termi-
nie 15 miesięcy, a wykonawcy 
zapłacimy w ratach. W ramach 
inwestycji powstaną: nowe 
skrzydło z windą i sala sporto-
wa. Zrealizujemy też remont 
starego skrzydła, czyli wymianę 
instalacji elektrycznej i drzwi.

Czy są jeszcze jakieś zada-
nia, o których warto wspo-
mnieć?
Ogłosiliśmy przetarg na re-
witalizację budynków komu-
nalnych – ośmiu kamienic 
przy al. Piłsudskiego. Jeszcze 
w tym roku powinny być go-
towe trzy kamienice. Zosta-
ną wykonane nowe elewacje 
i hydroizolacja budynków. 
Koszt tej inwestycji w całości 
pokrywamy sami. Rozstrzyg-
nęliśmy także przetarg na bu-
dowę nowoczesnego oświet-
lenia kolejnych ulic w Mar-
kach. I oczywiście trzymamy 
też kciuki za tempo prac na 
budowie obwodnic. Jeśli nie 
zdarzy się nic nieprzewidzia-
nego, w przyszłym roku mia-
sto zostanie uwolnione od 
korków. 

 A.B.

W Markach dużo się dzieje
(dokończenie ze str. 1)

Nawet w 24 godziny!

POŻYCZKA

Twoje pieniądze

512 870 068*

*koszt połączenia zgodny 
z taryfą operatora 

www.pozyczkiwarszawa.proficredit.pl

szybko i uczciwie
do 25 000 zł

Nawet deszcz nie prze-
szkadzał młodym ludziom 
z całego świata wspólnie 
modlić się i bawić na Świa-
towych Dniach Młodzieży. 
Nad bezpieczeństwem 2,5 
a może nawet 3 milionów 
ludzi czuwało 38 tysię-
cy funkcjonariuszy służb 
mundurowych oraz kolej-
ne tysiące wolontariuszy. 
I rzeczywiście było bez-

piecznie, byliśmy dobrze 
przygotowani i obyło się 
bez żadnych incydentów. 
Nie łudźmy się jednak, 
ludzi mogłoby być znacz-
nie więcej, gdyby Europa 
była bezpieczna. W mojej 
parafii miało być znacznie 
więcej pielgrzymów zza 
oceanu niż w końcu przy-
jechało. Wielu rodziców 
bało się puścić swoje na-
stoletnie dzieci do Europy, 
która już nie kojarzy się na 
świecie jako oaza spokoju 
i pokoju. Taka sama sytu-
acja była w wielu innych 
parafiach. Tym bardziej 
ważne jest, że Ci, którzy 
wrócą do swoich krajów, 
opowiedzą rodzicom i zna-
jomym o Polsce, jaką zoba-
czyli. O Polsce przyjaznej, 

gościnnej i bezpiecznej, o 
pełnych kościołach w każ-
dej parafii, którą odwie-
dzili. W wielu krajach nie 
ma tłumów ludzi na nie-
dzielnych mszach, w Polsce 
spotkali się z żywą wiarą 
Polaków i miejmy nadzie-
ję, że to umocni także ich 
wiarę. Myślę, że wizyta w 
Polsce była także cennym 
doświadczeniem dla Pa-
pieża Franciszka, który od-
wiedził kraj uchodzący za 
najbardziej chrześcijański 
w Europie.

Dla mnie szczególnie 
ważne podczas ŚDM było 
osobiste spotkanie z Mary 
Wagner, którą przedsta-
wił mi Abp Henryk Hoser 
SAC. Mary jest kanadyjską 
działaczką Pro-life, która 
za pokojowe protesty pod 
klinikami aborcyjnymi w 
swoim kraju trafiła nie-
jednokrotnie do więzie-

nia. Kanadyjski wymiar 
sprawiedliwości uznał, że 
protesty przeciwko aborcji 
naruszają prawo swobody 
działalności gospodarczej 
klinik aborcyjnych. Cały 
świat wtedy protestował, 
nawet dziesiątki tysięcy 
Polaków podpisało pety-
cję w jej obronie. Mary 
powiedziała mi, że orga-
nizacje pro-life z całego 
świata patrzą teraz na Pol-
skę, mają nadzieję i modlą 
się o to, abyśmy uchwalili 
prawo, które chroni życie 
człowieka od poczęcia. 
I  mają nadzieję, że gdy się 
to już stanie, będzie to do-
bry przykład dla innych 
państw i całego świata. 

Podczas ŚDM w diecezji Warszawsko-Praskiej. Od Lewej: 
Abp Henryk Hoser, poseł Piotr Uściński z córką Dominiką 
oraz kanadyjska działaczka Pro-life Mary Wagner
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Inscenizacja potyczki żoł-
nierzy Dywizjonu Huzarów 
Śmierci z bolszewicką piecho-
tą nad Bugiem w Kuligowie 
to kulminacyjny punkt ob-
chodów rocznicy Bitwy War-
szawskiej 1920 roku w gminie 
Dąbrówka. 

Na imprezę pod patro-
natem Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji 
Mariusza Błaszczaka zaprasza 
wójt Radosław Korzeniewski.

Sama inscenizacja rozpo-
cznie się 20 sierpnia o godz. 
17.45 w malowniczej scenerii 
nadbużańskich łąk. Jak doje-

Przygotowania do nowego 
roku szkolnego

chać na miejsce? Wjeżdżając 
do Kuligowa od strony trasy 
na Białystok po prawej stronie 
mijamy miejscowy kościół i 
na pierwszym skrzyżowaniu 
skręcamy w prawo. Po mi-
nięciu ostatnich zabudowań 
rozciągnie się przed nami wi-
dok na łąki i rozlewiska w tle 
z malowniczą wieżą kościoła 
popowskiego po drugiej stro-
nie rzeki. Tu będziemy świad-
kami teatru wydarzeń sprzed 
niemalże wieku.

Zanim rozpocznie się 
inscenizacja, uroczystości 
zainauguruje msza w miej-
scowym kościele pw. Matki 
Bożej Loretańskiej (godz. 
15.00) i odsłonięcie tablicy 

upamiętniającej udział pol-
skich policjantów w walkach z 
bolszewikami w 1920 r. (godz. 
16.00, teren Ośrodka Zdro-
wia w Kuligowie). Imprezie 
towarzyszyć będzie także pik-
nik policyjny: m.in. mobilne 
miasteczko ruchu drogowego, 
mobilny posterunek, pokaz 
Biura Operacji Antyterrory-
stycznych Komendy Głównej 
Policji oraz wystawa sprzętu 
jednostek OSP w gm. Dą-
brówka. Zapraszamy do Kuli-
gowa 20 sierpnia.

Anna Maniecka
Dyrektor 

Gminnego Centrum Kultury 
w Dąbrówce

Huzarzy śmierci nad Bugiem

Powiat Wołomiński prowadzi obecnie 
wiele inwestycji edukacyjnych i kulturalnych 
na terenie kilku gmin. W ostatnim czasie wiele 
dzieje się chociażby w Radzyminie, gdzie za-
kończono procedurę przetargową na budowę 
Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Komu-
nalnej. Zespół Szkół zostanie przeniesiony z 
Marek w 2017 r., do tego czasu budynek zo-
stanie przystosowany do potrzeb niepełno-
sprawnych uczniów oraz rozbudowany o nowe 
skrzydło z przeznaczeniem na placówki tere-
nowe Starostwa. Całkowity koszt inwestycji 
to 5 350 000 zł. Tymczasem trwa remont po-
mieszczeń w Zespole Szkół przy ul. Legionów 
w Wołominie, w których tymczasowo będzie 
prowadzona marecka placówka, pozwoli to 
przetrwać rok szkolny poprzedzający oddanie 
do użytku budynku w Radzyminie. 

- To największa inwestycja oświatowa rea-
lizowana przez Powiat Wołomiński. I chociaż 
jest to inwestycja nieoczekiwana, spowodowana 
koniecznością przeniesienia szkoły z Marek do 
Radzymina, to jednak dajemy sobie radę. Są 
sprawy, na które zawsze muszą znaleźć się środ-
ki. Budujemy za pieniądze z budżetu powiatu, 

przedstawił Mojej Gazecie Regionalnej wicestarosta Adam Łossan.

ale jednocześnie staramy się o dofinansowanie 
ze źródeł zewnętrznych. To duży wydatek, wie-
my jednak, że inwestujemy z myślą o przyszło-
ści. Powiat prowadzi obecnie trzy szkoły spe-
cjalne, dwie pozostałe znajdują się w Ostrówku 
i Wołominie. Tylu właśnie potrzebujemy, więc 
nie wyobrażam sobie, że nagle miałoby jednej 
zabraknąć. W tej chwili powiat jest zamieszki-
wany przez 230 tys. osób, szacuje się, że za 20 
lat będzie już 350 tys., zwiększy się zatem rów-
nież liczba dzieci korzystających z oferty eduka-
cyjnej tych placówek – powiedział wicestarosta 
Adam Łossan. 

To nie jedyna szkoła specjalna, którą w tej 
chwili zajmuje się powiat. W Zespole Szkół 
Specjalnych przy ul. Miłej w Wołominie pro-
wadzone są prace remontowe – budowa ła-
zienki oraz windy dla niepełnosprawnych. 
Koszt tego zadania to 27,5 tys. zł. 

W Radzyminie nie tylko buduje się i re-
montuje placówki oświatowe, ale pamięta 
także o seniorach - rozpoczęła się moderni-
zacja kotłowni w Domu Pomocy Społecznej, 
która obejmuje wymianę pieca i instalacji oraz 
przebudowę pomieszczenia. Remontowany 
jest także Dom Pomocy Społecznej w Zielon-
ce, gdzie wymieniane są grzejniki, instalacje 
elektryczne i podłogi na korytarzach, budynek 
zostanie odmalowany – na to zadanie powiat 
przeznaczył 235 tys. zł. 

Ponadto powiat przystąpił do wykona-
nia dokumentacji budowy Domu Dziecka w 
Równem w związku ze zmianami przepisów, 
zgodnie z którymi liczba dzieci w takiej pla-
cówce nie może być większa niż czternaścioro. 
Nowy Dom Dziecka w Równem powstanie na 
działce należącej do Powiatu. Opracowywana 
jest także dokumentacja techniczna budowy 
Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji z 
siedzibą biblioteki. 

Ostatnio Zarząd Powiatu podjął decyzję 
o zainstalowaniu platformy dla osób niepeł-
nosprawnych w Zespole Szkół w Zielonce. Jej 
koszt to ok. 30 tys. zł. Uczniowie będą mogli z 
niej korzystać jeszcze w tym roku. 

Red.
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W dniach 30 czerwca, 5, 12 i 13 lipca br. na terenie Zespołu 
Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II w Markach odbyły się warsztaty diag-
nostyczne w ramach LPR na lata 2016-2025.  

W warsztatach prowadzonych przez eksperta w dziedzinie 
rewitalizacji wzięli udział przedstawiciele mareckich organizacji 
pozarządowych, przedsiębiorców, samorządu i przede wszystkim 
mieszkańcy Marek. Celem warsztatów było zebranie danych ja-
kościowych od  uczestników, które posłużą opracowaniu diagno-
zy będącej podstawą do wyznaczenia obszarów zdegradowanych 
oraz rewitalizacji. Uczestnicy warsztatów po wprowadzeniu przez 
eksperta w prawne aspekty powstawania lokalnego programu re-
witalizacji mogli zgłaszać propozycje kierunków działań rewitali-
zacyjnych. W międzyczasie zebrano także najważniejsze dane sta-
tystyczne z podziałem na konkretne ulice gminy oraz opracowano 

wyniki ankiety skierowanej do mieszkańców Marek. Diagnoza, 
która powstanie, służyć będzie przede wszystkim precyzyjnemu 
zakreśleniu obszarów zdegradowanych oraz rewitalizacji do po-
wstającego lokalnego programu rewitalizacji oraz analizie dotyka-
jących go problemów (badania jakościowe i ilościowe obejmujące 
kwestie społeczne, gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, tech-
niczne i środowiskowe). Cel warsztatów został w pełni osiągnię-
ty. Zebrano cenne informacje i uwagi od uczestników warszta-
tów, które stanowić będą integralny element diagnozy obszarów 
zdegradowanych, która zostanie upubliczniona (www.marki.pl; 
www.rewitalizacja.marki.pl) do konsultacji społecznych oraz 
stanowić będzie analityczną podstawę do opracowania Lokalnego 
Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025.

Urząd Miasta Marki

Projekt pt. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025” 
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

W lipcu br. zakończyły się warsztaty diagnostyczne w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki 
na lata 2016-2025, będące wraz z ankietami oraz analizą danych statystycznych, kluczowymi elementami powstającej diag-
nozy obszarów zdegradowanych. 

W środę, 29 lipca w Urzę-
dzie Dzielnicy Rembertów 
zostały wręczone odznaki „Za 

Zasługi dla Związku Komba-
tantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych”. W ten sposób 

Przejście podziemne jest 
przedłużeniem istniejącego 
wcześniej przejścia pod linią 
kolejową przy stacji Rembertów, 
które prowadziło tylko do stacji 
i południowej krawędzi jezdni 
ul. Cyrulików. Obecnie przebie-
ga pod jezdnią, a jego wyjście 
zlokalizowane jest w rejonie 
skrzyżowania ul. Cyrulików z ul. 
Chruściela „Montera”. Długość 
części tunelowej uwzględnia 
planowane poszerzenie ul. Cyru-
lików. Wybudowane zostały też 
zadaszone schody i pochylnia 
dla rowerów i wózków. Umowa 
na zaprojektowanie i wybudo-
wanie przejścia została podpisa-

na z firmą Banimex z Będzina w 
czerwcu 2014 r. Koszt inwestycji, 
to 3,6 mln zł.

- Oddane niedawno do użyt-
ku przejście podziemne w ulicy 
Cyrulików jest kolejnym spełnie-
niem postulatów mieszkańców i 
z pewnością poprawi bezpieczeń-
stwo pieszych, a także upłynni 
ruch kołowy. Do tej pory częstą 
sytuacją było blokowanie ruchu 
przez przechodzących przez pasy 
pieszych, co z kolei uniemożliwia-
ło zjechanie pojazdów z przejaz-
du kolejowego. Stwarzało to duże 
zagrożenie dla kierowców, ale też 
i dla pieszych. Budowa przejścia 
podziemnego to tak naprawdę 

pierwszy etap poprawy prze-
jezdności i bezpieczeństwa w tej 
okolicy. Kolejnym będzie budowa 
tunelu pod torami kolejowymi, na 
co środki zostały już przez miasto 
zabezpieczone - powiedział „Re-
gionalnej” Mieczysław Golónka, 
burmistrz Rembertowa.

Potwierdził to obecny na ot-
warciu wiceprezydent Warszawy 
Jacek Wojciechowicz, który wy-
raził nadzieję, że jeszcze w sierp-
niu br. zostanie podpisane po-
rozumienie w sprawie budowy 
tunelu w Rembertowie. Inwesty-
cja miałaby być zrealizowana w 
latach 2017 - 2018 roku. 

Red.

Mieszkańcy nie chcą drogi?

Przejście podziemne w Rembertowie

Kombatanci docenili

W piątek, 29 lipca, zostało otwarte nowo wybudowane przejście podziemne dla pieszych pod 
ul. Cyrulików. Po otwarciu przejścia podziemnego zlikwidowane zostało dotychczas funkcjonu-
jące przejście naziemne przez jezdnię ul. Cyrulików. Jacek Wojciechowicz, wiceprezydent War-
szawy zapowiada również budowę tunelu w Rembertowie i Wesołej.

Od lewej: Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Monika Sochacka, 
główny specjalista Wydziału Promocji Zofia Bednarz, kmdr Henryk 
Leopold Kalinowski, wiceprezes Zarządu Głównego i przewodniczący 
Krajowej Rady Kombatantów WP, płk dr hab. Ryszard Sobierajski, prezes 
Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Poli-
tycznych, burmistrz Rembertowa Mieczysław Golónka oraz szef Wydzia-
łu Wychowawczego Akademii Obrony Narodowej ppłk Marek Szewczyk

W otwarciu przejścia podziemnego uczestniczyli przedstawiciele Ratusza, władze i radni dzielnicy 
Rembertów oraz mieszkańcy

kombatanci podziękowali za 
życzliwość i dobrą współpracę 
Mieczysławowi Golónce, bur-
mistrzowi dzielnicy Rembertów 
i przedstawicielowi Akademii 
Obrony Narodowej, ppłk. Mar-
kowi Szewczykowi. Odznaki 
otrzymały również: naczelnik 
Wydziału Kultury i Promocji 
dla Dzielnicy Rembertów Mo-
nika Sochacka-Kowalczuk oraz 
główny specjalista Zofia Bed-
narz. 

Odznaki wręczył płk dr 
hab. Ryszard Sobierajski, pre-
zes Zarządu Głównego Związ-
ku Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych. 

US

Z istniejącego tam lasu fak-
tycznie niewiele już zostało: pod-
czas przebudowy drogi 634 wy-
karczowano znaczną jego część. 
Kolejni deweloperzy ze swoimi 
inwestycjami zbliżali się coraz bar-
dziej do przelotówki. Postawiono 
ekrany dźwiękoszczelne mające 
zmniejszyć uciążliwości związane 
z bliskim sąsiedztwem trasy. 

Pozostały fragment pasa zie-
leni między gminną drogą ser-
wisową a drogą 631 służy miesz-
kańcom ostatnich bloków jako 
dodatkowa bariera odgradzająca 
od ulicznego zgiełku. Niewątpli-
wie miło jest mieć za oknem las 
zamiast ekranów dźwiękoszczel-
nych. Zwolennicy budowy drogi 
zauważają jednak z przekąsem, 
że tak naprawdę ten pas zieleni 
służy przede wszystkim miesz-
kańcom jako prywatny wychodek 
dla psów.

- Jeśli w przyszłości okazało-
by się, że faktycznie jakimś cudem 
układ drogowy ulegnie zmianie i 
kolejny fragment ul. Nowopro-
jektowanej od ul. Powstańców do 
Andersena nie będzie potrzebny, 
to go nie wybudujemy - dekla-
ruje burmistrz Perkowski. - Ale 
w to bardzo wątpię. Doskonale 
wszyscy zdajemy sobie sprawę, 
że aby odciążyć ulicę Maczka, 
budowa całej Nowoprojektowa-
nej będzie najprawdopodobniej 
niezbędna.

Sporym już odciążeniem 
dla ruchu w tamtym rejonie bę-
dzie zaplanowana budowa I eta-
pu ul. Andersena, obejmująca 
fragment do połowy ulicy, który 
ma być wykonany jeszcze w tym 
roku. Druga nitka, od Powstań-
ców do Andersena, zaplanowa-
na została na połowę 2019 r. 

- Gdy wszystkie osiedla w 
tamtym rejonie już powstaną 

i wybudujemy wiadukt nad dro-
gą 631, zobaczymy, jak będzie 
układał się ruch i żadnej opcji 
nie wykluczamy. Tymczasem 
argumenty przeciwników takiego 
rozwiązania wydają się nietra-
fione. Żeby oszczędzić miejsce dla 
zieleni nie zaplanowaliśmy na-
wet chodnika po drugiej stronie 
ulicy - podsumowuje burmistrz 
Perkowski.

W związku z planowaną 
przez władze Ząbek budową 
wiaduktu nad drogą 631 ulica 
Powstańców zmieni swój koń-
cowy bieg. Nowa jezdnia ulicy 
Powstańców poprowadzona 
zostanie kilkanaście metrów 
głębiej, bliżej Złotych Brzóz, by 
zrobić w ten sposób wjazd na 
wiadukt. Odcinek za myjnią 
zostanie wyłączony, dzięki temu 
ruch w okolicy bloków Dolcanu, 
Wiśniewski, LC Corp i Polnord 
będzie znacznie ograniczony. 

(dokończenie ze str. 1)

Na budowę ul. Powstańców 
władze miasta chcą zdobyć środki 
jeszcze tej jesieni z Krajowego Pro-
gramu Budowy Dróg Lokalnych. 

Tymczasem park leśny ma 
szansę powstać w okolicy ulic: 
Sosnowej i Gajowej. - Rozma-

wiamy o tym projekcie z nowym 
nadleśniczym Drewnicy, panem 
Arturem Dolegaczem, który jest 
bardzo otwarty na tego rodzaju 
inicjatywy - mówi burmistrz Per-
kowski. - Zależy nam, by miesz-
kańcy Ząbek mieli jak najwięcej 

miejsc do rekreacji i odpoczynku 
na świeżym powietrzu. Dlatego 
planujemy tam park leśny z praw-
dziwego zdarzenia, ze ścieżką 
rowerową i innymi niezbędnymi 
instalacjami.

Urszula Szaliłow
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Uśmiech PRL-u…

A jeśli przywołaliśmy za 
organizatorami czasy PRL-u, 
to nie mogło oczywiście za-
braknąć flaków. Kucharze Ga-
lopu zdobyli się na niezwykły 
wyczyn i postanowili pobić 
rekord Guinessa w gotowa-
niu tej lubianej przez niemal 
wszystkich Polaków potrawy 
- flaków warszawskich. 

I udało się: kucharze Ga-
lopu ugotowali 1300 litrów 
tej znakomitej potrawy. A 
potem odbyła się ich degu-
stacja. Goście mogli również 
zabrać porcję flaków ze sobą 
do domu.

Na czym polega różnica 
pomiędzy zwykłymi flaczka-
mi a po warszawsku - wyjaś-
nił znakomity kucharz i gawę-
dziarz, dr Grzegorz Russak, 
propagator i autorytet kuchni 
staropolskiej i myśliwskiej. 
Okazuje się, że w skład flaków 
po warszawsku wchodzą rów-
nież klopsiki mięsne. Mistrz 
zachęcał nie tylko do sięgania 
po znakomite polskie przepi-
sy, ale również do pielęgnowa-
nia polskiego nazewnictwa: 
a więc nie idziemy na lunch 
tylko na drugie śniadanie, nie 
party tylko przyjęcie itp.

Przez cały dzień na te-
renie obiektu słychać było 
muzykę, śmiech i zabawę. 
Oprócz występu bardzo po-
pularnego w latach 70-tych 
zespołu Partita wystąpiła 
Warszawska Kapela z Tar-
gówka oraz posiadający bar-
dzo przyjemną barwę głosu 
Michał Niemiec. W jego 
wykonaniu usłyszeliśmy wią-
zankę znanych przebojów. 
Gospodarzami imprezy byli: 
modelka Ewa Tułacz i aktor 
Marek Wysocki. 

US

Artur Świeżewski nie przestaje zaskakiwać. Ledwo co zakończyły się Mistrzostwa Polski w 
przyrządzaniu dań ze ślimaków, a już na terenie nowo powstałego kompleksu restauracyjnego 
U Artura (Zielonka, ul. Poniatowskiego 62) odbył się piknik pod znamiennym hasłem: Uśmiech 
PRL-u. Wydarzenie było połączone z 45-leciem zespołu PARTITA.

Mistrzowie kuchni: Grzegorz Russak i Artur Świerżewski osobiście sprawdzają, czy flaczki już gotowe

W kolejce po flaczki utworzyła się długa kolejka - jak za PRL-u

 Na scenie zespół Partita

Kolejny sukces kucharzy Galopu: mistrzostwo Polski i rekord Guinessa w gotowaniu flaków po 
warszawsku

Święto Pieśni Ludowej
W niedzielę, 17 lipca br. 

w Wąsewie, powiat ostrowski, 
ponad 40 zespołów zaprezen-
towało się na jubileuszowym 
XXX Regionalnym Przeglądzie 

Zespołów Artystycznych Kół 
Gospodyń Wiejskich. Uczest-
nicy reprezentowali powiat wo-
łomiński, ostrołęcki, ostrowski, 
wyszkowski, makowski i przas-

nyski. Poprzednie takie uroczy-
stości odbywały się w Tłuszczu. 
Pomysłodawcą i organizatorem 
przeglądu był Regionalny Zwią-
zek Rolników Kółek i Organiza-
cji Rolnych w Ostrołęce, którego 
prezesem jest Barbara Gałązka. 
Współorganizatorem wyda-
rzenia był zespół „Świtanki” z 
Przedświcia. Z powiatu woło-
mińskiego swoje artystyczne ta-
lenty zaprezentowały na scenie 
zespoły KGW z następujących 
miejscowości: Miąse, Równe, 
Sulejów, Laskowizna, Dąbrów-
ka, Chajęty i Roszczep.

Uroczystość zainaugu-
rowała msza św. w słynnym 
sanktuarium Matki Bożej 
Wąsewskiej, którą celebrował   
ks. proboszcz Leszek Rukat.  

Po nabożeństwie barwny ko-
rowód z zespołami przeszedł 
do hali Gminnego Centrum 
Sportu i Rekreacji w Wąsewie. 
Tam przez kilkanaście godzin 

hala rozbrzmiewała pięknym 
śpiewem i tańcem. Publiczność 
nagradzała artystów brawami za 
dostarczenie radosnych wrażeń. 
Wielki szacunek i uznanie dla 
osób, które kultywują naszą na-
rodową tradycję.

Pieśń ludowa od dawna 
towarzyszyła ludziom, tworzy-
ła naszą historię i tożsamość. 
Obecnie również zespoły ludo-
we uczestniczą w różnych uro-
czystościach gminnych, powia-
towych np. dożynkach, świętach 
itp.

Dodajmy, że koła gospodyń 
wiejskich powstały ok. 150 lat 
temu, w naszym powiecie nie-
które istnieją już ponad 50 lat. 

Jadwiga Powała 

Zespół „Kalinki” KGW Miąse
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Od 1 lipca br. zmiany w delegowaniu 
pracowników firm transportowych do Francji

Wystawa poplenerowa w Kamieńczyku Porady Księgowo-Prawne

Po 2-tygodniowym pobycie 
w Kamieńczyku zaprezentowa-
ne zostały prace powstałe w tej 
malowniczej okolicy, słynącej z 
pięknych lasów i zdrowego po-
wietrza.

Na wernisaż panie przyby-
ły w kolorowych strojach, jak 
przystało na artystki. Głowy 
wszystkich malarek zdobiły 
piękne kapelusze. A co najważ-
niejsze, panie artystki tryskały 
poczuciem humoru, jakiego 

mogą im pozazdrościć młodsi 
wiekiem. 

Wśród prac, których 
motywem przewodnim była 
przyroda, znalazły się obrazy 
o innej tematyce, w tym autor-
stwa 86-letniej pani Henryki 
Miarczyńskiej, a zatytułowane 
„Dyskoteka”. Pani Henryka była 
w młodości jeńcem obozu kon-
centracyjnego w Niemczech, 
a bije od niej tak pozytywna 
energia i radość życia, że jest 

to wręcz zaraźliwe dla otocze-
nia. Inna z pań, to wieloletnia 
sportsmenka, wioślarka i tre-
nerka, która w jesieni swego ży-
cia odkryła nową pasję i czynnie 
uczestniczy w zajęciach WCK 
Warszawa Wola.

Na wernisaż przybyło dużo 
gości, a wśród nich wołomiński 
radny Marek Górski oraz Lech 
Adamowski, aktor i konsultant 
kaskaderski, głównie filmów 
Jerzego Hoffmana.                  US

W piątek, 15 lipca, we wnętrzach fundacji Zygmunta Giereja, właściciela Dom Pomocy Społecz-
nej „Leśna Góra” w Kamieńczyku odbył się wernisaż wystawy prac poplenerowych autorstwa 
pań zgromadzonych przy Wolskim Centrum Kultury w Warszawie. 

Przedsiębiorstwo transpor-
towe, dla każdego delegowane-
go pracownika, musi wystawić 
zaświadczenie o delegacji w 
dwóch egzemplarzach, w języku 
francuskim, przed rozpoczę-
ciem pierwszej operacji delego-
wania..

Okres ważności zaświad-
czenia określa pracodawca, nie 
dłużej jednak niż na 6 miesięcy 
od daty wystawienia. Może ono 
dotyczyć  wielu operacji delego-
wania w tym okresie.

Jeden egzemplarz zaświad-
czenia otrzymuje pracownik, 
aby przechowywał je w pojeź-
dzie, którym wykonywana jest 
usługa, a drugi przedstawiciel 
lub zleceniodawca. 

Zaświadczenie musi być 
opatrzone datą, podpisane, po-
winno również zawierać m.in.:
- nazwisko lub nazwę spółki, 

adres pocztowy i elektronicz-
ny, numery telefonów przed-
siębiorstwa lub placówki za-
trudniającej pracownika, opis 
formy prawnej przedsiębior-
stwa, nazwiska, imiona, daty 
i miejsce urodzenia zarządza-
jącego lub zarządzających ;

- oznaczenie instytucji ubezpie-
czeń społecznych lub innej 

instytucji spełniającej tę rolę, 
do których przedsiębiorstwo 
odprowadza składki ubezpie-
czenia społecznego lub rów-
noważne;

- nazwisko, imiona, datę i miej-
sce urodzenia, adres głów-
nego miejsca zamieszkania, 
narodowość, datę podpisania 
umowy o pracę oraz prawo 
pracy stosowane do umowy, 
określenie kwalifikacji zawo-
dowej delegowanego pracow-
nika;

- stawkę godzinową brutto, 
przeliczoną w razie potrzeby 
na euro, warunki pokrycia 
przez przedsiębiorstwo kosz-
tów noclegów oraz posiłków, 
w odniesieniu do jednego 
dnia delegacji, przyznane de-
legowanemu pracownikowi;

- nazwę spółki lub nazwisko i 
imię oraz adres pocztowy i 
elektroniczny, numer telefo-
nu przedstawiciela firmy na 
terytorium Francji.

Dla przedsiębiorstw trans-
portu drogowego zaświadcze-
nie powinno zawierać dane ich 
rejestracji w krajowym rejestrze 
elektronicznym przedsiębiorstw 
transportu drogowego.

Ponieważ w Polsce rejestr 

ten działać ma od kwietnia 
przyszłego roku, do jego uru-
chomienia polscy kierowcy po-
winni wpisywać numer licencji 
wspólnotowej.

Pracownicy delegowani 
przez zagraniczne przedsiębior-
stwo transportowe, będą korzy-
stać z prawa francuskiego m.in. 
w kwestii wynagrodzenia. Dla-
tego też delegowanemu pracow-
nikowi należy zapewnić płacę 
minimalną, jaka obowiązuje na 
terytorium Francji z uwzględ-
nieniem dodatku za wysługę lat 
wynikającego z obowiązującego 
w tym kraju układu zbiorowego 
dla sektora transportu.

Przepisy francuskiego pra-
wa pracy mają zastosowanie 
wówczas, gdy są korzystniejsze 
od przepisów prawa krajowego.

Marki, 15-07-2016

Irena Jarczyńska
Kancelaria Podatkowa 

Skłodowscy 

http://wiedzaifinanse.pl/baza-
-wiedzy/firma/inne/od-1-lipca-
-br-zmiany-w-delegowaniu-
-pracownikow-firm-transpor-
towych-do-francji

Zgodnie z dekretem nr 2016-418 z dnia 7 kwietnia 2016 roku, od 1 lipca br. wprowadzone 
zostały zmiany w delegowaniu pracowników firm transportowych do Francji. Nowe przepisy 
stosuje się do transportu i kabotażu osób i towarów na i z terytorium Francji, ale nie dotyczą 
one tranzytu.

Przemiłe artystki z Wolskiego Centrum Kultury gościł w Kamieńczyku pan Zygmunt Gierej
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Są podstawy czy ich nie ma? 
Wszystko zaczęło się wiosną tego roku, kiedy bliżej nieznany Tomasz Baryłka ze Zwolenia (!) wy-
słał do Wojewody Mazowieckiego alarmujące pismo zaczynające się słowami: „Ustaliłem, że w 
Radzie Powiatu Wołomińskiego jest dwóch radnych, którzy powinni zostać pozbawieni manda-
tów radnego: pierwszy - zarządza działalnością gospodarczą z wykorzystaniem mienia powiatu, 
drugi - nie zamieszkuje na terenie powiatu.” 

W uzasadnieniu do pierw-
szego radnego Baryłka infor-
muje, że Mariusz Dembiński jest 
dyrektorem zakładu budżeto-
wego w gminie Tłuszcz pn. Za-
kład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Tłuszczu. Jed-
nocześnie pełni mandat radnego 
powiatowego i jest członkiem za-
rządu powiatu. Zakład, którym 
kieruje Dembiński realizuje za-
dania zlecone przez powiat, nie-
które z nich są powierzone gmi-
nie Tłuszcz i wykonywane jako 
zadania własne gminy, ale są też 
zlecenia, które zakład otrzymuje 
bezpośrednio z powiatu. Zda-
niem autora pisma, kuriozalne 
jest to, że Dembiński jest człon-
kiem zarządu powiatu, który to 
zarząd zleca jednemu ze swoich 
członków zadania do wykona-
nia, takie jak utrzymanie zimo-
we dróg powiatowych, sprząta-
nie działki należącej do powiatu 
w Radzyminie, czy utrzymanie 
zieleni w obiekcie należącym do 
powiatu. 

Podsumowując, Baryłka 
zauważa, że taka działalność 
radnego, jednocześnie jako zle-
ceniodawcy i zleceniobiorcy, jest 
w sprzeczności z ustawą o samo-
rządzie powiatowym, a szczegól-
nie art. 25 b, który stanowi, że 
„radni nie mogą prowadzić dzia-
łalności gospodarczej na własny 
rachunek lub wspólnie z innymi 

osobami z wykorzystaniem mie-
nia powiatu, w którym radny 
uzyskał mandat, a także zarzą-
dzać taką działalnością lub być 
przedstawicielem czy pełnomoc-
nikiem w prowadzeniu takiej 
działalności.” Pozostawanie w 
sprzeczności z tym zapisem ma 
poważne konsekwencje, bo skut-
kuje wygaśnięciem mandatu. 

 
Nie ma podstaw

Sprawą zajęła się komisja 
rewizyjna rady powiatu, która na 
pięciu posiedzeniach wyjaśniała 
zarzuty, po czym na podstawie 
zgromadzonych materiałów 
wypracowała sprawozdanie, w 
którym uznano, że brak jest pod-
staw do wygaszenia mandatów 
radnych Jaczewskiego i Dembiń-
skiego. To sprawozdanie komisji 
rewizyjnej zostało na sesji przy-
jęte przez radę powiatu, choć nie 
obyło się bez burzliwej dyskusji. 
Przeciwko sprawozdaniu byli 
radni z klubu PiS, stanowiący w 
radzie powiatu mniejszość. 

Niezadługo potem identycz-
ne stanowisko przekazał radzie 
powiatu wojewoda. 

Wojewoda zmienia 
zdanie

Ale nie minęło wiele czasu 
i wojewoda zmienił zdanie w 
sprawie radnego Mariusza Dem-
bińskiego. Po piśmie wojewody, 

komisja rewizyjna zajęła się po-
stępowaniem uzupełniającym w 
sprawie podstaw do wygaszenia 
mandatu radnego Dembińskie-
go. Tym razem komisja obra-
dowała dwukrotnie, ponownie 
przeanalizowała zebrane ma-
teriały, jak również uzupełniła 
materiał dowodowy o nowe do-
kumenty, w tym umowy, oferty, 
notatki służbowe, zarządzenia 
starosty itp. Komisja ustaliła, że 
w latach 2015-2016 Zakład Go-
spodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej w Tłuszczu wykonał dla 
Powiatu Wołomińskiego siedem 
zadań (sześć powierzonych w 
drodze umowy i jedno w for-
mie zlecenia). Według komisji 
rewizyjnej to, że radny Mariusz 
Dembiński w czasie realizacji 
zadań przez ZGKiM był człon-
kiem zarządu powiatu, nie miało 
wpływu ani na wybór oferenta w 
przeprowadzonych postępowa-
niach, ani na przebieg poszcze-
gólnych postępowań. W sprawo-
zdaniu komisji podkreślono, że 
Dembiński jako radny i członek 
zarządu nie miał dostępu do in-
formacji poufnych związanych 
z prowadzonymi przez powiat 
postępowaniami. 

Po tym, jak przewodniczą-
cy komisji rewizyjnej radny Igor 
Sulich odczytał sprawozdanie z 
uzupełniającego postępowania 
wyjaśniającego w sprawie pod-
staw do wygaszenia mandatu 
radnego Mariusza Dembińskie-
go, rozpoczęła się dynamiczna i 
ostra dyskusja. Broniący Dem-
bińskiego radni z koalicji prze-
konywali, że nie ma podstaw do 
wygaszenia mandatu. Z kolei 
radni z opozycji, czyli z klubu 
PiS mieli wątpliwości i mnóstwo 
pytań, na które nie miał kto od-
powiedzieć, bo najbardziej zain-
teresowanego sprawą radnego 
Dembińskiego na sesji nie było. 
Niemiłą wymianę zdań zakoń-
czył starosta Kazimierz Rakow-
ski prosząc, by nie robić sądu nad 
radnym i zaczekać na rozstrzyg-
nięcie wojewody w tej sprawie. 

Sprawozdanie komisji re-
wizyjnej zostało przyjęte w gło-
sowaniu wynikiem 12 za i 10 
przeciw. W ten sposób rada po 
raz drugi wyraziła zdanie, że nie 
widzi podstaw do wygaszenia 
mandatu radnego Dembińskie-
go. Poprzednio takich podstaw 
nie widział także wojewoda. Czy 
zobaczy je teraz, dowiemy się już 
niebawem. 

MB

Szkoła Podstawowa nr 3 
istnieje od 1957 r., w przyszłym 
roku będzie obchodzić jubileusz 
60-lecia. Od 1990 r. mieści się 
przy ul. Piłsudskiego w Wołomi-
nie, w budynku dawnego przed-
szkola. Dyrektor szkoły Jolanta 
Borowy od dziesięciu lat zabie-
gała o jej rozbudowę. W 2013 r. 
została przygotowana koncepcja 
rozbudowy Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Wołominie, w styczniu 
2014 r. pojawiła się zgoda władz 
miasta poprzedniej kadencji na 
wykonanie projektu budowy 
sali gimnastycznej przy „Trójce”. 
W  czerwcu 2014 r. do rąk dy-
rekcji trafiła dokumentacja pro-
jektowa sali gimnastycznej oraz 
przebudowy starej części szkoły. 
Jednak dopiero na początku 
obecnej kadencji pojawiły się re-
alne szanse na podjęcie stosow-
nych działań. A już od września 
bieżącego roku dzieci, których 
na koniec roku szkolnego było 
w „Trójce” 336, będą się uczyć w 
nowym, większym budynku.

- Należę do koalicji radnych, 
która gorąco poparła pomysł roz-
budowy placówki. Cieszy mnie 

Niebo a ziemia
W ciągu roku wołomińska „Trójka” zmieniona nie do poznania. 

Mała, ciasna, nieprzystosowana do współczesnych standardów 
placówek oświatowych – jeszcze niedawno takich określeń można 
było użyć w odniesieniu do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego w Wołominie. Przez ponad ćwierć wieku 
szkoła ta nie posiadała nawet własnej sali gimnastycznej, ani 
boiska. W styczniu 2015 roku burmistrz Elżbieta Radwan, wice-
burmistrz Edyta Zbieć oraz radni postanowili zmienić sytuację 
placówki. I udało się!

szczególnie to, że był to głos po-
nad politycznymi podziałami, 
głos rozsądku wołomińskich rad-
nych. Pozyskanie środków na ten 
cel to przed wszystkim zasługa 
wiceburmistrz Edyty Zbieć. To 
taka „matka chrzestna” nowej 
„Trójki”. Dzięki naszemu wspól-
nemu zaangażowaniu szkoła 
będzie znacznie lepiej spełniać 
swoje funkcje. W budżecie miasta 
zarezerwowano 7 mln 280 tys. zł 
na rozbudowę placówki. Prace 
budowlane  wykonano w ekspre-
sowym tempie, dziś doskonale 
widoczne są efekty - mówi radny 
Robert Kobus. 

W przetargu na rozbudowę 
„Trójki” najkorzystniejszą ofertę 
przedstawiła firma KARTEL z 
Jędrzejowa, którą wybrano na 
wykonawcę zadania. Umowę 

podpisano w sierpniu ubiegłego 
roku. We wrześniu rozpoczęły 
się prace budowlane. 

Powstał nowy budynek, 
przylegający do starej części i 
tworzący wraz z nią harmonijną 
całość, z dużą salą gimnastyczną, 
przestronną szatnią, łazienkami 
z prysznicami na parterze i na 
piętrze, piękną świetlicą z prze-
szklonymi ścianami, biblioteką, 
pomieszczeniami administracyj-
nymi, dziesięcioma nowymi sa-
lami lekcyjnymi oraz gabinetem 
pielęgniarki i pedagoga szkol-
nego. Wnętrze starego budynku 
zmieniło się nie do poznania, z 
okresu przed remontem zosta-
ły w nim tylko ściany nośne i 
sklepienia. W miejsce starych, 
wąskich korytarzy pojawiły się 
nowe i przestronne, zmienił się 
także wizerunek sal lekcyjnych. 
Powierzchnia użytkowa to obec-
nie łącznie 2109 m kw. , z czego 
1304,25 m kw. przypada na nową 
część, a 804,83 m kw. – na starą.

- Nowy i stary wizerunek 
szkoły to, jak niebo i ziemia. 
Wreszcie dzieci będą się uczyć w 
godnych warunkach. Kiedyś nie 
było tam nawet windy dla osób 
niepełnosprawnych. Teraz jest i 
winda, i wiele innych innowacji, 
na przykład oświetlenie ledowe 
we wszystkich salach, łazienki 
przystosowane dla osób niepełno-
sprawnych, monitoring wewnątrz 
i wokół szkoły, nowoczesne 
oświetlenie placu wokół budynku, 
nowe estetyczne ogrodzenie, chod-
niki z kostki betonowej  – powie-
działa nam wiceburmistrz Edyta 
Zbieć. – Obok sali gimnastycznej 
w Czarnej to największa inwe-
stycja oświatowa realizowana w 
ostatnim czasie.

Agata Bochenek

Od lewej: Naczelnik Bożena Kucharczyk, wiceburmistrz Edyta 
Zbieć i radny Robert Kobus
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PRACA

• Zatrudnię do sklepu spożywczego w 
Zielonce. Tel. 22 781 94 58

• Zatrudnię doświadczonego cukiernika  
lub piekarza tel. 502617823 PILNE

• Zatrudnię krawcową do poprawek kra-
wieckich w Ząbkach. Tel. 602-304-503

• Zatrudnię krawcową do szycia 
zasłon, firan w Rembertowie. 
Tel. (22) 612 88 68, 602 725 222

• Hotel Villa - Zagórze zatrudni kucharzy 
kuchni zimnej i ciepłej. praca@villa-
zagorze.pl

Radio FAMA Wołomin poszukuje osoby 
na stanowisko przedstawiciel handlowy. 
CV prosimy przesyłać na adres mailowy 
wolomin@radiofama.com.pl

SKUP, SPRZEDAŻ

REKUPERATORY,
KLIMATYZATORY

BUDOWLANE

Kosmetyki na bazie 
kolagenu naturalnego,

witamina C lewoskrętna.
Tel. 795 688 144

Zatrudnię młodą 
i energiczną  ekspedientkę 

do sklepu mięsnego w 
Wołominie. Tel. 663 759 706

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.

WYRÓB I SPRZEDAŻ 
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

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

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

USŁUGI

Toczenie, frezowanie, ostrzenie 
narzędzi, CNC, TIG, 3D, koła 
zębate wykonuje TOK-FREZ, 

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

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

• Pralnia - letnia promocja 20%. 
Wołomin, ul. Sikorskiego 27a

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

Posadzki miksokretem, 
zacieranie mechaniczne. 

Tel. 797 357 222

Sprzedaż i układanie kostki 
brukowej i granitowej. Sprzedaż 

piasku wiślanego i tłucznia. 
Rozbiórka obiektów.

Tel. 604405826

FILTRY do WODY
odżelaziacze * odkamieniacze

tel. 783 509 003

NIERUCHOMOŚCI

MOTORYZACJA

• Sprzedam mieszkanie w Rembertowie, 
45 m kw., dwupoziomowe, bezpośred-
nio, tel. 601 851 504

• Wynajmę lokal handlowy w Tłuszczu 
tel. 600 064 991

PRZEPROWADZKI
TRANSPORT

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

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

Zakład Kamieniarski wykonuje: 
nagrobki, parapety, schody. 
Wołomin. Tel. 502 472 396

Badanie fizykochemiczne wody,
filtry do wody. Tel. 783 800 800

Kasacja samochodów, skup złomu, 
sprzedaż części, naprawa samocho-
dów, zbiórka sprzętu AGD i RTV. 
JAN TOKARSKI, Poświętne, ul. Szkol-
na 11. Tel./fax: (22) 787-11-65, 668-
46-90-13, 507-01-79-12

BRUKARSTWO
podwórza, podjazdy,opaski, chodniki, 

odwodnienia terenu, parking itd.
schody, tarasy, palisady

Grzegorz Lewandowski, Dąbrówka, 
Trojany 83a, tel. 512289277

Docieplanie budynków, czyszczenie 
elewacji, szybko i solidnie. 

Wieloletnie doświadczenie. 
Firma z Dąbrówki ul. Kościelna 37 

tel. 503 155 944, 502 220 117

BIUROWE

SKUP AUT
Kupię każdy samochód 
osobowy i dostawczy, 
również rozbity i bez 

dokumentów. 

Tel. 789 090 573

STUDNIE Paweł Folman 
Tłuszcz - ul. Kolejowa 4

pawelfolman@interia.pl
tel. 604211417

kamień polny, łupany, ogrodzenia, 
grille, altany, układanie kostki brukowej

Krzysztof Kozłowski
tel. 663 4162 95; www.e-kamyk.pl 

Sprzedam 2 działki budowlane (2899 m 
kw. i 2438 m kw.) w Ząbkach przy ul. ks. 
Zycha. Tel. 660 697 365

Sprzedam dom w Wyszkowie przy 
ul. Miłej (212 m kw.) z działką o pow. 
240 m kw. Tel. 660 697 365

Sprzedam używane z Niemiec pralki, 
lodówki, zmywarki, rowery, zamra-
żarki, piekarniki do zabudowy, itp. 
Tel. 502-188-233 

Najbardziej 
profesjonalna 

klima w mieście 
Ząbki 

ul. Jana Pawła II 28a

tel. 503 745 434

Sprzedam działkę 
budowlaną 863 m2, 

Wołomin ul. Kmicica
tel. 607 350 004

MARKSBUD - Usługi kontenerami 
Mariusz Toczyski - Ząbki

Wywóz odpadów budowlanych, 
gruzu, ziemi, piachu. 

Tel. 698 214 790
Danie dnia 

zupa + drugie danie: 13 zł

Ząbki, ul. Szwoleżerów 74

Tel. 695 949 199
Dowóz od 20 zł gratis!

OBIADY DOMOWE

Przy Orlej
Gabinet Weterynaryjny

pon.-pt. 10.00 - 20.00, sobota 10.00 - 16.00
Ząbki, ul. Orla 20

Tel. (22) 799 23 35, kom. 505 077 525 
www.weterynarz-zabki.waw.pl

• Transport busem z przyczepką. 
Tel. 608 638 734

Pogotowie kanalizacyjne 
24 h / 7 dni.

Udrażnianie rur,
czyszczenie drenaży 

i rynien.
    Tel. 781 266 854, 697  378 786

Zatrudnimy pilnie 
FREZERA 

KONWENCJONALNEGO 
z doświadczeniem i bardzo 
dobrą znajomością rysunku 

technicznego. 
Lokalizacja Ząbki. 

Tel. 502 387 942



Na Igrzyska Olimpijskie do Rio de Janeiro pojechało 240 
polskich sportowców (100 kobiet i 140 mężczyzn). Na uroczy-
stym ślubowaniu polskich zawodników w PKOL-u obecni byli 
przedstawiciele naszego powiatu: burmistrz Kobyłki Robert Ro-
guski i wiceburmistrz Ząbek, Artur Murawski. 

Poniżej fotorelacja Andrzeja Leka z uroczystości. 

Andrzej Lek z uroczystości olimpijskiego ślubowania polskich 
zawodników w PKOL-u

Igrzyska w RIO
Inauguracyjny mecz 

na Huraganie

Paweł Korzeniowski i jego autograf specjalnie dla czytelników MGR

Trener polskich siatkarzy Stephane Antiga i burmistrz Kobyłki Ro-
bert Roguski, który zaprosił siatkarzy na mecz z okazji wybudowa-
nia w Kobyłce nowej hali sportowej Maja Włoszczowska składa podpis na fladze olimpijskiej Rio 2016

Wiceburmistrz Ząbek Artur Murawski 
i Piotr Małachowski

Reprezentacja olimpijska siatkarzy oraz działacze

W ostatnią sobotę na tere-
nie OSiR „Huragan” w Woło-
minie rozegrano inauguracyjny 
mecz piłki nożnej I kolejki III 
ligi grupy łódzko-podlaskiej. Od 
tego sezonu istnieją cztery grupy 
rozgrywkowe III ligi, „Huragan” 
znajduje się w I grupie. 

Do Wołomina przyjechał 
zespół ŁKS Łódź, który zmierzył 
się z PWKS Huragan Wołomin 
w walce o awans do II ligi. Mecz 
zakończył się wynikiem 0:0.

- Ten mecz był meczem wal-
ki, wyjątkowym jak na pierw-
sze rozgrywki rundy jesiennej. 
Powiedziałem, że będzie remis i 
rzeczywiście był, choć niekoniecz-
nie taki, jakiego oczekiwaliśmy. 
Niemniej mecz się udał, kibice, 
których po stronie Łodzi było nie-
wielu, zachowywali się wspaniale. 
Udało się także zadbać o świetne 
zabezpieczenie. Obecnie Huragan 
znajduje się na 13. miejscu w ta-

beli. Na 1. miejscu jest Widzew 
Łódź, który przyjedzie do nas we 
wrześniu – powiedział Walde-
mar Stępczyński, dyrektor OSiR 
„Huragan”.

Mecz odbył się na wyre-
montowanym boisku, poszerzo-
nym do rozmiarów 64x100 m. 
W ostatnim czasie został także 
zmieniony owal bieżni. Obec-
nie długość bieżni wynosi do-
kładnie 400 m. Teraz boisko na 
terenie OSiR jest przystosowane 
do rozgrywek trzecioligowych. 
Ponadto wymieniono bramki 
na aluminiowe i podwyższono 
zabezpieczenie w strefie kibica 
od strony boiska do wysokości 
2,40 m. 

Piłkarze Huraganu już za 
tydzień pojadą grać do Morąga, 
natomiast następny mecz – z 
Mazurem Ełk - odbędzie się na 
wołomińskim boisku 20 sierpnia 
o godz. 15.00.

Foto: ŁKS Łódź


