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Ruszyła stacja uzdatniania 
wody w Ząbkach Czytaj na str. 3

Powiat i Marki modernizują drogę
Dwie ulice w Markach zostaną zmodernizowane dzięki współpracy powiatu wołomińskiego oraz mareckiego samorządu. Staro-
sta Kazimierz Rakowski oraz burmistrz miasta Marki Jacek Orych 10 marca podpisali porozumienie w tej sprawie. 

Ulice Sosnowa i Kościuszki, któ-
rych dotyczy umowa, to drogi powia-
towe, jednak sfinansowanie ich moder-
nizacji byłoby ogromnym obciążeniem 
dla budżetu powiatu. Dlatego właśnie 
podjęta została decyzja o współpracy z 
miastem Marki. Wkład powiatu w re-
alizację zadania to 70 proc. kosztów, 
miasta – 30 proc. Marki zarezerwowa-
ły już środki finansowe w wysokości 
3 mln zł z programu Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych. Udało się 
również pozyskać dotację z Unii Euro-
pejskiej. Koszt całej inwestycji wstępnie 
został oszacowany na 9,6 mln zł.

W dniu 3 marca grupa rad-
nych złożyła wniosek o zwoła-
nie nadzwyczajnej sesji Rady 
Powiatu Wołomińskiego, pod-
czas której rozpatrzone byłyby 
projekty uchwał w sprawie od-
wołania obecnego i powołania 
następnego przewodniczącego 

rady. Pod wnioskiem  podpi-
sało się dwanaścioro radnych 
z Klubu Radnych PiS. Zda-
niem radnych: Ireneusza Ma-
ślanego, Pawła Dąbrowskie-
go, Marka Pietrzaka, Roberta 
Szydlika, Katarzyny Lubiak, 
Izabelli Dziewiątkowskiej, Sła-
womira Pisarczyka, Wiesława 
Mędrzyckiego, Janusza Toma-
sza Czarnogórskiego, Ryszar-
da Madziara, Małgorzaty Zyśk 
i Sylwii Matusiak, Janusz Wer-
czyński „nie sprawdził się 

sprawując funkcję Przewodni-
czącego Rady Powiatu Woło-
mińskiego”. 

W uzasadnieniu wniosko-
dawcy argumentują m.in.: „Na 
sesjach rady powiatu przewod-
niczący Werczyński poucza 
wypowiadających się radnych i 
na bieżąco komentuje ich wy-
powiedzi – krytykuje, polemi-
zuje, dba o to, by jego głos był 
usłyszany jako ostatni (…)” 
albo „przewodniczący często i 
niezbyt ostrożnie wypowiada 

Z motyką na słońce 
Czy osoby usiłujące zmienić przewodniczącego rady naprawdę miały nadzieję na sukces? Bo 
z próby przewrotu w powiecie wyszła totalna kompromitacja. 

(dokończenie na str. 4)

głośno swoje subiektywne opi-
nie (…) W każdym razie wnio-
skodawcy uznali, że „przewod-
niczący utracił zaufanie części 
radnych do sprawowania funk-
cji przewodniczącego Rady Po-
wiatu Wołomińskiego”.

Polityczny plebiscyt
Sesja w tej sprawie odby-

ła się w poniedziałek 13 mar-
ca. Obrady trwały krótko, na 
samym początku wiceprze-
wodniczący rady Jerzy Mi-
kulski przedstawił stanowisko 
Klubów Radnych Wspólno-
ty Samorządowej, Platformy 
Obywatelskiej oraz Forum 
Dobrego Samorządu. 

(dokończenie na str. 4)
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Piotr Uściński  - Prosto z Sejmu

Cenzura czy dyskryminacja?

Zapraszam do mojego Biura Poselskiego: 
Ząbki ul. Wojska Polskiego 1 lok. 107, 

po uprzednim umówieniu telefonicznym pod nr tel. 731 970 077.

Piotr Uściński
Poseł na Sejm RP

Kandydata zgłosił 
burmistrz, a nie radni

W zeszłym tygodniu 
odwiedziła Polskę Pani 
Rebecca Kiessling, prezes 
organizacji „Save the 1”. 
Miałem zaszczyt gościć 
ją na posiedzeniu Parla-
mentarnego Zespołu na 
rzecz Polityki i Kultury 
Prorodzinnej, którym kie-
ruję. Prosto po spotkaniu 
w Sejmie Rebecca miała 
zaplanowane spotkanie 
ze studenckim kołem na-

ukowym na Uniwersytecie 
Warszawskim. Jednak wła-
dze uczelni zabroniły orga-
nizacji tego spotkania. Od-
wołano także zaplanowane 
na kolejne dni spotkania 
na kilku innych państwo-
wych uczelniach. Jakie były 
tego powody? Czy słusznie 
wicepremier Gowin oskar-
ża rektorów tych uczelni o 
cenzurę, czyli pogwałcenie 
zasady wolności słowa?

O czym mówi Pani 
Kiessling, jakie treści porusza, 
dlaczego nie mogła wystąpić na 
uniwersytecie? Dlatego, że zo-
stała poczęta w wyniku gwałtu 
i chciała opowiedzieć historię 
swojego życia. Pani Kiessling 
nie pasuje do europejskiej 
poprawności politycznej. W 
moim przekonaniu to jawna 
dyskryminacja! 

Kiessling urodziła się w 
1969 roku w stanie Michigan 
(USA). W tamtym czasie pra-
wo tego stanu bezwzględnie 
zakazywało aborcji. I to jedynie 
uratowało życie Rebeki. Poczę-
ła się bowiem w wyniku gwał-
tu. Jej matka naciskana przez 
rodzinę chciała ją zabić, chcia-
ła zdecydować się na aborcję. 
I gdyby aborcja była dostęp-
na legalnie zrobiłaby to, po-
wstrzymała się jedynie ze stra-

chu przed złymi warunkami 
tzw. podziemia aborcyjnego. 
A więc, jak twierdzi Rebeka, jej 
życie uratowało ówczesne pra-
wo chroniące życie nienaro-
dzonych i zakazujące aborcji. 
Po urodzeniu matka przekaza-
ła ją do adopcji. Wychowywała 
się w żydowskiej rodzinie, byli 
ateistami, nie znali szczegółów 
związanych z poczęciem Re-
beki. Ona zaś całą historię po-
znała dopiero w wieku 19 lat, 

gdy udało jej się dotrzeć do 
matki biologicznej i z nią po-
rozmawiać. Jej matka po la-
tach cieszyła się, że nie uda-
ło się jej dokonać aborcji, 
cieszyła się, że Rebeca ży-
je. Teraz Kiessling jeździ po 
świecie i przekazuje swo-
je świadectwo, wie, że przy-
kład jej życia potrafi zmie-
niać nastawienie ludzi do 
tematu ochrony życia dzieci 
poczętych. Podczas spotka-
nia w Sejmie mówiła właś-
nie o swoim życiu, nikogo 
nie obrażała, nie narzuca-
ła swoich przekonań religij-
nych itp. 

Dyskryminacja ze 
względu na warunki po-
częcia? Czy może cenzura? 
Rektorzy polskich uczelni 
powinni się tego wstydzić, 
stają się niewolnikami eu-

ropejskiej poprawności po-
litycznej. Odmawiając stu-
dentom spotkania z Panią 
Kiessling przyłączają się do 
tych, którzy szerząc kulturę 
śmierci chcieliby, aby ona 
nigdy się nie narodziła, aby 
na świat nie przychodzi-
ły ani dzieci chore, ani te 
poczęte w dramatycznych 
okolicznościach. 

Spotkanie Parlamentarnego Zespołu na rzecz Polityki Prorodzinnej z Panią Rebeccą Kiessling

„W artykule pt. Wice-
burmistrz odwołana opub-
likowanym w „Mojej Gaze-
cie Regionalnej” nr 5(270) w 
dn. 9.03.2017 r. użyto błęd-
nych stwierdzeń, jakoby: 
„Nowy kandydat na wice-
burmistrza – Stanisław Pi-
wowar – został zgłoszony 

przez grupę radnych, któ-
rych reprezentował Zbi-
gniew Magnucki.” W rze-
czywistości kandydat na 
wiceburmistrza – Pan Stani-
sław Piwowar – został zgło-
szony przeze mnie, czyli 
Burmistrza Dzielnicy Rem-
bertów zgodnie z § 44 ust. 1 

statutu Dzielnicy Rember-
tów m. st. Warszawy.

W związku z powyż-
szym proszę o sprostowanie 
ww. błędu. 

Mieczysław Golónka
Burmistrz Dzielnicy 

Rembertów 
m.st. Warszawy

Do redakcji wpłynęło pismo podpisane przez Mieczysława Golónkę, burmistrza Dziel-
nicy Rembertów m.st. Warszawy. Treść owego pisma przedstawiamy poniżej.

Od redakcji:
Faktycznie, kandydata na wiceburmistrza zgłosił burmistrz. Radny Zbigniew Mag-

nucki jako przedstawiciel grupy wnioskodawców podpisał się pod wnioskiem o zwo-
łanie sesji w sprawie odwołania zastępcy burmistrza Barbary Augustynowicz-Figat i 
wyboru nowego wiceburmistrza. Podpis radnego Magnuckiego widnieje również pod 
uzasadnieniem do uchwały w sprawie odwołania wiceburmistrz Augustynowicz-Figat i 
uzasadnieniem do uchwały w sprawie wyboru nowego wiceburmistrza. 

Za tę nieścisłość przepraszamy.
Redakcja Mojej Gazety Regionalnej

Redakcja Mojej Gazety Regionalnej nawiąże współpracę 
z osobami zainteresowanymi redagowaniem tekstów o tematyce 

samorządowej.  Tel. 793 10 36 35
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Po przeprowadzeniu wszel-
kich niezbędnych testów i kon-
troli oraz uzyskaniu wszystkich 
wymaganym prawem zgód i ze-
zwoleń, z początkiem marca b.r. 
do mieszkańców Ząbek  popły-
nęła woda, wydobywana z pod-
ziemnych studni głębinowych i 
uzdatniana w naszej nowoczes-
nej instalacji.

Przesyłana do domów 
i firm woda spełnia wszyst-
kie parametry jakościowe dla 
wody przeznaczonej do spo-
życia. Jest krystaliczna, czy-
sta chemicznie oraz całkowicie 
wolna od wszelkiego rodza-
ju mikroorganizmów i me-
tali ciężkich. Państwowy Po-
wiatowy Inspektor Sanitarny 

w Wołominie w swojej opi-
nii potwierdził przydatność 
produkowanej przez PWiK w 
Ząbkach Sp. z o. o. wody do 
spożycia. 

Informujemy, że nowe 
ujęcie zapewni również opty-
malne ciśnienie w ząbkowskiej 
sieci wodociągowej, umożli-
wi magazynowanie w specjal-

Ruszyła stacja uzdatniania 
wody w Ząbkach

nie dedykowanych do tego 
celu zbiornikach oraz pozwoli 
na zwiększoną podaż wody do 
naszego systemu wodociągo-
wego w okresach jej wzmożo-
nego poboru. Mamy nadzieję, 
że zostaną zlikwidowane cza-
sowe niedobory wody, które 
występowały w okresie poran-
nego i wieczornego szczytu, 
głównie w południowej części 
naszego miasta.

- Cieszymy się bardzo, iż 
uruchomienie własnego ujęcia 
oraz stacji uzdatniania wody 
zostało przez Mieszkańców Zą-
bek przyjęte z tak wielkim za-
dowoleniem, odbieramy wiele 
telefonów i e-maili wskazują-
cych na zdecydowaną popra-
wę w zaopatrzeniu w wodę, za-

równo pod kątem ciśnienia, jak 
i jakości wody - mówi Janusz 
Tomasz Czarnogórski, Prezes 
PWiK.

Jednak trzeba zwrócić 
uwagę na fakt, że większe ciś-
nienie w sieci to jednocześnie 
możliwość większego zużycia 
wody. 

Prosimy więc o zwrócenie 
szczególnej uwagi na ilość zu-
żywanej przez Państwa wody. 
Uruchomienie własnego uję-
cia pozwoliło na zwiększenie 
ciśnienia w sieci wodociągo-
wej, które powoduje większy 
pobór wody, przy takiej samej 
eksploatacji jak dotychczas. 
Efektem tego stanu może być 
zwiększenie ilości wody pobie-
ranej przez Państwa i w konse-

kwencji wzrost rachunków za 
dostarczoną wodę i odprowa-
dzone ścieki.

Mając powyższe na uwa-
dze, prosimy o zwrócenie na tę 
okoliczność szczególnej uwa-
gi i racjonalne korzystanie z 
wody.

W wyniku rozpoczę-
cia pracy przez SUW Drew-
nica oraz w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa pracy syste-
mu wodociągowego, Ząbki 
zostały podzielone na więk-
szą strefę zaopatrywaną przez 
własne ujęcie oraz strefę zasi-
laną w dalszym ciągu w wodę 
z MPWiK w Warszawie. Takie 
rozwiązanie pozwoli zapobie-
gać mieszaniu się wody z War-
szawy i Drewnicy. 

Zarząd PWiK w Ząbkach sp. z o.o. informuje Mieszkańców, 
iż zakończył proces budowy Stacji Uzdatniania Wody „Drew-
nica” w Ząbkach. 

Od piątku (17.03.2017  r.) 
wprowadzono tymczasową 
organizację ruchu, związa-
ną z ułożeniem docelowych 
warstw bitumicznych na 
ul.  Czwartaków. W tym celu 
ul. Czwartaków została za-
mknięta na odcinku pomię-
dzy ul. Żołnierską a wschod-
nią granicą robót, około 200 
metrów przed skrzyżowaniem 
z ul. Żołnierską. Nieczynne 
jest również skrzyżowanie z 
ul. Zesłańców Polskich. Ob-
jazd prowadzony jest ul. Stra-
żacką, al. gen. A. Chruściela 
„Montera” oraz ul. Paderew-
skiego.

Powyższa organizacja bę-
dzie obowiązywała do dnia 
07.04.2017 r.

Do czasu zakończe-
nia robót bitumicznych na 
ul. Czwartaków, zostaną usta-
wione tablice z ogranicze-
niem tonażowym do 3,5 t na 
ul. Kordiana i Zawiszaków. 
Ograniczenie nie będzie obo-
wiązywało służb miejskich. 
Taka organizacja ma wyeli-
minować wzmożony ruch 
pojazdów ciężarowych, któ-
re ul. Kordiana i Zawiszaków 
skracają objazd do ul. Straża-
ckiej.

Zmiana organizacji 
ruchu na Czwartaków 
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O wniosku do wojewo-
dy i o działaniach podjętych 
przez radę powiatu i komisję 
rewizyjną pisaliśmy szczegó-
łowo w poprzednim wydaniu 
Mojej Gazety Regionalnej. 
Komisja rewizyjna wypra-
cowała sprawozdanie z postę-
powania wyjaśniającego do-
tyczącego pisma wojewody z 
dnia 13.02.2017 r. w związ-
ku z zarzutami dot. możliwo-
ści naruszenia przez radnego 
Powiatu Wołomińskiego, Ja-
nusza Tomasza Czarnogór-
skiego artykułu 25b ustawy 
o samorządzie powiatowym 
i skierowała je na posiedze-
nie rady powiatu. Radni z ko-
misji dwukrotnie obradowa-
li w tej sprawie, analizowali 
pismo wojewody i zapoznali 
się z wyjaśnieniami złożony-
mi przez radnego Czarnogór-
skiego.  Ponadto, rewizyjna 
zapoznała się  z opinią praw-
ną w sprawie domniemanego 

naruszenia przez radnego po-
wiatowego zakazu prowadze-
nia działalności gospodarczej 
z wykorzystaniem mienia po-
wiatu oraz z kopiami umów z 
ostatnich 5 lat, zawartych po-
między Powiatem Wołomiń-
skim a Przedsiębiorstwem 
Wodociągów i Kanalizacji 
w Ząbkach. Po przeanalizo-
waniu zebranego materiału i 
wysłuchaniu wyjaśnień zain-
teresowanego radnego, człon-
kowie Komisji Rewizyjnej 
jednogłośnie przyjęli stano-
wisko, że zgromadzone doku-
mentu wskazują na brak pod-
staw do wygaszenia mandatu 
radnego. Rada Powiatu po-
dzieliła stanowisko Komisji 
Rewizyjnej, na sesji w dniu 16 
marca za przyjęciem stanowi-
ska zagłosowało jednogłośnie 
21 radnych. 

W krótkiej dyskusji, jaka 
wywiązała się przed przy-
jęciem stanowiska, głos za-

brał wicestarosta Adam Ło-
ssan: -  Bardzo cieszy to, co 
ustaliła komisja rewizyjna. 
Już żeśmy się zajmowali po-
dobnymi tematami w minio-
nym roku, dwa razy podcho-
dziliśmy wówczas do tematu, 
podnoszone były różne argu-
menty, że trzeba wygasić man-
dat koledze Dembińskiemu. 
Chciałbym powiedzieć radne-
mu Czarnogórskiemu, że jako 
Adam Łossan deklaruję, że w 
sytuacji, którą mamy dzisiaj 
zgadzam się ze stanowiskiem 
komisji i jeśli koledzy będą 
konsekwentnie chcieli wygasić 
mandat, to będę przeciw.

Po tym, jak cała rada po-
wiatu zgodnie uznała, że nie 
ma podstaw do wygaszenia 
mandatu, radny Janusz To-
masz Czarnogórski podzięko-
wał „koleżankom i kolegom 
radnym za głosowanie”. 

abc

Powiat i Marki 
modernizują drogę

Zabawa w mandaty
Wszyscy mają jeszcze w pamięci niedawną próbę odebrania mandatu radnemu powiatowemu 
Mariuszowi Dembińskiemu, a w ostatnim czasie pojawiła się kolejna taka sprawa. Tym razem 
o wygaszenie mandatu radnemu Januszowi Tomaszowi Czarnogórskiemu. Swoje podejrzenia w 
tej sprawie skierował do wojewody podpisany z imienia i nazwiska, aczkolwiek nieznany niko-
mu w tym powiecie osobnik. 

Zdaniem starosty Kazimie-
rza Rakowskiego umowa ta jest 
dowodem na ogromne znacze-
nie powiatu wołomińskiego, 
który, podejmując współpra-
cę z poszczególnymi gminami, 
może realizować nawet najbar-
dziej kosztowne zadania inwe-
stycyjne, których nie byłby w 
stanie sfinansować samodziel-
nie. 

- Zarząd Powiatu wie co ma 
robić i komu służyć, zna potrze-
by mieszkańców. Nie jesteśmy 
przeciwnikami metropolii, ale 
jesteśmy zdecydowanie przeciw-
ko likwidacji powiatu wołomiń-
skiego i innych okołowarszaw-
skich powiatów – powiedział 
starosta Rakowski w kontekście 

planowanej przez rząd zmia-
ny ustroju miasta stołeczne-
go Warszawy, która w przypad-
ku tego regionu polegałaby na 
włączeniu do stolicy tylko czę-
ści miejscowości, wchodzących 
w obecny skład powiatu woło-
mińskiego. 

Burmistrz Jacek Orych 
podkreślał, jak ważne jest bez-
pieczeństwo: -  Najważniej-
sze jest to, żeby po drogach po-
wiatowych poruszać się szybko 
i bezpiecznie. Teraz pozosta-
je nam tylko ogłosić przetarg i 
zrealizować inwestycje.

Pozytywnie o porozumie-
niu wypowiedział się również 
przewodniczący Rady Powia-
tu Janusz Werczyński, które-
go zdaniem podjęcie takiego 

działania pozwoliło na wy-
pracowanie nowych standar-
dów współpracy powiatu z 
gminami. Zaznaczył, że umo-
wa wymagała przeprowadze-
nia trwających wiele miesięcy 
przygotowań i podkreślił za-
angażowanie skarbników sta-
rostwa oraz mareckiego urzę-
du: Jadwidze Tomasiewicz i 
Beacie Orczyk. 

Modernizacja ulic Koś-
ciuszki i Sosnowej z pewnością 
przyczyni się do zwiększenia 
bezpieczeństwa, jest to bowiem 
jeden z najbardziej uczęszcza-
nych ciągów komunikacyjnych 
w Markach. Inwestycja zgodnie 
z planem powinna zakończyć 
się w czerwcu 2018 r. 

AB

Z motyką na słońce 

 

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygo-
towania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, ze zm.) oraz 
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 23, ze zm.)

Starosta Wołomiński
zawiadamia 

o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Kobyłka złożony w dniu  19 stycznia 2017 r., zmienio-
ny pismem złożonym w dniu 20 marca 2017 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak 
WAB.6740.14.4.2017 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej 
na: „Rozbudowie ulicy Nadarzyn w Kobyłce, polegającej na budowie chodnika z dopuszcze-
niem ruchu rowerowego na odcinku od początku terenu zabudowanego na wysokości lasu 
do ul. Sikorskiego”.
Działki usytuowania obiektu:
•	 w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym drukiem – numery 

działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy Kobyłka, w nawiasach – nu-
mery działek po podziale):
- ew. nr: 1 (1/3, 1/4), 13 (13/3, 13/4), 14 (14/3, 14/4), 28/4 (28/5, 28/6), 81 (81/1, 81/2), 82 (82/1, 
82/2), 88 (88/1,  88/2), 89 (89/1, 89/2), 91/2 (91/3, 91/4), 92/2 (92/3, 92/4), 93 (93/1, 93/2), 94 
(94/1, 94/2) w obrębie 0038-38, jednostka ew. 143401_1- Kobyłka,
•	 w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gminy Kobyłka, niepodlegające przeję-

ciu (tłustym drukiem – numery działek w projektowanym pasie drogowym, w nawiasach – nu-
mery działek po podziale):
- ew. nr: 80/8 (80/11, 80/12), 86/6 (86/7, 86/8) w obrębie 0038-38, jednostka ew. 143401_1- Ko-
byłka,
•	 w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gminy Kobyłka, niepodlegające prze-

jęciu:
- ew. nr: 123 w obrębie 0036-36, jednostka ew. 143401_1- Kobyłka,
- ew. nr: 162, 163, 92, 93 w obrębie 0037-37, jednostka ew. 143401_1- Kobyłka,
- ew. nr: 19, 46/1, 72/8, 73/1, 97/1, 98 w obrębie 0038-38, jednostka ew. 143401_1- Kobyłka,
- ew. nr: 2 w obrębie 0044-44, jednostka ew. 143401_1- Kobyłka.

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę innych dróg publicznych, niewchodzące 
w skład projektowanego pasa drogowego: 

- ew. nr: 19, 27, 45, 47, 99 w obrębie 0038-38, jednostka ew. 143401_1- Kobyłka,
- ew. nr: 100 w obrębie 0037-37, jednostka ew. 143401_1- Kobyłka,
- ew. nr: 3/1, 20 w obrębie 0044-44, jednostka ew. 143401_1- Kobyłka.

Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać 
się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter, po-
kój nr 106 w godzinach przyjęć interesantów  tj. pn. 10-18, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16, 
gdzie można również zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia.

(dokończenie ze str. 1)

Członkowie komisji skrutacyjnej z urną

– Przedstawiciele wspomnia-
nych Klubów nie udzielą popar-
cia temu wnioskowi, ponieważ 
nie zgadzają się z uzasadnienia-
mi tam zawartymi. W naszej 
ocenie przewodniczący Janusz 
Werczyński dobrze sprawdza się 
w roli prowadzącego obrady. Se-
sje rady prowadzone są sprawnie, 
są dobrze przygotowane meryto-
rycznie i materiałowo (to rów-
nież wynik dobrej współpracy z 
biurem rady). Jego wieloletnie do-
świadczenie samorządowe oraz 
przygotowanie zawodowe nie-
jednokrotnie pozwoliło na znale-
zienie prawidłowego, zgodnego z 
obowiązującym prawem rozwią-

zania wielu problemów – mówił 
wiceprzewodniczący. 

Przewodniczący Werczyń-
ski zapewnił krótko, że wynik 
głosowania przyjmie z pokorą i 
pogodą ducha. Dodał przy tym, 
w jego odczuciu głosowanie nad 
odwołaniem ma wymiar poli-
tycznego plebiscytu, sprawdze-
nie, jaką siłą dysponuje grupa, 
która popiera Zarząd Powiatu 
Wołomińskiego.

Po niedługiej dyskusji od-
było się głosowanie w sprawie 
odwołania przewodniczące-
go rady powiatu. Wynik tajne-
go głosowania była następują-
cy: 12  głosów za odwołaniem, 
17 głosów przeciwko odwoła-
niu przewodniczącego. Janusz 

Werczyński nadal jest przewod-
niczącym Rady Powiatu Woło-
mińskiego. 

Tajemnicą poliszynela 
jest, że od jakiegoś czasu trwa-
ły przygotowania do przewrotu 
we władzach samorządu powia-
towego. Na początek próbowa-
no odwołać przewodniczące-
go rady, bo tutaj w głosowaniu 
wystarczy jeden głos przewagi. 
Z odwołaniem zarządu powia-
tu poszłoby już dużo trudniej. 
Ponieważ Klub PiS dysponu-
je w radzie powiatu 12 głosami, 
zaś koalicja radnych Wspólnoty 
Samorządowej, PO i Forum Do-
brego Samorządu liczy 17 szabe-
lek i ma zdecydowaną przewa-
gę, podjęto próby rozbicia tego 
monolitu. Skoro wniosek o od-
wołanie został złożony, to widać 
radni PiS uznali, że pozyska-
li sojuszników i mają większość 
w radzie. I trwali w tym przeko-
naniu aż do sesji, do ogłoszenia 
wyników głosowania, które po-
kazało, że żaden z koalicjantów 
nie dał się kupić stanowiskiem 
wicestarosty. Zawiązana po wy-
borach w 2014 r. koalicja trzyma 
się jak skała i pewnie z powo-
dzeniem dotrwa do końca ka-
dencji.                                      Red.

(dokończenie ze str. 1)
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14 .02. 2017 r.

Moja Gazeta Regionalna
Dzwonię i piszę do Państwa 

ze swojego cierpienia i rozpaczy. 
Pod oknami kołki i druciane 
kraty, na nich zawieszone i przy-
kręcone wysokie maty. Brama 
i furtka wyjściowa zamknięta. 
Wyjście dziurą w rozgrodzonym 
mam płocie. Zakaz wjazdu dla 
rodziny i przyjaciół. Kamery w 
oknie, żeby widział Pan M. zięć 
Zdzisław, kto mnie odwiedza. 
Gdy mnie odwiedziła sąsiadka 
Elżbieta W., wychodziła przez 
zamkniętą na klucz bramę -  ko-
bieta 64-letnia. Innym razem 
słyszała i widziała, jak M. Zdzi-
sław wyzywa mnie od głupich i 
popycha w piersi, gdy zapuka-
łam do drzwi, prosiłam, żeby mi 
córka zwróciła pokój. Bo sprze-
daje ziemię i zabudowania, całą 
posesję ze mną. Gdy jestem sama 
każdorazowo M. Zdzisław ubli-
ża mi w obecności córki, wyzywa 
od dziadostwa, lokatorek, głu-
pich i suk, złodziejki. Od 4 lat nie 
mam ciepłej wody. Zięć M. kran 
zakręcił, dosłownie kilka razy 
umyłam się pod prysznicem. 
Myję się w misce, w XXI wieku.

Na prośbę córki Agnieszki 
z męża M. zgodziłam się na re-
mont. Przed remontem mieliśmy 
z mężem zimą ciepłą wodę z 
pieca CO., a latem z przepływo-
wego ogrzewacza na prąd. Córkę 
wychowaliśmy i wykształciliśmy 
z mężem i w zimnej wodzie, od 
dzieciątka, dokąd była z nami, 
się nie myła, kranu z ciepłą wodą 
nie zamykaliśmy przed swymi 
kochanymi dziećmi. Od Zięcia i 
Córki dostałam wydruki za to, że 
żyję przez nich opodatkowana: 
209 zł miesięcznie. Cały czas za 
drzwiami, gdy przyjadą (miesz-
kają w Rembertowie), krzyczy 

zięć: pieniądze i wyzwiska. Mam 
takie 4 druki do okazania. Funk-
cjonuję dzięki przyjaźniom i 
wsparciom seniorskim i córki z 
Bodzanowa, Beaty M. Pomaga 
mi, przywozi wodę w 5-litrowych 
butelkach i żywność, gdy się kiep-
sko czuję, ociera łzy, gdy płaczę, 
bo na bieżąco ją informuję. Cór-
ka Agnieszka M. odkupiła od 
syna za 40 tys. złotych 6 ha zie-
mi, zabudowania, dom, oborę, 
gospodarczy budynek, ciągnik, 
sprzęt do ciągnika, przyczepę 
dwukółkę i wszystkie sprzęty 
potrzebne do obróbki. Mąż był 
tokarzem i spawaczem. Tokarnię 
miał, spawarkę gilotynę, szlifier-
kę, wiertarkę stołową i inne po-
trzebne do pracy sprzęty. Córka i 
zięć sprzedali wszystkie te maszy-
ny, wzięli pieniądze. Jeszcze mają 
do sprzedania budynki i ziemię. 
Tylko ja jestem obciążeniem, nie-
potrzebnym śmieciem. Zaliczam 
73 rok życia. Wykształcenie mam 
podstawowe. Z mężem przeży-
łam 46 lat. Dziewiąty rok jestem 
wdową. Przeszło 5 lat życia 
jestem dręczona fizycznie i psy-
chicznie. Mąż był złotą rączką we 
wsi, a ja jego prawą ręką. Dzieci 
kochaliśmy bardziej jak siebie. 
Ufaliśmy im, wierzyliśmy, że nas 
nie skrzywdzą. Ale pomyliliśmy 
się. Cały czas jestem oskarżana, 
że coś niszczę albo psuję. I ubliża-
nie mam od M. tam, gdzie mnie 
spotka albo za drzwiami. Zlikwi-
dował mi antenę do telewizora  z 
dachu. Zginął mi rower, jedyny 
mój środek lokomocji. Zmroził 
mi ziemniaki i warzywa, choć 
były postawione w czystych kar-
tonach, z letniej kuchni wstawił 
do obory, zamarzło. 

I do dnia dzisiejszego upły-
nęły 4 lata jak na bieżąco mam 
wszystko w sklepie i przyniesio-
ne w reklamówce, trzymane w 

kuchni pod zlewem. Około 4 km 
mam do sklepu. Latem rower, 
zimą autobus: około 13 zł z przy-
stanku do sklepu i z powrotem. 
Myśleliśmy z mężem, że córka 
będzie na starość opiekować się 
nami. M. Zdzisław nazywa moją 
córkę mendą. Więc ja powiedzia-
łam, jak ty sobie pozwalasz tak 
się traktować, córko? Ona mi od-
powiedziała, że ja nie znam ży-
cia. Ja nie widziałam i nie słysza-
łam, jak się wojskowi obchodzą 
z żonami. Bo ja tylko znam Cy-
bulin. Jak on mi ubliżał, ona się 
nie odzywała. Hanna B. senior-
ka, widziała kołki i sznury, tab-
liczki wypisywane przez M., że 
gospodarstwo jest na sprzedaż). 
Widziała moje łzy i patrzyła, na 
co moja córka dała przyzwole-
nie M., jak pozwoliła traktować 
matkę. Prosiłam sołtysa wsi, żeby 
zobaczył, ale ten młody człowiek, 
kawaler nie przyszedł. Uważam, 
że pies ma lepsze poszanowanie 
i prawa niż rodzice, co oddadzą 
dziecku wypracowany mają-
tek i czekają na godne dożycie. 
Nie znam mojej córki od strony 
człowieka. Pozbawiła mnie god-
ności ludzkiej i ograniczyła moją 
wolność ludzką. Od Cybulina 
do Płocka nikt nie widział ta-
kiego ogrodzenia zrobionego na 
dożywociu dla rodzica. Proszę, 
niech przeżywanie moje będzie 
ostrzeżeniem dla innych rodzi-
ców, liczących na godne dożycie z 
własnym dzieckiem. Bo o śmierci 
to myślałam. Ale że córka da ta-
kie przyzwolenie na traktowanie 
matki, to nie. Proszę o przyjazd 
do Cybulina. I dziękuję. Przepra-
szam za pismo, bo wzrok już nie 
ten. Resztę opowiem w Cybulinie.

Barbara F. 

(dane adresowe znane redakcji, 
zachowana oryginalna pisow-
nia) 

Listy od Czytelników

Niech list, który zamieszczamy poniżej, będzie przestrogą dla wszystkich, którzy mają zamiar prze-
pisać swój majątek dzieciom lub innym osobom, które zdobyły ich zaufanie. Niestety, jak pokazuje 
poniższy przykład, oddanie swoich dóbr za życia nawet najbliższym, zdawać by się mogło, osobom, 
może niekiedy doprowadzić do wielkiego cierpienia. Spodziewany spokój u schyłku życia może zamie-
nić się w prawdziwe piekło…
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„Rozpoczęło się od pol-
skiej kuchni” – z uśmiechem 
opowiadali nasi goście. Pro-
jekt „Polish – Italian cuisine 
- kuchnia polsko – włoska” 
polegał na nagraniu filmu 
prezentującego polskie po-
trawy, wraz z przepisami ich 
wykonania, w odpowiedzi 

włoscy partnerzy nagrali i 
wysłali najbardziej charak-
terystyczne włoskie specjały. 
Filmiki znalazły się na ogól-
nodostępnym kanale inter-
netowym i stały się źródłem 
dalszej inspiracji.

11-osobowa grupa wło-
skiej młodzieży w wieku 

13-14 lat wraz z opiekunami 
- Eleną Bessa i Lucią Tessa, 
w czasie pięciodniowej wi-
zyty była zakwaterowana w 
domach rodzinnych 11 pol-
skich uczniów, dzięki czemu 
poznali lepiej zwyczaje, tra-
dycje i smaki naszej kuchni.

Podczas wizyty w urzę-

Młodzież z Corsico z wizytą u burmistrza
Głośnym „boungiorno” przywitała się z burmistrzem Miasta Kobyłka Robertem Roguskim grupa włoskiej młodzieży, która przyjechała 
do Kobyłki prosto z miasta Corsico leżącego obok Mediolanu. Wizyta była możliwa dzięki wspólnemu projektowi wymiany międzyszkol-
nej Instituto Comprensivo Buonarroti w Corsico a Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 1 z Kobyłki. Współpraca pomiędzy placówkami 
rozpoczęła się jeszcze w poprzednim roku szkolnym, dzięki pomysłowi i ogromnemu zaangażowaniu nauczyciela języka angielskiego 
Marcina Maciejewskiego i polega na wymianie grupy włoskiej młodzieży i uczniów kobyłkowskiego gimnazjum zmierzającego do lep-
szego poznania kultur tych dwóch krajów.

dzie miejskim nasi goście 
zwiedzili gabinet burmistrza. 
Odważniejsi chłopcy z zapa-
łem i przejęciem wcielili się 
w rolę burmistrza i próbowali 
poznać tajniki władzy samo-
rządowej w polskim mieście. 
Fotel burmistrza cieszył się 
szczególnym zainteresowa-
niem wśród Włochów. Nie 
zabrakło barwnych opowie-
ści o mieście Corsico i co-
dziennej pracy w urzędzie. 
Uśmiechnięta i zadowolona 
młodzież śpiewała włoskie 
szlagiery, czym szczególnie 
ujęła burmistrza Roberta Ro-
guskiego, który nucił wraz z 
nimi i zachwycał się pięknem 
włoskiego języka. Na po-
żegnanie nasi goście dostali 
drobne prezenty, aby miło 
wspominali miasto i wizytę w 
kobyłkowskim urzędzie.

Pozostałe dni młodzież 
spędziła na grach integracyj-
nych, wycieczkach wyjazdo-
wych i zajęciach po włosku 
i polsku przepełnione eks-
perymentami oraz quizami 

500 Plus w Ząbkach 

Państwo Gładysiakowie ma-
ją trzech synów. Środki z progra-
mu 500 Plus pomogły im wysłać 
najstarszego syna do szkoły mu-
zycznej oraz zakupić dla niego 
gitarę, dla najmłodszego z kolei, 
pieniądze te przydały się na no-
sidełko, łóżeczko oraz pieluchy i 
pielęgnację.

W podsumowaniu, mi-
nister Rafalska stwierdziła, 
że widać iż sytuacja rodzin w 
Polsce, w tym także na Ma-
zowszu, poprawia się. Dodała, 
że ważne są też inne działania 
w zakresie polityki społecznej, 
takie jak poprawienie dostęp-
ności do miejsc żłobkowych 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska 
wraz z Wojewodą Mazowieckim Zdzisławem Sipierą, w ramach 
podsumowania pierwszego okresu działania rządowego progra-
mu Rodzina 500 Plus, odwiedzili Ząbki, w poniedziałek 6 mar-
ca br. W Urzędzie Miasta spotkali się z wielodzietną rodziną 
Gładysiaków oraz zobaczyli, jak wygląda realizacja programu 
500 Plus w ząbkowskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

oraz do klubików dziecięcych. 
Wojewoda Sipiera, zwrócił 
uwagę na zwiększenie dziet-
ności o ponad 7,5% na Ma-
zowszu w stosunku do ubie-
głego roku.

Gościom odwiedzającym 
Ząbki towarzyszył poseł na 
Sejm RP Piotr Uściński, a tak-
że gospodarz miasta burmistrz 
Ząbek Robert Perkowski ze 
swoim zastępcą Arturem Mu-
rawskim. 

W naszym regionie, świad-
czenia z programu 500 Plus 
trafiły do ponad trzystu osiem-
dziesięciu dwóch tysięcy ro-
dzin. W samych Ząbkach, tym 
świadczeniem, objęto ponad 
3 700 rodzin, jak poinformował  
burmistrz.

Ząbki, do tej wizyty, nie 
zostały wybrane przypadkowo. 
Miasto znajduję się w czołów-
ce przyrostu naturalnego - w 
pierwszej trójce w Polsce oraz 
na pierwszym miejscu na Ma-
zowszu. 

Iwona Potęga 

edukacyjnymi. Z pewnoś-
cią spędzony razem czas był 
owocny, a partnerzy bogatsi o 
nowe doświadczenia i umie-
jętności. Wszystkim nam 
towarzyszy przekonanie, że 
warto podejmować nowe 
wyzwania poznając rówieśni-
ków z innych krajów Europy 
ucząc się od siebie nawzajem.

Gorące podziękowania 
należą się pomysłodawcom, 
organizatorom, opiekunom 
i wszystkim rodzinom, które 
zakwaterowały włoskich go-
ści. Już za miesiąc kobyłkow-
scy gimnazjaliści z ZSP nr 1 
wyjadą z rewizytą do włoskie-
go miasta Corsico.

Emilia 
Buczyńska - Kołodziejek
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Wyjątkową galę poprowa-
dzili: dyrektor Centrum Domu 
Kultury, Sportu i Rekreacji, 
Wioletta Kur i Michał Kielak. 
Gospodarzami szczególnego 
święta byli burmistrz Tłuszcza 
Paweł Bednarczyk i przewodni-
czący Rady Miejskiej Krzysztof 
Gajcy. Uroczystość zaszczycili: 
starosta wołomiński Kazimierz 
Rakowski, radna powiatowa 
Magdalena Suchenek, dyrektor 
PUP w Wołominie Jolanta Tla-
ga, zastępca burmistrza Walde-
mar Banaszek   i radni miejscy. 
Burmistrz Tłuszcza Paweł Bed-
narczyk ciepłe słowa z życzenia-
mi skierował do wszystkich pań: 
„Życzę Wam z całego serca, aby 
Wasz każdy dzień był radosny 
i szczęśliwy nie tylko w Dniu 
Kobiet. Abyście były kochane, 
doceniane i realizowały swoje 
marzenia”. Kandydatki biorące 
udział w konkursie były zgła-
szane w 5-ciu kategoriach: W 
kategorii „Samorząd” nomino-
wane zostały: Agata Szymańska, 
Agnieszka Brzostek, Anna Gó-

raj, Marzena Boruc oraz Moni-
ka Konarska, której osiągnięcia 
uzyskały największe uznanie 
organizatorów konkursu. W 
kategorii „Przedsiębiorczość” 
nominowano Agnieszkę Kazę, 
Ewelinę Zadrożną oraz Anetę 
Klukowską, która otrzymała 
nagrodę w tej kategorii. W ka-
tegorii „Działalność społeczna” 
nominowane zostały: Krystyna 
Sokołowska, Monika Sieka-
czyńska, Aleksandra   Świeżak, 
Kinga Zielińska, Joanna Jawor-
ska, Joanna Piotrowska, Anna 
Jaworska, Bożena Baranowska, 
Agnieszka Kadej, Ewa Laskow-
ska, Marzena Białek, Doro-
ta Oleksiak-Jusińska, Halina 
Maciejczuk-Jabłecka i Julia Stę-
pińska. Nagrodzono dwie pa-
nie: Bożenę Baranowską i Ewę 
Laskowską. W kategorii „Edu-
kacja i kultura” nominowane 
zostały: Ewa Żmudzka, Ewa 
Laskowska, Bożena Baranow-
ska, Małgorzata Wdziekońska, 
Marzena Boruc, Jolanta Rosłon. 
Nagrodę otrzymała Marze-

na Boruc. W kategorii „Super 
Kobieta” nominowano Dorotę 
Oleksiak-Jusińską, Annę Kra-
sowską, Krystynę Maguzę, 
Alicję Kruk, Ewę Ponichterę 
i Krystynę Milczarek. Tytuł 
„Super Kobiety” otrzymała 
Ewa Ponichtera. Nagroda spe-
cjalna „Róża róż” przypadła 
Małgorzacie Wdziekońskiej. 
Wszystkie laureatki plebiscy-
tu otrzymały kwiaty, dyplomy 
i okolicznościowe broszki w 
kształcie róż. Spotkanie było 
okazją do obejrzenia ciekawej 
wystawy „Kobiety Tłuszcza”, 
która była zbiorem rękodzieła 
artystycznego mieszkanek gmi-
ny. Na zakończenie uroczysto-
ści burmistrz Tłuszcza Paweł 
Bednarczyk oraz przewodni-
czący Rady Miejskiej Krzysztof 
Gajcy pokroili wspaniały tort i 
zaprosili wszystkich do degu-
stacji. Ta piękna uroczystość 
na długo zostanie w pamięci 
wszystkich laureatów plebiscytu 
oraz uczestników. 

Jadwiga Powała

W rezydencji Nuncjusza 
Apostolskiego w Polsce Arcy-
biskupa Salvatore Pennacchio 

odbyła się podniosła uroczy-
stość z okazji 4. rocznicy pon-
tyfikatu Papieża Franciszka.

Obecni byli znamienici 
goście, a wśród nich: Pre-
zydent RP Andrzej Duda z 
małżonką, Prymas Polski abp 
Wojciech Polak, były prymas 
abp Józef Kowalczyk, sekre-
tarz generalny Konferencji 
Episkopatu Polski bp Artur 
Miziński posłowie i senatoro-
wie RP, ministrowie, ambasa-
dorzy akredytowani w Polsce 
oraz oraz przedstawiciele du-
chowieństwa. 

Uroczystość poprzedzona 
została mszą świętą, którą od-
prawił   osobiście   arcybiskup   
Salvatore Pennacchio.

Prezydent RP Andrzej Duda z małżonką witany przez Nuncjusza Apostolskiego w Polsce arcybi-
skupa Salvatore Pennacchio podczas uroczystości 4. rocznicy pontyfikatu Ojca Świętego Franciszka

Rocznica pontyfikatu

Róże Burmistrza przyznane

Andrzej Lek z uroczystości 4. rocznicy pontyfikatu Ojca Świętego Franciszka

Ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczycia z małżonką i Nuncjusz Apostolski w Polsce Arcy-
biskup Salvatore Pennacchio

Nuncjusz Apostolski w Polsce wita ministrów: Adama Kwiatkowskie-
go - szefa Gabinetu Prezydenta RP, Krzysztofa Szczerskiego - ministra 
d/s zagranicznych Kancelarii Prezydenta RP oraz Marka Magierow-
skiego -  dyrektora Biura Prasowego  Kancelarii Prezydenta RP

Podsumowanie VII edycji plebiscytu „Róża Burmistrza Tłuszcza” odbył się 11 marca 2017 r. 
Głównym celem konkursu jest uhonorowanie najaktywniejszych kobiet, odnoszących sukces w 
życiu na niwie zawodowej i społecznej. Wydarzenie było połączone z koncertem Olgi Bończyk 
- aktorki i piosenkarki. 
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Czas na łatanie i sprzątanie  Chodnik do Majdanu 
W poprzednim numerze 

Mojej Gazety Regionalnej pi-
saliśmy, że zgodnie z deklara-
cjami złożonymi na posiedze-
niu komisji bezpieczeństwa 
i ochrony środowiska Rady 
Miejskiej w Wołominie przez 
dyrektora Miejskiego Zakła-
du Dróg i Zieleni, pozimowe 
naprawy nawierzchni dróg i 
wiosenne sprzątanie powin-
ny rozpocząć się w połowie 
marca. Połowa miesiąca mi-
nęła, łatanie dziurawych dróg 
chyba się rozpoczęło, bo np. 
zalane asfaltem zostały wiel-
kie dziury na ul. Mickiewi-

cza. Tyle, że roboty obejmują 
głównie centrum miasta, o pe-
ryferiach jakby zapominając. 
Ciekawe, czy w tym roku po-
zimowe łatanie obejmie taką 
np. ul. Ciasną, której asfalt zo-
stał zniszczony przez koparki 
i ciężarówki, jeżdżące tędy 
na budowę tunelu PKP. Co 
prawda ul. Ciasna miała być 
wyłączona z ruchu ciężkich 
pojazdów, niemniej inwestor, 
czyli PKP ma takie ustalenia 
za nic. Gorsze jest to, że wie-
dzą o tym urzędnicy i zupeł-
nie nie reagują. Tak jakby in-
teres PKP był ważniejszy od 

interesu mieszkańców, którzy 
mają zdewastowaną drogę, w 
dodatku niebezpieczną, bo 
w tej dziurze można skręcić 
nogę. Dlatego dobrze byłoby, 
gdyby pozimowe naprawy 
wyszły poza centrum Woło-
mina. Dwa tygodnie temu pi-
saliśmy także o przystanku na 
al. Niepodległości, z którego 
został tylko dach. Tutaj nic się 
nie zmieniło, wiata nadal nie 
została naprawiona. O wio-
sennych porządkach pisać nie 
będziemy, bo trudno pisać o 
czymś czego nie ma. 

Trwa rozbudowa dro-
gi powiatowej od ronda w 
Majdanie do ul. Granicznej 
w Wołominie. Prowadzona 
przez Powiat Wołomiński 
inwestycja obejmuje budowę 
chodnika i ścieżki rowerowej 
na odcinku długości 1240 m 
wraz z budową kanalizacji 
deszczowej. Koszt budowy 
to 1 mln 886 tys. zł, w tym 
dotacja gminy Wołomin wy-
nosi 566 tys. zł. Zostało wy-
konane około 70 proc. inwe-
stycji, ponadto rozpoczęto 
prace projektowe na konty-
nuację zadania, aż do drogi 
634. I choć podczas rozbu-
dowy poległo kilkadziesiąt 
sosen vis`a vis cmentarza, to 
chodnik wraz ze ścieżką ro-
werową w tym miejscu jest 
bardzo potrzebny. I oby jak 
najszybciej inwestycja była 

kontynuowana, bo te powy-
krzywiane kawałki betonu, 
które obecnie prowadzą od 
cmentarza, czyli od ul. Gra-
nicznej do drogi 634, trudno 
nawet w przypływie dobrego 
humoru nazwać chodni-
kiem.  Red.

Redakcja 
Mojej Gazety 
Regionalnej 

poszukuje 
osoby do 

pozyskiwania 
reklam. 

Tel. 793 10 36 35Asfalt na ul. Ciasnej został zniszczony przez koparki i ciężarówki, które absolutnie nie powinny tędy 
jeździć
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Porady Księgowo-Prawne

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer informuje, że dla ułatwienia złoże-
nia mieszkańcom rocznego rozliczenia podatku dochodowego za rok 2016, pracowni-
cy Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer będą pełnili dyżury w siedzibach Urzędów 
Dzielnic, Rembertów, Wawer, Wesoła w godzinach 10:00-18:00 w dniach 10.04.2017 r.
Ponadto Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer  informuje,  że w dniach  
27 - 28 kwietnia 2017 r. godziny pracy urzędu skarbowego będą wydłużone, tj. urząd 
będzie czynny w godz. 8:00-18:00.

Teraz całego PIT-a wypełni 
urząd, a nie podatnik Sankcje w podatku VAT

Sankcja w wysokości 30%
W  razie stwierdzenia, że po-

datnik w złożonej deklaracji podat-
kowej wykazał:
a) kwotę zobowiązania podatko-

wego niższą od kwoty należnej,
b) kwotę zwrotu różnicy podat-

ku lub kwotę zwrotu podatku 
naliczonego wyższą od kwoty 
należnej,

c) kwotę różnicy podatku do obni-
żenia kwoty podatku należnego 
za następne okresy rozliczenio-
we wyższą od kwoty należnej,

d) kwotę zwrotu różnicy podatku, 
kwotę zwrotu podatku naliczo-
nego lub kwotę różnicy podatku 
do obniżenia kwoty podatku 
należnego za następne okresy 
rozliczeniowe, zamiast wykaza-
nia kwoty zobowiązania podat-
kowego podlegającej wpłacie do 
urzędu skarbowego,

-  naczelnik urzędu skarbo-
wego lub naczelnik urzędu celno-
-skarbowego określi odpowiednio 
wysokość tych kwot w prawidłowej 
wysokości oraz ustali dodatkowe 
zobowiązanie podatkowe w wyso-
kości odpowiadającej 30% kwoty 
zaniżenia zobowiązania podatko-
wego albo kwoty zawyżenia zwrotu 
różnicy podatku, zwrotu podatku 
naliczonego lub różnicy podatku 
do obniżenia podatku należnego 
za następne okresy rozliczeniowe.

Dodatkowe zobowiązanie po-
datkowe w takiej samej wysokości 
będzie ustalone również w sytuacji, 
gdy podatnik nie złożył deklara-
cji podatkowej oraz nie wpłacił 
kwoty zobowiązania podatkowego 
(art. 112b ust. 1 ustawy o VAT).

Ustawodawca przewidział jed-
nak przypadki, gdy dodatkowe zo-
bowiązanie podatkowe nie będzie 
ustalane. Wg ustawy o  VAT są to 
następujące sytuacje:
•	 popełnienie w deklaracji błędów 

rachunkowych lub oczywistych 
pomyłek, a także

•	 nieujęcie podatku należnego lub 
podatku naliczonego w rozlicze-
niu za właściwy okres rozlicze-
niowy, kwoty te zaś zostały ujęte 
w  poprzednich okresach rozli-

czeniowych lub w okresach na-
stępnych po właściwym okresie 
rozliczeniowym, i  nastąpiło to 
przed dniem wszczęcia kontroli. 

Konsekwencją takiego roz-
liczenia dla podatnika mogą być 
odsetki za zwłokę.

Sankcja nie będzie także usta-
lana w  przypadku, gdy zaniżenie 
zobowiązania, zawyżenie kwoty 
różnicy podatku do zwrotu lub 
rozliczenia w następnych okresach 
rozliczeniowych bądź zawyżenie 
kwoty zwrotu podatku jest doko-
nane przez osoby fizyczne, które 
za ten sam czyn ponoszą odpowie-
dzialność za wykroczenie skarbo-
we albo za przestępstwo skarbowe.

Sankcja w wysokości 20%
Ustawa przewiduje także 

przypadki, kiedy zostanie ustalona 
niższa sankcja w  wysokości 20%. 
Będzie tak, gdy podatnik skoryguje 
dokonane pierwotnie rozliczenie 
podatku poprzez złożenie stosow-
nych korekt deklaracji, i  zrobi to 
już po zakończeniu kontroli po-
datkowej lub w trakcie prowadzo-
nego postępowania kontrolnego 
(korekty deklaracji będą uwzględ-
niać wszystkie stwierdzone w toku 
kontroli nieprawidłowości), do 
czego uprawniają go odpowiednie 
przepisy Ordynacji podatkowej 
lub przepisy dotyczące KAS. Przy 
czym musi on jednocześnie wpła-
cić kwotę wynikającego ze skory-
gowanej deklaracji zobowiązania 
podatkowego lub zwrócić niena-
leżnie otrzymaną kwotę zwrotu 
podatku lub różnicy podatku.

20% sankcja będzie stoso-
wana także, gdy podatnik po 
zakończeniu kontroli podatko-
wej lub w  trakcie prowadzonego 
postępowania kontrolnego złoży 
deklarację, której pomimo takie-
go obowiązku nie złożył w  obo-
wiązującym terminie, wpłacając 
jednocześnie kwotę zobowiązania 
podatkowego.

Sankcja w wysokości 100%
W  art.  112c ustawy o VAT 

wprowadzono podwyższoną staw-
kę sankcji w wysokości 100% w 
odniesieniu do przypadków świa-

domego uczestnictwa w  oszu-
stwach podatkowych lub osiągania 
nieuprawnionych korzyści mająt-
kowych kosztem budżetu państwa. 
Art.  112c ust.  1 ustawy wymienia 
przypadki, w  których stawka do-
datkowego zobowiązania podatko-
wego, o którym mowa w art. 112b 
ust. 1, wynosi 100% zamiast 30%.

Podwyższona stawka sankcji 
będzie stosowana w  przypadku, 
gdy zawyżona kwota podatku nali-
czonego wykazana przez podatni-
ka w deklaracji podatkowej będzie 
wynikała z faktur:
•	wystawionych przez podmiot 

nieistniejący,
•	 stwierdzających czynności, któ-

re nie miały miejsca,
•	 podających kwoty niezgodne 

z rzeczywistością - w części do-
tyczącej tych pozycji, dla któ-
rych podane zostały kwoty nie-
zgodne z rzeczywistością,

•	 potwierdzających czynności, 
do których mają zastosowanie 
przepisy art. 58 i art. 83 Kodeksu 
cywilnego (np.  czynności po-
zorne, mające na celu obejście 
przepisów).

W  przypadku przyjęcia do 
rozliczenia wymienionych powyżej 
faktur, sankcja, bez względu na to, 
czy podatnik sam skoryguje dekla-
rację, czy określenia odpowiednich 
kwot dokona naczelnik urzędu 
skarbowego lub organ kontroli 
skarbowej, będzie wynosiła 100% 
kwoty zawyżenia czy zaniżenia. 
Ustawodawca nie przewidział żad-
nych wyjątków od zastosowania 
sankcji w wysokości 100%. 

Przepisy przejściowe
Z  przepisów przejściowych 

ustawy nowelizacyjnej wynika 
ponadto, że sankcji w  VAT nie 
stosuje się do okresów rozlicze-
niowych przypadających przed 
dniem 1 stycznia 2017 r. Oznacza 
to, że dodatkowe zobowiązanie nie 
zostanie ustalone za okresy rozli-
czeniowe przypadające przed tym 
dniem.

Autor: Jacek Czarnecki 
Kancelaria Podatkowa 

Skłodowscy

Od 1 stycznia 2017 r., w wyniku nowelizacji do ustawy o VAT wprowadzono przepisy dotyczące usta-
lania dodatkowego zobowiązania podatkowego, tzw. sankcji za nierzetelne rozliczanie podatku VAT. 
Przewidują one ustalanie sankcji w trzech wysokościach: 20%, 30% lub 100%. 

Dzięki nowym przepisom 13 
mln podatników spośród tych, 
którzy składają roczny PIT, będzie 
mogło to zrobić w najprostszy 
możliwy sposób. Wystarczy prze-
słać do właściwego urzędu skar-
bowego PIT-WZ, czyli wniosek 
o sporządzenie zeznania podat-
kowego. 

Urząd skarbowy na podsta-
wie danych z wniosku PIT-WZ 
oraz posiadanych informacji od 
pracodawców lub organów ren-
towych samodzielnie przygotuje 
zeznanie podatkowe.

W formularzu podatnik 
przekazuje urzędowi informacje 
o korzystaniu z odliczeń od po-
datku lub dochodu, np. z tytułu 
przysługującej ulgi na dzieci, wy-
datków na cele rehabilitacyjne, 
podwyższonych kosztów uzyska-
nia przychodów czy przekazaniu 
1% podatku na rzecz wybranej 
organizacji pożytku publicznego. 

Wniosek o sporządzenie 
zeznania będzie można złożyć 
wyłącznie elektronicznie za po-
średnictwem Portalu Podatkowe-
go lub systemu e-Deklaracje, udo-
stępnionych przez Ministerstwo 

Finansów, lub za pomocą banko-
wości elektronicznej.

Urząd w ciągu maksymalnie 
5 dni prześle na podany przez po-
datnika adres poczty elektronicz-
nej e-mail z linkiem do gotowego 
zeznania podatkowego. Zeznanie 
będzie można zaakceptować lub 
odrzucić do upływu terminu skła-
dania zeznań - w 2017 r. to 2 maja. 
Jeżeli podatnik w tym terminie 
nie podejmie żadnych czynności, 
jego zeznanie zostanie automa-
tycznie zaakceptowane. 

Do współpracy przystąpili 
również partnerzy zewnętrzni. 
Dzięki temu od 15 marca będzie 
można wysłać PIT-WZ również 
za pośrednictwem bankowości 
elektronicznej, a w przyszłości 
również np. spółdzielczych kas 
oszczędnościowo-kredytowych. 

Wniosek dotyczący docho-
dów za 2016 r., można składać 
między 15 marca a 18 kwietnia 
2017 r. 

Dzięki nowym przepisom 
podatnicy będą mogli również 
skorzystać z nowego formularza 
PIT-OP – czyli oświadczenia o 
przekazaniu 1% podatku organi-

zacji pożytku publicznego (OPP). 
Jest on przeznaczony dla tych po-
datników podatku PIT, którzy są 
osobami fizycznymi i otrzymali 
od organów rentowych roczne 
obliczenie podatku PIT-40A oraz 
chcą przekazać 1% podatku wy-
branej OPP. Do tej pory musieli 
składać zeznanie podatkowe, te-
raz – jeśli złożą PIT-OP – to urząd 
przekaże wybranej organizacji 1% 
podatku. 

PIT-OP będzie można zło-
żyć elektronicznie, przy użyciu 
dostępnego na Portalu Podatko-
wym formularza online, formu-
larza interaktywnego, aplikacji 
e-Deklaracje Desktop, a także za 
pośrednictwem bankowości in-
ternetowej i papierowo. Oświad-
czenie za rok 2016 można składać 
od 15 marca do 2 maja 2017 r.

Informacje dotyczące skła-
dania PIT-WZ i PIT-OP wraz 
z przydatnymi pytaniami i od-
powiedziami, instrukcjami oraz 
możliwością wyszukania lub 
sprawdzenia ich statusu są do-
stępne na Portalu Podatkowym 
Ministerstwa Finansów.

 

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygo-
towania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, ze zm.)
 

Starosta Wołomiński
zawiadamia 

o wydaniu w dniu 9 marca 2017 r. dla Burmistrza Miasta Ząbki, reprezentowanego przez 
pełnomocnika P. Pawła Ciechanowicza, decyzji Nr 9pz/2017 znak WAB.6740.14.45.2016 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie ulicy Herberta 
w Ząbkach wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicami Powstańców i Różaną oraz od-
cinkami tych ulic”.
Działki usytuowania obiektu:
•	 w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym drukiem – nu-

mery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz Miasta Ząbki, w nawia-
sach – numery działek po podziale):
−	ew. nr: 8 (8/3, 8/4),  47/3 (47/5, 47/6), 20 (20/3, 20/4), 57/4 (57/6, 57/7, 57/8), 46 (46/3, 

46/4, 46/5) w obrębie 0057 (03-33), jedn. ewid. 143403_1 Ząbki 
•	 w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Miasta Ząbki, niepodlegające 

przejęciu (tłustym drukiem –numery działek po podziale):
−	ew. nr: 2/5, 2/7, 2/8, 2/9, 27/1, 27/3, 28/1, 56, 62  w obrębie 0056 (03-32), jedn. ewid. 

143403_1 Ząbki 
−	ew. nr: 9/1, 9/2, 21/1, 21/2 (21/6, 21/7, 21/8), 57/5 (57/9, 57/10, 57/11), 45 w obrębie 

0057 (03-33), jedn. ewid. 143403_1 Ząbki 

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu 
wydającego decyzję - Starosty Wołomińskiego, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, w ter-
minie 14 dni od dnia uznania obwieszczenia za doręczone w trybie art. 49  ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.).

Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyń-
skiego 3 Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 105 w godzinach przyjęć interesantów  tj. 
pn. 10-18, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16.

Składanie rocznych PIT-ów zostało maksymalnie uproszczone. Wystarczy złożyć online wnio-
sek PIT-WZ, a urząd skarbowy sam przygotuje zeznanie podatkowe na podstawie danych, które 
posiada.  To najprostszy, najszybszy i najpewniejszy sposób rozliczenia dochodów. Emeryci i 
renciści przekażą 1 proc. dla OPP na nowym formularzu PIT-OP, nie muszą wypełniać odręb-
nego zeznania. 
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WYCIĄG  Z  OGŁOSZENIA  O  PRZETARGU

Burmistrz Miasta Ząbki 
ogłasza pierwszy  przetarg
ustny nieograniczony na sprze-
daż nieruchomości gruntowej, 
oznaczonej w  ewidencji gruntów 
i budynków  jako działka ewiden-
cyjna nr  6/1 z  obrębu 0036, 03-12 
o  pow.  356 m2, położonej w  Ząb-

kach przy ul. Hugona Kołłątaja objętej księgą wieczy-
stą Nr WA1W/00112372/8 wraz z udziałem w wyso-
kości 1/2 w nieruchomości objętej księgą wieczystą 
Nr WA1W/00111173/6 oznaczonej w ewidencji grun-
tów i budynków jako działki ewidencyjne nr 6/3 i nr 
13/3 z obrębu 0036, 03-12 o łącznej pow. 27 m2, sta-
nowiącej drogę wewnętrzną, w celu zapewnienie do-
stępu do drogi publicznej ul. Hugona Kołłątaja.

Przetarg odbędzie się dnia 24.04.2017 r. (poniedziałek) 
o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy 
ul. Wojska Polskiego 10.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 201 044 zł
+ obowiązujący podatek VAT.
Wadium: 16 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wa-

dium do dnia 20  kwietnia 2017 r. na konto urzędu: Bank 
Handlowy 35 1030 1016 0000 0000 9290 1041 (liczy się data 
wpływu środków na konto).

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Prze-
strzennego Miasta Ząbki, nieruchomość jest położona w  ob-
szarze przeznaczonym do zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej. Lokalizacja nieruchomości: południowa część Miasta 
Ząbki, ok 10 km od centrum Warszawy. Komunikacja: Koleje 
Mazowieckie, komunikacja autobusowa (ZTM Warszawa), ko-
munikacja autobusowa Ząbki.

Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje do-
stępne są na stronie bip.zabki.pl/ (w zakładce Przetargi) oraz 
w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, 
tel. (22) 5109 744 do 748.

Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski

Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Ząb-
kach przy ul. Hugona Kołłątaja, oznaczona w  ewidencji 
gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 3 z obrę-
bu 0036, 3-12 o powierzchni 0,0426 ha, dla której Sąd Rejo-
nowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 
księgę wieczystą Nr WA1W/00026632/9, będąca w bezpo-
średnim sąsiedztwie nieruchomości gminnej wyżej opisa-
nej również przeznaczona jest do sprzedaży.
Oświadczenie współwłaścicieli działki ewidencyjnej nr 3 o zo-
bowiązaniu się do sprzedaży potencjalnemu nabywcy nie-
ruchomości gminnej jest dostępne na stronie bip.zabki.pl/  
(w zakładce Przetargi).

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Miasta Ząbki 
ogłasza pierwszy przetarg 

ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej, 

oznaczonej w ewidencji gruntów 
i budynków jako działki 

ewidencyjne nr 52/14 i nr 56 
z obrębu 0050, 03-26 o powierzchni 

1 714 m2, położonej w Ząbkach 
przy ul. Hansa Christiana 

Andersena objętej księgą wieczystą 
Nr WA1W/00073446/2.

Przetarg odbędzie się dnia 19.05.2017 r. (piątek) o  godz. 
1200

 
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska 

Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto: 422 757 zł.
Do wylicytowanej w przetargu ceny zostanie doliczony 

podatek VAT w wysokości 23%.
Wadium: 30 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie 

wadium do dnia 15.05.2017 r. na konto urzędu: Bank 
Handlowy 35 1030 1016 0000 0000 9290 1041 (liczy się data 
wpływu środków na konto).

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Ząbki, nieruchomość jest położona 
w  obszarze przeznaczonym do zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej lub jednorodzinnej (symbol w planie MW/MN). 
W południowej części znajduje się pas drogowy projektowanej 
ulicy dojazdowej oznaczony symbolem KUD. Lokalizacja 
nieruchomości: południowo  -  zachodnia część Miasta Ząbki, 
ok 10 km od centrum Warszawy. Komunikacja: Koleje 
Mazowieckie, komunikacja autobusowa (ZTM Warszawa ) oraz 
lokalne linie autobusowe Ząbki.

Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje 
o  warunkach przetargu dostępne są na stronie 

http://bip.zabki.pl (w zakładce Przetargi) oraz w siedzibie 
Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego Nr 10 w Referacie 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, tel. (22) 5109 744 do 
748 w godzinach pracy urzędu.

Praska Giełda Spożywcza 
z nową stroną internetową

Praska Giełda Spożywcza S.A. uruchomiła 8 marca br. o godz. 14 swoją nową stronę interne-
tową. Przygotowała ją agencja interaktywna „Kropka pod i” z Białegostoku, według projektu 
Sebastiana Krupy. Nowa, bardzo nowoczesna odsłona witryny spółki, ma – w porównaniu z jej 
poprzedniczką – jeszcze bardziej przejrzysty i funkcjonalny wygląd i charakter.

Prezentacja strony interne-
towej w sali bankietowej Ostoja 
restauracji „Na Skrajnej”, odby-
ła się w dniu szczególnie zna-
czącym dla żeńskiej części zało-
gi Praskiej Giełdy Spożywczej, 
a także gościnnie Makaronów 
Polskich S.A. – co otrzymało 
odpowiedni dla tej okoliczności 
wyraz podczas mniej oficjalnej 
części spotkania pracowników 
i kierownictwa obydwu spółek.

Na stronie głównej nowej 
witryny Praskiej Giełdy znajduje 
się zmienny slider, który oprócz 
panoramicznych zdjęć zawiera 
podstawowe informacje o na-
szym rynku hurtowym. Najbar-
dziej funkcjonalnym elemen-
tem strony jest interaktywna 
mapa Praskiej Giełdy Spożyw-
czej z towarzyszącą jej legendą 
– z naniesionymi halami i zlo-
kalizowanymi hurtowniami – 
która zarówno ze strony głównej 
jak i z innych podstron pozwala 
na dotarcie do zindywidualizo-

wanych informacji treściowych 
i graficznych o poszczególnych 
operatorach.

Wyakcentowanie tego ele-
mentu witryny oznacza, że 
podstawową funkcjonalnoś-
cią strony internetowej PGS 
jest łatwa identyfikacja opera-
torów na naszym rynku hur-
towym i sprawna komunika-
cja klientów – w szczególności 
tych potencjalnych – z ope-
ratorami oferującymi sprze-
daż produktów spożywczych. 
Nowa strona prezentuje w atrak-
cyjnej formie także inne infor-
macje o Praskiej Giełdzie Spo-
żywczej – zarówno jako o rynku 
hurtowym (m.in. notowania cen 
i promocje), jak i osobno o Pra-
skiej Giełdzie jako o spółce.

Witryna zawiera też licz-
ne materiały wytworzone przez 
media relacjonujące wydarze-
nia na Praskiej Giełdzie – w 
tym również materiały filmowe 
i dźwiękowe. Strona udostępnia 
ponadto obszerne archiwum 
informacji dających obraz in-
tensywnej długoletniej działal-
ności Praskiej Giełdy – ilustru-
jącej zarówno jej aktywność 
komercyjną, jak i rozległą dzia-
łalność promocyjną.

Najnowsza wersja witryny 
PGS zawiera również newslet-
ter, który umożliwia otrzymy-
wanie informacji o najnow-
szych aktualizacjach na stronie. 
Po raz pierwszy została zapre-
zentowana także wersja mobil-
na strony internetowej Praskiej 

Giełdy Spożywczej. Jest ona 
kompatybilna ze smartfonami i 
z tabletami. Ma też dodatkowo 
funkcję nawigacji, pozwalają-
cą z łatwością dotrzeć na teren 
Praskiej Giełdy z dowolnego 
miejsca.

Po prezentacji strony in-
ternetowej, przewodniczący 
Rady Nadzorczej PGS pan Ze-
non Daniłowski przedstawił po 
raz pierwszy ogólne zamierze-
nia inwestycyjne spółki, doty-
czące planowanej realizacji na 
Praskiej Giełdzie Spożywczej 
centrum logistycznego. Z ko-
lei dyrektor Janusz Dąbrowski 
zaprezentował tegoroczne pla-
ny promocyjne Praskiej Giełdy 
Spożywczej.                          

M.P.
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PRACA

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

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

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

ZATRUDNIMY PRACOWNIKA DO 
MONTAŻU MEBLI  NA TERENIE 

RADZYMINA,WOŁOMINA, WYSZKOWA  
PRACA NA STAŁE 

KONTAKT KOM. 503091590

• Sprzedam piec węglowy. Cena 2500 
zł do negocjacji. Tel. 507 972 159

• Sprzedam wagę zegarową 600 kg., 
stół 2 x 1,5.m. Tel. 600 87 11 85

• ADMET Sp. z o.o. Kobyłka, 
ul. Dworkowa 28 zatrudni: ślusa-
rzy, technologów, pracowników 
kontroli jakości. Tel. 692 999 415 

SKUP, SPRZEDAŻ

REKUPERATORY,
KLIMATYZATORY

BUDOWLANE

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.

USŁUGI Toczenie, frezowanie, 
konwencjonalne CNC, TIG, 3D, 

koła zębate wykonuje TOK-FREZ, 
Wołomin, ul. Łukasiewicza 7, 

tel. /22/ 787-61-80

DOCIEPLANIE BUDYNKÓW, SZYBKO, 
TANIO, SOLIDNIE 502-053-214 

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

Docieplanie budynków - 
doświadczone ekipy - 602-482-572

TARTAK - Nadma, Jaworówka 44
Tel. 514 202 038, 882 840 184

Drewno opałowe, kominkowe, 
brykiet, pelet. 

Tarcica, deska, więźba dachowa, 
szalówka. Transport

www.opaltartaknadma.pl

Zatrudnię piekarza lub pomoc 
i kobietę na nocną zmianę. 
Dąbrówka, Tel. 601337495

Remonty, wykończenia 
wnętrz, docieplenia poddaszy 
- profesjonalnie i terminowo - 

602-482-572

Auto części Volkswagen, Audi
Tel. 512-008-626

Wiktorów koło Radzymina,
ul. Radosna 18

Murarz z ekipą - dobre ceny 
i terminowość - 602-482-572

NIERUCHOMOŚCI

MOTORYZACJA

• Sprzedam mieszkanie w Rembertowie, 
45 m kw., dwupoziomowe, bezpośrednio, 
tel. 601 851 504

• Sprzedam hotel pracowniczy w Oku-
niewie. Powierzchnia 1150 m kw., 
powierzchnia działki 1400 m kw. 

  Tel. 660 795 386

PRZEPROWADZKI
TRANSPORT

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

Haki, tłumiki, mechanika: 
Zielonka, ul. Poniatowskiego 49

tel. (22) 7611026

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

Cyklinowanie, piaskowanie, 
malowanie. Tel. 534085324

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

Tanie spanie od 9 zł za dobę. 
Grupy od 6 osób. 

Kontakt i informacja: 
Tel. 22 787 82 03,

600- 500- 401

BIUROWE

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

dokumentów. 

Tel. 789 090 573

Polski węgiel, orzech, groszek, miał 
i kruszywo. L. Czumaj, tel. 601 424 209

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

Naprawa sprzętu AGD: pralki, zmywarki 
i piekarniki z dojazdem do klienta. Ra-
dzymin i okolice. Tel. 784  524 586

Przy Orlej
Gabinet Weterynaryjny

pon.-pt. 9.00 - 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

Zatrudnię do pracy w cukierni 
w Trojanach z możliwością 

zakwaterowania. Tel. 502 617 823

AUTO-GAZ, montaż, serwis 
mechanika pojazdowa, 

wieloletnie doświadczenie, 
FHU „Wiktor” Trojany 37 B 

606 992 461
www.fhu-wiktor.com.pl

STUDNIE Paweł Folman 
Tłuszcz - ul. Kolejowa 4

pawelfolman@interia.pl
tel. 604211417

BRUKARSTWO
podwórza, podjazdy,opaski, chodniki, 

odwodnienia terenu, parking itd.
schody, tarasy, palisady

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

WYRÓB I SPRZEDAŻ 
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

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

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

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

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

Usługi remontowo - 
wykończeniowe, glazura, 

terakota, gipsowanie, 
malowanie, hydraulika i panele. 

Tel. 606 826 224



Formuła K1 jest najtrud-
niejsza dla zawodników. Liczy 
się w niej oprócz techniki siła, 
jest szeroki wachlarz dozwolo-
nych ciosów, a wiele pojedyn-
ków kończy się przed czasem. 
Trener Grzegorz Engel przygo-
towywał grupę zawodników do 
tych zawodów od wielu tygodni. 
W turnieju nie uczestniczył Ka-
mil Ruta, który zwyciężał w MP 
K1 przez ostatnie 3 lata, bowiem 
przygotowuje się do walki zawo-
dowej. 

Pomimo ciężkich przygoto-
wań, nie miała okazji do stocze-
nia walki na mistrzostwach Pau-
lina Matera. Młoda zawodniczka 
jako jedyna została zgłoszona w 
swojej kategorii i otrzymała ty-
tuł. Patryk Czarnecki w półfinale 
musiał uznać wyższość swojego 

Kickboxerzy w natarciu
Od mocnego uderzenia rozpoczęli nowy sezon kickboxerzy Wichru Kobyłka W rozegranych w Legni-
cy mistrzostwach Polski w formule K1 zdobyli 4 medale. Patryk Kuryłek wygrał rywalizację seniorów 
w kat. -57 kg, Dariusz Giera (-63,5 kg) i Paulina Matera (-65 kg) zostali mistrzami kraju w gronie 
juniorów, a Patryk Czarnecki (-54 kg) zdobył brąz w tej samej kategorii wiekowej.

rywala i zdobył brązowy medal. 
Z bardzo dobrej strony 

pokazał się Dariusz Giera. Jed-
nogłośnie wygrał półfinałowy 
pojedynek, a w finale znokau-
tował rywala, nie pozostawiając 
wątpliwości, że jest najlepszy w 
kategorii do 63,5 kg wśród ju-
niorów młodszych.

Na najwyższe słowa uznania 
zasłużył Patryk Kuryłek. To jego 
pierwszy tytuł w K1 w gonie se-

niorów. Zdobycie złotego meda-
lu zawodnik okupił złamanym 
nosem. Pomimo kontuzji i sil-
nego krwawienia w walce półfi-
nałowej, zdołał wygrać starcie z 
rywalem. Do pojedynku finało-
wego przystąpił ze złamaniem, 
pomimo tego wygrał na punkty 
i zdobył tytuł, dając sygnał tre-
nerowi kadry, że aspiruje do re-
prezentacji Polski również w tej 
formule.

- Jestem bardzo zadowo-
lony z wyjazdu – mówi trener 
kickboxerów Wichru Kobyłka 
Grzegorz Engel. – Bardzo ciężkie 
przygotowania przyniosły spo-
dziewany efekt. Przywozimy me-
dale we wszystkich kategoriach 
wiekowych, a to znaczy że na-
stępców mistrzów nie zabraknie. 
Serce do walki i charakter wo-

jownika pokazał Patryk Kuryłek, 
którego występ zrobił duże wra-
żenie na obserwatorach turnieju. 
Z doskonale wypadł Darek Giera, 
który rośnie na wielkiego wojow-
nika. Dziękuję ekipie, która była 
z nami na miejscu i pomagała w 
trakcie zawodów: Piotrowi Bom-
bikowi, Tomaszowi Bałdydze i 
Kamilowi Rucie, dziękuję spon-
sorom i przyjaciołom sekcji oraz 
Burmistrzowi Miasta Kobyłka, 
za objęcie udziału w mistrzo-
stwach patronatem. Już niedługo 
kolejne mistrzostwa i zawodowa 
walka Kamila, więc po krótkiej 
regeneracji wracamy do pracy – 
dodaje trener Engel.

Opracowanie: Artur Rola
Prezes MKS Wicher Kobyłka


