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Woda w Ząbkach coraz tańsza

Odrabiamy zaległe lekcje 

W nowej taryfie może-
my zauważyć pozycję abo-
namentową skierowaną do 
osób, których należności roz-
liczane są na podstawie fak-
tury elektronicznej. Dzięki 
e-fakturze za rozliczenie na-
leżności za ilość dostarczonej 
wody lub ilość odprowadzo-
nych ścieków zapłacimy tyl-
ko 2,14 zł/2 m-ce. Obniże-
nie ceny możliwe było dzięki 
oszczędnościom na materia-
łach biurowych oraz usłu-

gach kurierskich. Chętnych, 
którzy chcieliby skorzystać 
z tańszej od tradycyjnej for-
my rozliczania, zapraszamy 
do kontaktu z Biurem Obsłu-
gi Klienta. Obniżeniu uległa 
stawka opłaty za utrzymanie 
w gotowości urządzeń wodo-
ciągowych dla gospodarstw 
domowych.

Kolejną zmianą jest ob-
niżenie ceny jednostkowej 
za 1  m2 dostarczanej wody. 
Dzięki uruchomieniu włas-
nej Stacji Uzdatniania Wody 
stawka obniżyła się o 4% w 
stosunku do roku ubiegłego. 
Planowana na przyszły rok 
rozbudowa SUW oraz dalsze 
usprawnianie pracy systemu 

wodociągowego, tworzą pole 
do dalszego obniżania ceny 
wody w kolejnych latach. 

Idąc z duchem czasu 
spółka rozwija swój system 
informatyczny, usprawnia-
jąc komunikację z odbiorca-
mi swoich usług. Pierwszym 
ułatwieniem dla klientów 
było wdrożenie modułu elek-
tronicznego Biura Obsługi 
Klienta tzw. e-BOK. W ra-
mach tej usługi, zarejestro-
wani w systemie klienci 
otrzymali dostęp do historii 
transakcji zrealizowanych z 
naszym przedsiębiorstwem. 

Podczas lipcowej sesji radni Miasta Ząbki podjęli uchwałę nr XLV/419/2017 w sprawie przyjęcia nowej taryfy zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków, która obowiązuje w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 
31 sierpnia 2018 r. 

(dokończenie na str. 5)

Moja Gazeta Regionalna: Pani 
Burmistrz, co się dzieje z bu-
dową ulicy Kasztanowej w 
Nowych Lipinach i całym tym 
ciągiem drogowym od Szo-
sy Jadowskiej aż do wiaduk-
tu? Gdyby ten odcinek był już 
przejezdny, część samocho-
dów mogłaby ominąć najbar-
dziej zakorkowane w Wołomi-
nie skrzyżowanie.
Burmistrz Elżbieta Radwan: 
Ależ tam nie dzieje się nic złego, 
z tego, co wiem, inwestycja jest 
prowadzona zgodnie z planem. 

Rozmowa z burmistrz Wołomina 
Elżbietą Radwan.

Być może wydaje się, że robo-
ty wykonywane są wolno, ale 
naprawdę, warunki pogodowe 
nie sprzyjają realizacji żadnej 
inwestycji. Albo pada, albo jest 
mokro po ulewnym deszczu, w 
takich warunkach nie można 
położyć ani masy asfaltowej, ani 
podbudowy. Na pogodę wpły-
wu nie mamy. Jednak o Kaszta-
nową jestem spokojna,  termin 
zakończenia budowy jest plano-
wany w listopadzie. 

(dokończenie na str. 3)
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Piotr Uściński  - Prosto z Sejmu

Reforma sądownictwa

Zapraszamy do Biura Posła Piotra Uścińskiego w Wołominie ul. Ogrodowa 14, a także do Mobilnego Biura Posła Piotra Uścińskiego, które może dojechać wszędzie, 
gdzie jest potrzebne (na terenie powiatów podwarszawskich) tel.: +48 731 97 00 77 email: biuro@uscinski.pl

Dawno nie powstało tyle ulic

Media, opinia publiczna 
i duża część polityków zaję-
ta jest omawianiem kampanii 
medialnych, sporów wokół 
ustaw o Sądzie Najwyższym 
i Krajowej Radzie Sądowni-
ctwa. Podkreślany jest często 
spór pomiędzy politykami 
obozu dobrej zmiany, któ-
rego kwintesencją mają być 
prezydenckie veta. Na mar-

ginesie tej debaty warto za-
uważyć, że zmiany w sądow-
nictwie następują, a ustawa 
reformująca sądy powszech-
ne została uchwalona i pod-
pisana przez Pana Prezyden-
ta.

Sądy powszechne są 
najbliżej obywatela, to tam 
zwykły Polak szuka spra-
wiedliwości. I tam często, w 
rozgoryczeniu, stwierdza, że 
tej sprawiedliwości nie ma. 
Tysiące Polaków czują się 
pokrzywdzonymi i oszuka-
nymi przez sądy, często go-

łym okiem widać tendencyj-
ne wyroki, w cieniu których 
często zauważamy ślady po-
wiązań towarzyskich a na-
wet korupcji. Do naszych 
biur poselskich przychodzą 
ludzie, którzy latami walczą 
o sprawiedliwość, którzy są 
naprawdę pokrzywdzeni, a 
sędziowie zdają się tego nie 
dostrzegać.

Na to wszystko nakła-
dają się problemy organi-
zacyjne, długie kolejki, na 
wyznaczenie terminu czeka 
się czasem latami. Dotyczy 

to spraw cywilnych, gospo-
darczych, rodzinnych, ksiąg 
wieczystych, wszystkiego.

Chcemy, aby Polacy 
wiedzieli, że idą do sądu po 
sprawiedliwość. Muszą wie-
dzieć, że zawsze, kiedy tego 
potrzebują, sąd szybko i 
sprawnie im pomoże. Chce-
my usprawnić działanie są-
dów, aby były efektywne i 
budziły zaufanie. Naprawia-
my sądy m.in. poprzez: 
- losowy przydział spraw 

sędziom, gwarantujący, 
że spraw nie będą brali 

stronniczy sędziowie,
- równomierne obciążenie 

pracą sędziów, 
- ograniczenie pracy biu-

rokratycznej, aby sędzio-
wie zajęli się orzekaniem, 
a nie wypełnianiem doku-
mentów,

- awanse sędziów będą zwią-
zane ze stażem pracy i do-
świadczeniem, a nie ukła-
du z szefem.

Piotr Uściński
Poseł na Sejm RP

O budowie dróg w Ząbkach rozmawiamy z wiceburmistrzem Arturem Murawskim.

Koszt poszczególnych inwestycji:
ul. Złota, Nowoprojektowana - 1 mln 798 030 tys. zł
Lipowa - 1 mln 43,413 tys. zł
Andersena II etap - koszt ponosi developer
Nowa + zbiornik - 1 mln 68 870 tys. zł
Zaciszna, Staszica - 346,668 tys. zł
Polna, Leśna, Spokojna - 645,933 tys. zł
Orzeszkowej, Asnyka - 593,614 tys. złUl. Lipowa w trakcie budowy

Moja Gazeta Regionalna: Pa-
nie Burmistrzu, sporo się dzie-
je w mieście. Widać, że powsta-
ją nowe ulice. Jaki jest plan na 
ten rok?
Artur Murawski, wicebur-
mistrz Ząbek: To był bardzo 
pracowity rok i pracowite wa-
kacje dla pracowników ząbkow-
skiego magistratu. W trakcie bu-
dowy jest wiele ulic.
Może nie wszystkie inwestycje 
były tak spektakularne i zauwa-
żalne, gdyż nie były to główne 
ciągi komunikacyjne. Ale przy 
każdej z tych ulic toczy się ży-
cie, mieszkają ludzie, mieszkań-
cy przez wiele lat czekali na ich 
budowę. Życzyłbym sobie, by co 
roku tak dużo ulic udało się nam 
wybudować. Zakończona już 
jest budowa ul. Staszica. 
Bardzo ważna w północnej czę-
ści Ząbek jest ul. Nowa, łączą-
ca ul. Batorego z Jana Pawła II, 
gdyż odciąży ruch na ul. Bema. 
Wykonana jest już nawierzch-
nia, chodniki, ścieżka rowerowa, 
duży zbiornik retencyjny, który 
w newralgicznych momentach, 
podczas dużych opadów po-
zwoli magazynować wodę desz-
czową i zabezpieczy przed wyle-
waniem ze studzienek na ulicę.

Przy stadionie miejskim też 
widać zmiany…
Na finiszu jest budowa ul. Lipo-
wej. Wydaje mi się, że to będzie 
najpiękniejsza ulica w Ząbkach. 
Będzie wykonana z kostki klin-
kierowej, którą udało się pozy-
skać podczas budowy ul. Żoł-
nierskiej (631) dwa lata temu. 
Pod asfaltem był klinkier z cza-
sów powojennych, być może 
znalazł się tam w wyniku prac 
rozbiórkowych przy odbudo-

wie Starówki. Piękny szlachetny 
materiał, który służył prawie 100 
lat, i będzie służył kolejne 100. 
Ulica jest szeroka, ma dookoła 
dużo ładnej zieleni, więc stworzy 
się piękny ciąg spacerowy w kie-
runku lasu. Serdecznie wszyst-
kich zapraszam, żeby zobaczyli, 
jak obecnie wygląda ul. Lipowa.

A jakie ulice są robione po dru-
giej stronie Ząbek?
Już są pierwsze warstwy asfaltu 
ul. Złotej i Nowoprojektowanej. 
Łączą się one z ul. Kościelną i 
pozwoli to zmienić organizację 
ruchu przy Szkole Podstawo-
wej nr 3, by było tam bezpiecz-
niej. Ze względu na duże natę-
żenie ruchu ul. Kościelna będzie 
jednokierunkowa, samochody 
będą wjeżdżały w Kościelną, 
Nowoprojektowaną do Złotej i 
wyjeżdżały do skrzyżowania ul. 
Powstańców – Maczka. Powsta-
ły tam też miejsca parkingowe. 
Ulica ta jest ważna w kontekście 
budowy ul. Powstańców, będzie 
jednym z alternatywnych prze-
jazdów w okresie wyłączenia z 
ruchu ul. Powstańców podczas 
jej przebudowy.
Trwa budowa ul. Andersena 
od ul. Maczka w stronę ul. Żoł-
nierskiej. Jest to bardzo trud-
na inwestycja, ponieważ ulica 
jest równoległa do Powstańców, 
znajduje się na tyłach wszyst-
kich dużych osiedli mieszka-
niowych. Zawsze było trudne 
jej użytkowanie, gdyż była drogą 
gruntową. W czasie niekorzyst-
nych warunków atmosferycz-
nych przysparzała dużo proble-
mów mieszkańcom i służbom 
miejskim. Trudno ją budować, 
gdyż obok istniejących osied-
li trwa nadal budowa nowych. 

A jest bardzo potrzebna i moc-
no obłożona ruchem. Najtrud-
niejszy etap budowy za nami 
– jest już wybudowana kanali-
zacja deszczowa. Wymagało to 
rozkopania dużego fragmen-
tu ulicy w celu przebudowy już 
istniejących mediów. Od stro-
ny lasu zaczęliśmy robić pod-
budowę, dziennie powstaje ok. 
30 metrów. W przeciągu tygo-
dnia powinna być wykonana 
podbudowa na całym odcinku. 
Zniknie błoto, które jest tam tak 
dokuczliwe. Do połowy listopa-
da mają być zakończone prace, 
łącznie z chodnikami, o ile wa-
runki atmosferyczne pozwolą. 
Gdyby stało się inaczej, priory-
tetem będzie położenie przynaj-
mniej 2 warstw asfaltu jeszcze w 
tym roku, by dało się przejechać, 
a trzecią warstwę, ścieralną - na 
wiosnę w roku przyszłym.
Dodam, że ul. Andersena po-
wstaje dzięki współpracy Mia-
sta Ząbki z deweloperami. I etap 
został wybudowany w zeszłym 
roku przez firmę LC Corp od 
ul. Maczka do końca jej osiedla. 
Kolejny etap buduje firma Pol-
nord. Wprawdzie ulicę buduje 
deweloper, ale inspektor nadzo-
ru jest nasz i my nadzorujemy 
budowę. W przyszłym roku ul. 

Andersena chcemy wybudować 
do ul. Szwoleżerów. Pozwoli to 
odciążyć ruch na skrzyżowaniu 
Maczka - Szwoleżerów i dostać 
się do wszystkich osiedli w tam-
tym rejonie bezpośrednio od ul. 
Żołnierskiej, ul. Nowoprojekto-
waną do ul. Andersena. Ponad-
to jesteśmy w trakcie realizacji i 
planujemy w tym roku zakoń-
czyć budowę ulic: Zacisznej, 
Spokojnej, Polnej, Leśnej, Asny-
ka i Orzeszkowej.

A co przewidują najbliższe 
plany?
Najważniejsza informacja dla 
mieszkańców Ząbek, zwłasz-
cza po stronie południowej, jest 
taka, że 14 września otrzymali-
śmy decyzję ZRID (zezwolenie 
na realizację inwestycji drogo-
wej) na budowę ulicy Powstań-
ców. Bardzo długo, bo prawie 
3 lata, trwało przygotowanie ca-
łej dokumentacji, gdyż było po-

nad 2 tys. stron postępowania, 
osób, do których musiała do-
trzeć korespondencja w związku 
z planami budowy. Chciałbym 
podziękować pracownikom Sta-
rostwa Powiatowego, w szcze-
gólności z Wydziału Budow-
nictwa z naczelnikiem, Panią 
Hanną Mergiel. To dzięki ich 
pomocy i wsparciu udało się 
zgromadzić wszystkie doku-
menty i uzyskać decyzję „zri-
dowską”. Bardzo nam zależało, 
by dokumentację otrzymać na 
początku września, ponieważ 
dzięki temu zdążyliśmy uczest-
niczyć w ubieganiu się o środki 
z tzw. „schetynówki” (Narodo-
wy Program Przebudowy Dróg 
Lokalnych). Ta droga doskona-
le wpisuje się w ten program, 
wierzymy, że otrzymamy na nią 
dofinansowanie i w przyszłym 
roku rozpoczniemy tę inwesty-
cję. Gdyby nie pomoc Starostwa 
nie mielibyśmy szans wyrobić 
się w terminie ze względu na 
złożoność spraw.
Na końcowym etapie projekto-
wym jest ul. Skorupki. Jeszcze w 
tym roku będziemy wnioskować 
do Samorządu Województwa 
Mazowieckiego o ujęcie budo-
wy odcinka od ul. Żołnierskiej 
do Orlej w planach na 2018 rok. 
Jest to zadanie własne Woje-
wództwa Mazowieckiego, ale li-
cząc na szybsze jego wykonanie, 
zdecydowaliśmy się na współfi-
nansowanie inwestycji.
Zostało wszczęte postępowanie 
ZRID na budowę ul. Podleśnej. 
Po otrzymaniu decyzji, ogłosi-
my postępowanie przetargowe 
na jej wykonanie z terminem 

realizacji do połowy przyszłego 
roku.

Były jakieś problemy, które za-
kłóciły rytm pracy?
Muszę przyznać, że tak. Trwa 
realizacja dużych inwestycji 
drogowych w okolicy Warsza-
wy i Marek (obwodnice), dlate-
go firmy nie są zainteresowane 
realizacją mniejszych zadań w 
samorządach. Brakuje oferen-
tów albo proponowane oferty 
przekraczają ceny wynikające z 
kosztorysów dokumentacji bu-
dowlanej. Powyższe trudności 
spowodowały to, że niektóre 
przetargi zmuszeni byliśmy po-
wtarzać.
Przetarg na budowę ronda na 
skrzyżowaniu ul. Wolności i 
11go Listopada, na dniach bę-
dziemy ogłaszali po raz trzeci 
w tym roku, gdyż ceny uzyska-
ne we wcześniejszych postępo-
waniach są w naszej ocenie zbyt 
wysokie. Mamy dużo potrzeb 
inwestycyjnych, jesteśmy odpo-
wiedzialni za finanse publiczne i 
staramy się je wydawać rozsąd-
nie. W ponawianych postępo-
waniach szukamy argumentów 
korzystnych dla potencjalnych 
wykonawców np. wydłużenie 
terminu składania ofert czy re-
alizacji inwestycji. Sprawdza 
nam się ta taktyka działania, 
uzyskane ceny na budowę ul. 
Zakopiańskiej czy Żeromskie-
go i Wigury w kolejnych po-
stępowaniach sprostały naszym 
oczekiwaniom. 

Rozmawiała: 
Urszula Szaliłow
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Wołomin wygląda obecnie jak 
wielki plac budowy, niemal w 
każdej części gminy coś się 
buduje, remontuje, moderni-
zuje. Którymi inwestycjami 
chciałaby się Pani pochwalić 
naszym czytelnikom?
Porównanie Wołomina do pla-
cu budowy jest bardzo trafne. 
W tym roku realizujemy 140 
zadań inwestycyjnych za 32 
miliony złotych. To absolutny 
rekord pod względem ilości in-
westycji, jak i środków finanso-
wych, zarówno tych z budżetu 
gminy, jak i pozyskanych z ze-
wnątrz. Dzięki zaangażowaniu 
pracowników urzędu, te środki 
pozyskujemy cały czas, ostatnio 
800 tysięcy złotych z Urzędu 
Marszałkowskiego na rozbiór-
kę budynków starego basenu 
i starej oczyszczalni, na upo-
rządkowanie tych terenów. Od 
wielu lat te obiekty - powiem 
wprost - straszą swoim wyglą-
dem i stwarzają zagrożenie. I 
wreszcie mamy możliwość, by 
pozbyć się ich z wołomińskiej 
przestrzeni, a w to miejsce wy-
budować funkcjonalne, ocze-
kiwane przez mieszkańców 
obiekty. Wracając do pytania, 
to nie chcę chwalić się inwe-
stycjami. To co robimy, dosko-
nale widać „gołym” okiem, 
tych dróg, chodników nie da 
się schować, zaraz po wybudo-
waniu oddajemy je do użytku 
mieszkańców. Ale chciałabym 
opowiedzieć o kilku znaczą-
cych przedsięwzięciach, z któ-
rych większość z nas już nie-
długo będzie korzystać. Jeszcze 

we wrześniu planowane jest za-
kończenie budowy pasażu na 
osiedlu Niepodległości, między 
ulicami Kościelną i Lipińską. 
Koszt tej inwestycji to prawie 2 
miliony złotych. Na pasażu bę-
dzie dużo zieleni, ławki z per-
golami, obrotowe krzesła, sto-
liki do gry w szachy, to będzie 
idealne miejsce do wypoczyn-
ku. Już niedługo będzie można 
z niego korzystać! Dla zwięk-
szenia bezpieczeństwa tego 
terenu zaprojektowano jego 
oświetlenie i monitorowanie. 
Bardzo ważną inwestycją jest, 
obecnie realizowana, rozbudo-
wa ul. Laskowej na długości po-
nad 800 metrów, od pasa kole-
jowego PKP do ul. Wiosennej. 
W ramach tego przewidziano 
m.in. budowę kanalizacji desz-
czowej, jezdni, chodników, 
ścieżki rowerowej oraz budo-
wę parkingu, pętli autobuso-
wej i wyniesionego skrzyżowa-
nia ulic Laskowej i Tęczowej. 
Na tę inwestycję, której koszt 
wyniesie 2,8 miliona złotych, 
udało się pozyskać dotację ze 
środków Urzędu Marszałkow-
skiego w ramach Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019. Powiem kilka zdań 
o jeszcze jednej inwestycji, re-
alizowanej obecnie w Woło-
minie. Cieszę się bardzo z bu-
dowy parku przy Muzeum im. 
Zofii i Wacława Nałkowskich. 
Ta inwestycja znacząco zmieni 
wygląd tej części miasta, przy 
samym wjeździe do Wołomi-
na, niejako na powitanie, bę-
dzie piękny teren rekreacyjny. 
Zakończenie tego zadania na-

stąpi dopiero za rok, tutaj także 
udało się pozyskać dofinanso-
wanie, prawie 1,7 miliona zło-
tych z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowiska.

Z której z tych inwestycji jest 
Pani najbardziej zadowolona, 
która sprawiła największą sa-
tysfakcję? 
Nie potrafię odpowiedzieć, 
bo ja cieszę się z każdego wy-
budowanego odcinka drogi i 
chodnika, z każdej wyremon-
towanej szkoły, z nowego placu 
zabaw. Trudno wybrać jedną 
inwestycję z tych 140 zapla-
nowanych do realizacji w tym 
roku. Każda z nich jest po-
trzebna, wszystkie są oczeki-
wane przez mieszkańców, nie-
które od kilkudziesięciu lat. Ale 
przyznam, że bardzo jestem 
zadowolona z takich lokalnych 
inwestycji, z których będzie ko-
rzystać kilkanaście, czy kilka-
dziesiąt osób, a nie kilkanaście 
tysięcy, jak w przypadku pasa-
żu, czy ul. Laskowej. Mam na 
myśli ulice Chełmską, Piasko-
wą czy Spokojną w Wołomi-
nie. Dwie z nich leżą na skraju 
miasta, daleko od centrum i do 
tej pory nie mogła dotrzeć tam 
cywilizacja. A tam też mieszka-
ją ludzie, którzy chcę mieć pod 
domem asfaltową drogę, chod-
nik i oświetlenie, bo dość już 
nachodzili się po błocie. I ja się 
z takich małych uliczek bardzo 
cieszę, bo nie sztuka robić duże 
inwestycje w centrum miasta, 
prawdziwą sztuką jest dotrzeć 
do wszystkich potrzebujących, 
w najbardziej odległe części 
gminy. 

Poza parkiem przy muzeum, 
to mówimy cały czas o inwe-
stycjach drogowych, jakby nic 
innego w gminie się nie dzia-
ło.
To prawda, że w tej kadencji 
postawiliśmy na budowę dróg, 
ale proszę zobaczyć przedszko-
le Misia Uszatka po remoncie, 
wygląda jak nowe! Projektu-
jemy rozbudowę szkoły w Za-
gościńcu, przygotowujemy 
termomodernizację SP nr  5 
w Wołominie i SP w Czarnej. 
Myślimy o najmłodszych, dla-
tego jest już gotowa koncepcja 
przedszkola przy ul. Wiejskiej, 
za chwilę otrzymamy pozwo-
lenie na budowę, finiszujemy 
sprawy formalne. Do tej nowej 
placówki zostaną przeniesione 
dzieci z przedszkola „Czerwo-
nego Kapturka”, które jest w ta-
kim stanie, że nawet nie opłaci 
się go remontować. Osobiście 
jestem zwolenniczką jak naj-
szybszego pobudowania ko-
lejnego przedszkola na osied-
lu Niepodległości. Potrzeby są 
tam ogromne i musimy jak naj-
szybciej im sprostać.

Pani Burmistrz, wychodzi na 
to, że realizacja tegorocznego 
planu inwestycyjnego to nie-
kończące się pasmo sukcesów. 
Naprawdę wszystko idzie tak 
gładko, nie ma żadnych po-
rażek, może coś się jednak nie 
udało?
Niemożliwe byłoby zrealizowa-
nie 32-milionowego planu in-
westycyjnego bez problemów i 
porażek. Zresztą porażki też są 
potrzebne, bo uczą pokory i z 
każdej wyciągamy wnioski na 

przyszłość. Nie udało nam się 
wykonać kilku zadań, bo nie-
oczekiwanie zmienił się trwa-
jący od kilku lat trend w inwe-
stycjach. Przygotowując plan 
inwestycyjny, bazowaliśmy na 
dotychczasowych danych, a w 
połowie roku zmienił się ry-
nek, koszty robocizny znacząco 
poszły w górę. Z tego powodu 
niektóre przetargi musieliśmy 
powtarzać, na przykład nie 
przyniosły rozwiązania aż trzy 
przetargi na budowę ul. Szpi-
talnej, bo mieliśmy w budżecie 
za mało środków. Nie może-
my rozstrzygnąć przetargu na 
budowę chodnika w Mostów-
ce czy na budowę ul. Ogrodo-
wej. Nie udała się budowa ul. 
Mickiewicza, na odcinku od 
1 Maja do końca. Na ostatniej 
sesji wprowadziliśmy zmiany 
do planu, udało się przesunąć 
środki zaoszczędzone na in-
westycjach realizowanych w 
pierwszym półroczu. Nie pod-
dajemy się, będziemy dalej pró-
bować ze Szpitalną, i z innymi 
ulicami. 

Przy takim tempie, to niedłu-
go zabraknie dróg do budowy 
i co wtedy będzie?
Tego akurat, że może zabrak-
nąć nam pracy, zupełnie się nie 
boję. I chociaż nigdy wcześniej 
w Wołominie nie realizowano 
tylu inwestycji co w tej kaden-
cji, to wszystkiego nie uda się 
zrobić w cztery lata. Zbyt duże 
są zaległości w tym zakresie i 
równie duże potrzeby miesz-
kańców. My teraz odrabiamy 
zaległe lekcje, dlatego ledwie 
powstał odcinek ul. Sikorskiego 
od 1 Maja do Gryczanej, to już 
projektujemy dalszą część do 
przebudowy. Zaczynamy bu-
dowę ul. Traugutta i Bajecznej, 
jest przygotowana dokumenta-

cja na budowę ul. Teligi. Inwe-
stujemy w Zagościńcu, wymie-
nię ulice Rumiankową, Mokrą 
i w Duczkach na ul. Stokrotki. 
Nie sposób wymienić wszyst-
kich 140 inwestycji, tych reali-
zowanych samodzielnie i tych 
we współpracy – bardzo dobrej 
– z Powiatem Wołomińskim. 
Chciałabym tutaj podkreślić, 
że nie udałoby się zrobić aż tyle 
bez wsparcia ze strony radnych 
oraz ciężkiej pracy odpowie-
dzialnych za realizację inwesty-
cji wiceburmistrz Edyty Zbieć 
i naczelnik Bożeny Kuchar-
czyk. Serdecznie im dziękuję, 
tak samo serdecznie dziękuję 
mieszkańcom za wyrozumia-
łość i cierpliwość. Zanim po-
wstanie nowa droga, to naj-
pierw są wielkie uciążliwości, 
które mieszkańcy muszą prze-
trwać. Czasami trwa to dłu-
go, bo dla nas zrobienie ulicy 
nie oznacza wylania naprędce 
asfaltu. My robimy od podstaw, 
z pełnym uzbrojeniem, żeby te 
inwestycje służyły przez dłu-
gie lata. Często spotykam się z 
mieszkańcami i mam satysfak-
cję, kiedy mówią, że jeszcze nie 
widzieli takiego tempa inwe-
stycji. Jeśli to tempo zostanie 
utrzymane, to przez kolejnych 
pięć lat zrealizujemy niemalże 
wszystkie inwestycje drogowe 
w gminie Wołomin. 

Dziękuję za rozmowę
Agata Bochenek 

Odrabiamy zaległe lekcje
(dokończenie ze str. 1)
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– Nowy szpital w Ząbkach 
to jedna z naszych najwięk-
szych inwestycji. Podjęliśmy się 
tego przedsięwzięcia z myślą 
przede wszystkim o pacjentach. 
Niestety, jak pokazują statysty-
ki, z roku na rok przybywa za-
równo młodych jak i starszych 
osób, które borykają się z różne-
go typu zaburzeniami psychicz-
nymi. To bardzo ważne, aby 
móc udzielić im fachowej po-
mocy i wsparcia w godnych wa-
runkach, i dobrze do tego celu 
przygotowanych placówkach. 

Jesteśmy przekonani, że taką bę-
dzie właśnie szpital w Drewnicy. 
Jak widać prace idą pełną parą 
i już wkrótce mieszkańcy Ma-
zowsza będą mogli otrzymać 
profesjonalną pomoc w miejscu 
dostosowanym do ich potrzeb – 
powiedział Adam Struzik.

Nowa placówka powsta-
ła w sąsiedztwie istniejące-
go już szpitala. Obiekt został 
tak zaprojektowany, aby pa-
cjenci czuli się w nim dobrze i 
komfortowo. W skład główne-
go pawilonu wchodzi siedem 

segmentów, połączonych tzw. 
strefą wielofunkcyjną, przy-
pominającą ogród zimowy i 
prowadzącą do miejsc wypo-
czynku i terapii. W skład szpi-
tala wchodzi m.in. centrum 
rehabilitacyjne oraz oddzia-
ły stacjonarne, w których do-
stępnych będzie w sumie 300 
łóżek. Stworzona została także 
przestrzeń rekreacyjno-sporto-
wa. Powstały alejki spacerowe, 
miejsce do gry w tenisa stoło-
wego czy stanowisko do gry w 
szachy.

– Wielkimi krokami zbli-
ża się dzień, w którym dzia-
łalność Mazowieckiego Cen-
trum Psychiatrii „Drewnica”, 
a  przede wszystkim jego pa-
cjenci przeniosą się do nowego 
obiektu. Dziś placówka funk-
cjonuje w kilkunastu budyn-
kach, których historia sięga lat 
XIX wieku. Świadczymy usługi 
w zakresie opieki psychiatrycz-
nej i uzależnień w siedmiu od-
działach. Niestety, obecnie zaj-
mowane obiekty nie przystają 
do standardów XXI wieku. 
Dlatego cieszę się, że już wkrót-
ce nasi pacjenci będą mogli być 
leczeni w  nowoczesnych prze-
strzeniach. Należy pamiętać, 
że w przypadku schorzeń o 
podłożu psychiatrycznym waż-
na jest nie tylko profesjonalna 
pomoc, ale także zapewnienie 
miejsca, w którym pacjent bę-
dzie mógł się czuć komforto-
wo – podkreślił prezes zarzą-
du Mazowieckiego Centrum 
Psychiatrii „Drewnica” Nor-
bert Szczepański.

- Obecnie jesteśmy na eta-
pie prac wykończeniowych za-
równo wewnątrz, jak i na ze-
wnątrz obiektu. Liczymy, że 
uda się je zakończyć, tak aby 
w pierwszej połowie przyszłe-
go roku centrum rozpoczęło 
działalność medyczną – po-
informował prezes zarządu 
spółki „Mazowiecki Szpital 
Wojewódzki Drewnica” Ro-
man Robert Jędrzejczak.

Najnowocześniejszy w kraju 
Szpital w Drewnicy

W Ząbkach dobiega końca budowa najnowocześniejszego szpitala psychiatrycznego w Polsce. 
Będzie on proekologiczny, a przede wszystkim przyjazny pacjentom. Trwają prace wykończe-
niowe, a pacjenci zostaną przyjęci już w pierwszej połowie przyszłego roku.  

Stan prac
W budynkach szpitala 

trwają ostatnie prace wykoń-
czeniowe. Podwieszane są su-
fity, montowane okładziny z 
glazury i terakoty, kładzione 
tapety, wykładziny podłogo-
we i ścienne, a także okładzi-
ny kamienne. Zakończono już 
montaż stolarki i ślusarki we-
wnętrznej. Roboty malarskie 
i prace wykończeniowe przy 
zbiorniku retencyjnym dobie-
gają końca. Wykonano także 
większość prac związanych 
z  zagospodarowaniem tere-
nu. W 90 proc. wykonano już 
drogi, chodniki i opaski wo-
kół budynków. Na ukończe-
niu jest także ogrodzenie. 

Kontynuowane są prace 
związane z oczyszczaniem i ni-
welowaniem terenu oraz wyko-
nywaniem nasadzeń krzewów. 
W sumie na terenie szpitala za-
sadzonych zostanie ok. 23 tys. 
sztuk roślin oraz 137 drzew. 

Jednocześnie przeprowadzono 
pielęgnację dębów przy pawilo-
nie ogrodowym. 

Planowany termin zakoń-
czenia prac przez generalnego 
wykonawcę – Budimex S.A. to 
koniec lutego przyszłego roku.   
Otwarcie szpitala i przeniesie-
nie działalności medycznej do 
nowego obiektu planowane jest 
na pierwszą połowę przyszłego 
roku.

Prace budowlane przy no-
wym obiekcie ruszyły wios-
ną 2015 r. Umowa pomiędzy 
spółką „Mazowiecki Szpital 
Wojewódzki Drewnica” a  ge-
neralnym wykonawcą inwesty-
cji – firmą Budimex S.A. zosta-
ła podpisana 24 lutego 2015  r. 
Wartość kontraktu to ok. 118 
mln zł. Inwestycja została po-
dzielona przez wykonawcę na 
dziesięć odcinków roboczych, 
na których prace trwały jedno-
cześnie.

red.

Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, prezes zarządu spółki „Mazowiecki Szpi-
tal Wojewódzki Drewnica” Roman Robert Jędrzejczak i prezes Mazowieckiego Centrum Psychiatrii 
„Drewnica” Norbert Szczepański

Nowy budynek szpitala będzie gotowy w lutym przyszłego roku

Wokół szpitalnego budynku będzie dużo zieleni oraz miejsce na grilla Nowoczesne, przeszklone wnętrza robią wrażenie



     ←  18(283)  21 września 2017  →  5GAZETA BEZPŁATNA

Uruchomiliśmy również 
usługę wysyłki faktur elektro-
nicznych wraz z możliwością 
realizowania szybkich płat-
ności przy pomocy kodów 
QR. Zamiast wpisywać ręcz-
nie dane do przelewu, obec-
nie można pobrać wszystkie 
dane przy pomocy aplikacji 
we własnym smartfonie. 

Rozwijając zakres e-fak-
tur wprowadzimy funkcje 
płatności masowych oraz in-
dywidualne konta bankowe, 
aby zwiększyć szybkość rozli-
czania należności.

Równolegle Spółka rea-
lizuje szereg inwestycji sie-
ciowych polegających na bu-
dowie nowych odcinków 
wodociągów i kanałów sani-
tarnych, jak również moder-
nizacji już istniejących frag-
mentów sieci. 

Przedstawione poniżej 
wykresy obrazują politykę 
Spółki w przedmiocie sukce-
sywnego zmniejszania opłat 
za wodę, przy jednoczesnym 
zwiększaniu zaangażowania 
finansowego w prowadzone 
inwestycje

Budowa własnej Stacji 
Uzdatniania Wody była moż-
liwa dzięki udzielonej przez 
NFOŚiGW częściowo uma-
rzalnej pożyczce w wysokości 
13 774 453,20 zł., którą spół-
ka będzie spłacała do 2029 
roku. Natomiast  najbliższym 
czasie spółka planuje realiza-

cję budowy  budynku admi-
nistracyjno-socjalnego cha-
rakteryzującego się niskim 
zużyciem energii. Będzie on 
spełniał warunki energoo-
szczędnego budynku uży-
teczności publicznej klasy 
energetycznej A. Zapewni to 
ograniczenie zużycia ener-
gii i emisji CO2. Dla potrzeb 
ogrzewania budynku wyko-
rzystane zostaną nowoczesne 
instalacje pomp ciepła tzw. 
pompa dolnego zasilania wy-
korzystująca energię wody 

pobieranej z naszych ujęć na 
terenie SUW. 

W związku z uruchomie-
niem własnej Stacji Uzdat-
niania Wody DREWNICA, 
w celu promowania spoży-
wania zdrowej, czystej, na-
szej ząbkowskiej wody pro-
sto z kranu, wystąpiliśmy do 

Burmistrza Miasta Ząbki z 
propozycją montażu w Szko-
le Podstawowej nr 1 źródełek 
wody pitnej. 

W przyszłości planu-
jemy wyposażyć wszystkie 
ząbkowskie szkoły w takie 
urządzenia, a także myślimy 
o uruchomieniu źródełka 
wody w Parku Miejskim im. 
Michała Szuberta.

W dalekim horyzoncie 
czasowym planowane jest 
także wybudowanie kolejnej 
Stacji Uzdatniania Wody, 

która pozwoli na zaspokoje-
nie potrzeb zaopatrzenia w 
wodę południowo-wschod-
niej części miasta, przeżywa-
jącej obecnie boom inwesty-
cyjny i rozwojowy.

Zarząd PWiK 
w Ząbkach Sp. z o.o.

(dokończenie ze str. 1)

Woda w Ząbkach 
coraz tańsza

Ponad 3 mln zł dla Wołomina!
We wtorek, 19 września, 

w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Mazowieckiego 
podpisano umowę na dofinan-
sowanie projektu: „Termomo-
dernizacja zespołu obiektów 
użyteczności publicznej w 
Gminie Wołomin”.

Urząd Marszałkowski re-
prezentowała Elżbieta Lanc, 
członek zarządu wojewódz-
twa mazowieckiego. Ze strony 
Wołomina umowę podpisały: 
burmistrz Elżbieta Radwan, 
zastępca burmistrza Edyta 
Zbieć i skarbnik gminy Marta 

Maliszewska (na zdjęciu).
Dzięki zawartej umowie, 

już w drugiej połowie przy-
szłego roku, termomoderni-
zację przejdą cztery budynki 
publiczne w gminie Wołomin: 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. 
Marszałka Józefa Piłsudskie-
go, Zespół Szkół nr  5 oraz 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
„HURAGAN” w Wołominie, 
a także Zespół Szkół w Czar-
nej. W ramach projektu w bu-
dynkach zostaną zmoderni-
zowane instalacje centralnego 
ogrzewania i oświetleniowe. 

Wykonane zostanie też ocie-
plenie ścian zewnętrznych, 
stropodachów, dachów, a tak-
że wymiana okien i montaż 
instalacji fotowoltaicznych. 
Realizacja projektu pozwo-
li na zmniejszenie kosztów 
ogrzewania budynków i ener-
gii elektrycznej oraz ograni-
czy ilość zanieczyszczeń emi-
towanych do atmosfery. 

Całkowita wartość projek-
tu: 3 857 166,36 zł, kwota do-
finansowania: 3 085 733,08 zł.

Red.
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Wicestarosta Adam Ło-
ssan wręczył akty nadania 
stopnia awansu zawodowego 
nauczycielom, którzy w sierp-
niu pomyślnie zdali egzaminy 
na stopień nauczyciela miano-
wanego. Wszyscy nauczyciele, 
którzy otrzymali awans, złożyli 
ślubowanie. 

Stopień nauczyciela mia-
nowanego otrzymały nastę-
pujące osoby: Kamila Czacha-
rowska z Zespołu Szkół im. 
Prezydenta Ignacego Moś-
cickiego w Zielonce, Bożena 
Nasiłowska z Zespołu Szkół 
im. Prezydenta Ignacego Moś-
cickiego w Zielonce, Mariola 

Kubiak z Zespołu Szkół im. 
Prezydenta Ignacego Mości-
ckiego w Zielonce, Agnieszka 
Hojniak z Zespołu Szkół im. 
Prezydenta Ignacego Mości-
ckiego w Zielonce, Grzegorz 
Letkiewicz z Zespołu Szkół im. 
Prezydenta Ignacego Mości-
ckiego w Zielonce, Radosław 

Obchody rozpoczęły się 
mszą św. w kościele Matki Bo-
żej Królowej Polski, a następ-
nie uczestnicy wydarzenia 
wraz z pocztami sztandarowy-
mi związków kombatanckich 
i wołomińskich szkół, prze-
szli na skwer przy ul. Orwida, 
na którym znajduje się obelisk 
poświęcony „Zesłańcom Sybi-
ru i osobom represjonowanym 
w latach 1939-1956”. Przy obe-
lisku prowadzący uroczystość 
Andrzej Saulewicz powitał jako 
pierwszych bohaterów tego 
dnia, Sybiraków zrzeszonych 
w wołomińskim Kole Związ-
ku Sybiraków, na czele z pre-
zesem Wojciechem Witkiem i 
prezesem honorowym Marią 
Sobolewską oraz przedstawicie-
la Zarządu Głównego Związku 
Sybiraków Mirosławę Nieko-
raniec. Tegoroczne obchody 
zostały połączone z nadaniem 
nazwy skwerowi, na którym 
stoi obelisk. Zgodnie z uchwa-
łą Rady Miejskiej w Wołomi-
nie miejsce to otrzymało nazwę 
„Skwer im. Sybiraków”. Sym-
bolicznego przecięcia wstęgi 
dokonali: prezes Maria Sobo-
lewska, burmistrz Wołomina 

Elżbieta Radwan i przewodni-
czący Rady Miejskiej Leszek 
Czarzasty. O nadanie skwerowi 
imienia Sybiraków wnioskowa-
ło Towarzystwo Przyjaciół Zie-
mi Wołomińskiej WOŁOMI-
NIAK. 

Starosta Kazimierz Ra-
kowski w swoim wystąpieniu 
powiedział m.in.: - Cieszę się, 
że spotkaliśmy się dzisiaj w tym 
miejscu, w którym spotykamy 
się od wielu lat, by uczcić pamięć 
ofiar agresji na Polskę z wrześ-
nia 1939 roku, by wspomnieć 
deportowanych, wywiezionych 

na Syberię i do Kazachstanu, 
zamęczonych, zamordowanych 
i zaginionych bez śladu na „nie-
ludzkiej ziemi”. Cieszę się, że je-
steśmy razem na obchodach, a 
jednocześnie z troską patrzę, że 
jest Was, drodzy Sybiracy, boha-
terowie dzisiejszego dnia, coraz 
mniej. Upływający czas i choro-
by robią, niestety, swoje. Dlatego 
bardzo Was proszę, dopóki ma-
cie siły, przekazujcie nam praw-
dę o tamtym tragicznym czasie, 
dzielcie się swoimi doświadcze-
niami, mówcie o tym, co prze-
żyliście. My tę Waszą pamięć 

Ślubowanie nauczycieli mianowanych 

17 września 1939 roku 
była niedziela…

poniesiemy dalej, bo przywołu-
jąc słowa Józefa Piłsudskiego: 
„Kto nie szanuje i nie ceni swojej 
przeszłości, ten nie jest godzien 
szacunku teraźniejszości i pra-
wa do przyszłości”. 17 września 
1939 roku była niedziela, o godz. 
6 rano Armia Czerwona prze-
kroczyła naszą wschodnią grani-
cę. Polska jako pierwsze państwo 
padło ofiarą dwóch totalitary-
zmów: niemieckiego - 1 września 
i sowieckiego - 17 września. 

Po wystąpieniach i Ape-
lu Poległych delegacje złożyły 
pod obeliskiem biało-czerwone 
kwiaty. Uroczystość zakończy-
ła się w Galerii Korozja i Kolor 
występem artystycznym przy-
gotowanym przez młodzież 
z Zespołu Szkół Ekonomicz-
nych w Wołominie - Techni-
kum Ekonomicznego i IV LO. 
Uwieńczeniem tej części uro-
czystości był występ Wiktorii 
Chmielewskiej, uczennicy kl. 
VII SP nr 4 w Wołominie, która 
przepięknie zaśpiewała „Tango 

Tak udanego święta wołomińscy Sybiracy chyba jeszcze nie mieli. Coroczne obchody rocznicy 
napaści Związku Radzieckiego na Polskę 17 września 1939 r. zostały uwieńczone nadaniem 
skwerowi imienia Sybiraków. Perfekcyjnie zorganizowana uroczystość z Apelem Poległych, któ-
ry długo pozostanie w pamięci. 

na głos, orkiestrę i jeszcze je-
den głos”. Jako jedyna solistka 
z Mazowsza, Wiktoria Chmie-
lewska została nominowana 
do Hanowerskiego Festiwalu 
Kultury „Dźwięki, które łączą”. 

W swoim wzruszającym 
wystąpieniu burmistrz Elżbie-
ta Radwan nawiązała do słów 
„Gdy gaśnie pamięć ludzka, 
dalej mówią kamienie”, któ-
re widnieją na obelisku. Bur-
mistrz zapewniła, że w Wo-

łominie kamienie nie muszą 
mówić, bo tutaj mówią ludzie. 
W Wołominie ludzie pamięta-
ją o najważniejszych wydarze-
niach i potrafią oddać należ-
ny szacunek ich uczestnikom. 
W  Wołominie - co najwy-
raźniej pokazały obchody 78. 
rocznicy agresji Związku Ra-
dzieckiego na Polskę - Sybi-
racy otoczeni są szczególnym 
szacunkiem i opieką. 

A.B.   

Dudek z Zespołu Szkół im. 
Prezydenta Ignacego Mości-
ckiego w Zielonce, Agnieszka 
Tymoszuk z Liceum Ogólno-
kształcącego im Bitwy War-
szawskiej 1920 r., Urszula 
Góral z Zespołu Szkół Spe-
cjalnych w Wołominie, Paweł 
Marczuk z Zespołu Szkół Spe-

cjalnych w Wołominie, Moni-
ka Czerwińska z Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej w 
Zielonce, Sylwia Wysocka z 
Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej w Tłuszczu, Mał-
gorzata Żabicka z z Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicz-
nej w Tłuszczu.

Nauczyciele ze szkół 
prowadzonych przez Powiat 
Wołomiński stale podnoszą 
swoje kwalifikacje zawodowe, 
co przekłada się na jakość ich 
pracy oraz ofert dydaktycz-
nych w szkołach. 

Tablicę z nazwą „Skwer im. Sybiraków” odsłonili: prezes honoro-
wy ZS Maria Sobolewska, burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan 
i przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Czarzasty

Starosta Wołomiński Kazimierz Rakowski i prowadzący uroczy-
stość prezes TPZW WOŁOMINIAK Andrzej Saulewicz

Wspólne zdjęcie Sybiraków z wołomińskiego Koła i ks. Marcina Dominiczaka z parafii MB Często-
chowskiej w Wołominie

Wicestarosta Adam Łossan i naczelnik Wydziału Edukacji Olga Wileńska z nauczycielami tuż po wręczeniu aktów mianowania
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WYCIĄG  Z  OGŁOSZENIA  O  PRZETARGU
Burmistrz Miasta Ząbki 
ogłasza pierwszy przetarg ustny nie-
ograniczony na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej, oznaczonej 
w  ewidencji gruntów i  budynków jako 
działka nr 3/2 z obrębu 0055, 03-31 o po-
wierzchni 0,2446 ha, położonej w Ząbkach 
przy ul.  Władysława Reymonta objętej 
księgą wieczystą Nr WA1W/00014488/7.

Przetarg odbędzie się dnia 20.11.2017 r. (poniedziałek) 
o godz. 11:00

 
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy 

ul. Wojska Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 787 000 zł + po-

datek VAT.
Wadium: 70 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wa-

dium do dnia 16 listopada 2017 r. na konto urzędu: Bank Han-
dlowy 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 obsza-
rze przeznaczonym pod zabudowę usługową (symbol w planie 
U-3). Lokalizacja nieruchomości: południowa część Miasta Ząb-
ki, ok 10 km od centrum Warszawy. Komunikacja: Koleje Mazo-
wieckie, komunikacja autobusowa (ZTM Warszawa).

Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o warun-
kach przetargu dostępne są na stronie bip.zabki.pl (w zakładce 
Przetargi) oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska 
Polskiego 10 w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomoś-
ciami, telefon 22 5109 744 do 748 w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz Miasta
Robert Perkowski

Jakież było zdziwienie 
Dyrekcji Szkoły, Rady Peda-
gogicznej i uczniów, gdy w 
drzwiach szkoły chwilę przed 
uroczystym rozpoczęciem 
roku szkolnego stanął Jego 
Ekscelencja Ksiądz Biskup 
Marek Solarczyk w towarzy-
stwie proboszcza parafii Prze-
mienienia Pańskiego w Radzy-

minie ks. Stanisława Popisa, 
by razem z całą społecznością 
szkolną świętować uroczystą i 
historyczną chwilę. 

- Oto dzisiaj znajduje-
my się w nowej rzeczywistości 
oświatowej, w Branżowej Szko-
le I Stopnia im. kpt. Stefana 
Pogonowskiego, która z dniem 
1 września 2017 roku powoła-

Umowa na realizację zada-
nia podpisana została 6 wrześ-
nia br. w rembertowskim ratu-
szu.

Jej sygnatariuszami byli: ze 
strony inwestora – burmistrz 
Mieczysław Golónka i wicebur-
mistrz Maciej Iwanicki, ze stro-
ny wykonawcy – Andrzej Gnia-
do, właściciel firmy AK SPORT. 
Umowa została podpisana w 
obecności dyrektor LI LO El-
żbiety Szepietowskiej-Paluch, 
zastępcy dyrektora Magdaleny 
Kosiorek oraz nauczycieli wy-
chowania fizycznego.

Budżet zadaniowy określał 
realizację inwestycji na kwotę 
1 230 000,00 złotych.

Umowa przewiduje wy-
konanie w miejscu istnieją-
cego boiska do piłki nożnej o 
nawierzchni ziemnej, nowego, 

Branżowa Szkoła I Stopnia w Radzyminie

„Czego nauczycie się w szkole, 
w życiu okaże się pomocne”

Budowa boiska w LI LO

wielofunkcyjnego boiska spor-
towego o nawierzchni poliure-
tanowej, gdzie znajdą się peł-
nowymiarowe boiska do gry 
w koszykówkę, piłkę ręczną i 
siatkową. Wokół boisk do gier 
zespołowych będzie wykonana 

2-torowa i 200-metrowa okól-
na bieżnia lekkoatletyczna o na-
wierzchni poliuretanowej.

W kompleksie znajdzie się 
sześćdziesięciometrowa, cztero-
torowa bieżnia lekkoatletyczna, 
rozbieg i skocznia do skoku w 

LI Liceum Ogólnokształcące przy ulicy Kadrowej wzbogaci się o piękne boisko sportowe.

dal oraz rzutnia do kuli. Teren 
przyległy do boiska będzie za-
gospodarowany, powstaną ciągi 
piesze i wykonane zostaną pił-
kochwyty.

Boisko będzie służyć ucz-
niom liceum jako baza do za-
jęć wychowania fizycznego. W 
godzinach popołudniowych 
będzie to obiekt ogólnodo-
stępny.

Obiekt ma powstać do 
końca listopada 2017 roku.

Wykonawcą robót wyło-
nionym w przetargu jest firma 
AKA SPORT Andrzej Gniado 
z siedzibą w Okuniewie przy 
ulicy Lipowej 7. 

Podpisania z wykonaw-
cą umowa opiewa na kwotę 
1 076 746,98 złotych.

W roku 2016 została opra-
cowana dokumentacja pro-
jektowa, której koszt wyniósł 
28 290,00 złotych.

To bardzo dobra wiado-
mość dla społeczności szkol-
nej. Licealiści odnoszą duże 
sukcesy w rywalizacji sporto-
wej na poziomie miasta i kraju. 
Teraz, kiedy będą mieli lepsze 

warunki do lekcji wychowania 
fizycznego i treningów, mo-
żemy się spodziewać jeszcze 
większych sukcesów, czego im 
serdecznie życzymy.

red.

Ks. Biskup Marek Solarczyk opowiadał o swojej drodze do kapłaństwa 

Podczas podpisywania umowy

Tę wyjątkową chwilę udokumentowano pamiątkowym zdjęciem

na została w miejsce Zasadni-
czej Szkoły Zawodowej ZDZ 
– takimi słowami rozpoczęła 
uroczystość dyrektor szkoły, 
pani Hanna Rostek–Sobańska.

Jego Ekscelencja Ksiądz 
Biskup opowiedział młodzie-

ży o swojej drodze do kapłań-
stwa, o tym, że sam ukończył 
technikum samochodowe, po-
wiedział też: ,,Czego nauczycie 
się w szkole, w życiu okazuje 
się przydatne”.

Spotkanie zakończyło się 
krótką modlitwą i kapłańskim 
błogosławieństwem. Odwie-
dziny Jego Ekscelencji w naszej 
szkole wywarły ogromne wra-
żenie. Długo jeszcze będziemy 
wspominać tę wizytę i wyjąt-
kowego gościa.

Społeczność szkolna 

Dyrekcja szkoły i znamienici goście



8  ← 18(283)  21 września 2017  →  GAZETA BEZPŁATNA

Wspaniała impreza na pożegnanie lata

Filharmonia dla Dzieci 
zbliża się wielkimi krokami!

Już od południa na stadion 
ciągnęły tłumy mieszkańców: 
pasjonaci motoryzacji, fani mu-
zyki disco polo. Zważywszy na 
fakt, że dzieci do lat 10-ciu miały 
na imprezę wstęp wolny – wyda-
rzenie przyciągnęło całe rodziny. 
Dodajmy, że aura tego dnia była 
niezwykle łaskawa, co również 
sprzyjało dobrej zabawie.

Po raz pierwszy w Ząbkach 
można było zobaczyć DRIFT 
Samochodowy w wykonaniu 
ARAS DRFIFT TEAM oraz Fre-
estyle, STUNT MOTOCYKLO-
WY w wykonaniu ERNESTA 
KOMOROWSKIEGO - ERNII-
FREESTYLE STUNT RIDING.

Co odważniejsi widzowie 
mieli możliwość skorzystania 
z TAXI DRIFT, by na własnej 
skórze poczuć dreszczyk emocji 
podczas jazdy w ekstremalnych 

warunkach u boku zawodowca.
Popisom mistrzów kierow-

nicy towarzyszyła wystawa sa-
mochodów.

Późnym popołudniem roz-
poczęły się występy gwiazd di-
sco polo. Przed licznie zgroma-
dzoną publicznością z całego 

Bardzo udane było pożegnanie lata w Ząbkach. W sobotnie popołudnie, 9 września, na Stadionie Miejskim przy ul. Sportowej 
odbyły się dwie imprezy: Show Motoryzacyjne oraz II edycja Pożegnania Lata z Disco Polo. Obie imprezy zorganizował Jarosław 
Stańczyk, właściciel firmy Maximus przy współpracy z z Urzędem Miasta Ząbki i lokalnymi firmami.
Wydarzenie odbyło się pod patronatem Roberta Perkowskiego, burmistrza Miasta Ząbki.

A jak piękna będzie muzy-
ka? Artyści zagrają dla dzieci 
słynne utwory, między innymi 
Uwerturę do opery Carmen 
Bizeta, Lot Trzmiela, Taniec 
z Szablami Chaczaturiana, 
Libertango Piazzolli, tak ko-
chaną przez dzieci Cukrową 
Wróżkę na dzwonki Czaj-
kowskiego - a to nie wszystkie 
piękne melodie, które mamy 
w zanadrzu. (część z nich to 
niespodzianki dla dzieci, więc 
nie możemy napisać o nich 
teraz!). 

Na koncertach Filharmo-
nii dla Dzieci wszystkie rączki 

będą w górze, gdy Pani Ania 
zadawać będzie zagadki. Po-
słuchamy wibrafonu, ksylofo-
nu, marimby, gran cassy, tale-
rzy, kotłów, werbla, dzwonów 
rurowych, cajonu, dzwonków 
i... przeszkadzajek! Zagrają nie 
tylko perkusiści. Przyjedzie 
także... AKORDEON! Będzie 
więc zabawa na całego! Po-
znamy 15 niesamowitych in-
strumentów! Dowiemy się, jak 
działają, jak brzmią i dlacze-
go. W kameralnej atmosferze 
wkroczymy w świat prawdzi-
wej muzyki. Kiedy powtórzy 
się taka okazja? - oj niepręd-
ko…

Dla dorosłych będą krze-
sła, ale dzieci zasiądą na po-
duchach ze skrzypcami, żeby 

było miękko, wygodnie i blisko 
do artystów. Po koncertach na 
każdego uczestnika czekać bę-
dzie książeczka z informacja-
mi i kolorowankami, dla przy-
pomnienia sobie w domu, jak 
było fajnie pobawić się razem 
w muzykę:) Do zobaczenia!

Bilety (koszt 12 zł): 
Tel.  600-080-157, bilety@Fil-
harmoniaDlaDzieci.pl

Koncerty: 29.09. piątek 
g.  9.30 dla dzieci 4-7; 29.09. 
piątek g.11.30 dla dzieci 7-12 
oraz KONCERT RODZINNY 
DLA WSZYSTKICH! W nie-
dzielę 1 października o 13.00.

Sala Hotelu Gregory. 
Szczegóły, także dostępność 
biletów na www.Filharmo-
niaDlaDzieci.pl

Już 29-go września, koncertami pt. „Stukają, pukają i...SUPER GRAJĄ!”, zainauguruje swoją 
działalność Filharmonia dla Dzieci. Projekt cieszy się ogromnym powodzeniem - na niektóre z 
koncertów nie ma już biletów. Zjadą się instrumenty i artyści. Kobyłka znów rozbłyśnie koloro-
wymi światłami i piękną muzyką. Ruszamy do muzycznej zabawy! A rozpoczynamy od instru-
mentów perkusyjnych.

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum 
Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2017. 
Współfinansowany przez Powiat Wołomiński i Miasto 
Kobyłka.
W imieniu Dzieci, Rodziców i własnym – dziękujemy!

powiatu i okolic wystąpili: Ma-
rio Bischin, Bobi, Maczo, Ellixir, 
Iness i oczywiście król disco 
polo Zenon Martyniuk, lider ze-
społu Akcent.

Wszyscy, którzy zakupili 
bilety wstępu na imprezę, mo-
gli wziąć udział w losowaniu 
nagrody – roweru wykonanego 
specjalnie na tę imprezę. O wy-
losowanie nazwiska poproszony 
został sam Zenon Martyniuk.

Król disco polo po swoim 
występie pozował też do zdjęć z 

fanami oraz podpisywał książkę 
„Zenon Martyniuk, Życie to są 
chwile”. Podpisane egzemplarze 
biografii artysty zostaną przeka-
zane dzieciom z ząbkowskiego 
TPD.

Część koncertową po-
prowadzili: Edyta Folwarska 

i Przemek Łazarz z zespołu 
„ELLIXIR”.

Dodajmy, że podczas im-
prezy prowadzona była zbiórka 
pieniędzy na leczenie Patryka, 
ucznia jednej z ząbkowskich sz
kół.                                           Red.

Organizator i pomysłodawca imprezy Jarosław Stańczyk z Zen-
kiem Martyniukiem

Można było zdobyć cenny autograf... ... usiąść na wspaniałym mo-
torze...

Fanki motoryzacji czy disco?

 ....bawić się przy rytmach disco

Nazwisko szczęśliwego nabywcy roweru wylosował Zenon Mar-
tyniuk. Na zdjęciu w towarzystwie prowadzących



     ←  18(283)  21 września 2017  →  9GAZETA BEZPŁATNA

Kasy fiskalne w 2018 roku 
– propozycja zmian

Porady Księgowo-Prawne

Tradycyjne kasy fiskalne 
z paragonem będą stopniowo 
zastępowane przez kasy on-
-line. W branżach szczególnie 
narażonych na ryzyko nadużyć 
podatkowych nowe kasy będą 
obligatoryjne. Proces ten ma się 
rozpocząć już w 2018 roku.

- Chodzi m.in. o to, aby 
możliwe było raportowanie 
transakcji zarejestrowanych na 
tych urządzeniach do central-
nego systemu informatycznego 
Ministerstwa Finansów. Zgod-
nie z zapisami rozporządzenia 
kasy on-line będą przekazywały 
automatycznie dane dotyczące 
raportów fiskalnych dobowych, 
paragonów fiskalnych, parago-
nów fiskalnych anulowanych 
oraz faktur i faktur anulowa-
nych zarejestrowanych od 
czasu poprzedniego przekazu 
danych, według ustalonego har-
monogramu przekazu danych - 
napisał wiceminister finansów 
Paweł Gruza w piśmie do mar-
szałka Sejmu.

Projekty przewiduje, że 
kasy, za pomocą protokołu 
komunikacyjnego, będą auto-
matycznie przekazywały dane 
on-line, podejmując próby 
kolejnego ich przekazu nie 
rzadziej niż co 2 godziny. Nato-
miast harmonogram przekazu 
danych będzie zdalnie konfi-
gurowany w ustawieniach kasy, 
zgodnie z protokołem komuni-
kacyjnym.

Planowany termin wejścia 
w życie rozporządzenia to dru-
ga połowa 2018 r.   Jednak Mi-
nisterstwo Finansów uspokaja, 
że przedsiębiorcy, co do zasady, 
nie będą musieli od razu wy-
mieniać kas:

- Podatnik będzie mógł 
stosować do prowadzenia ewi-
dencji nowe kasy on-line, a 
także kasy z elektronicznym 
zapisem kopii. Stopniowo z 
rynku będą wycofywane kasy 
z kopią papierową. Planowane 
jest wprowadzenie obligatoryj-
nego obowiązku stosowania kas 
on-line w branżach szczególnie 

narażonych na ryzyko nadużyć 
podatkowych. Wymiana kas 
nastąpi stopniowo. - poinfor-
mował wiceminister.

Ministerstwo planuje, że 
wszystkie kasy zostaną zastą-
pione na nowe on-line do końca 
2020 roku.

Resort finansów wciąż 
pracuje także nad tym, w jaki 
sposób będą klientom przeka-
zywane paragony z nowych kas. 
Rozważany jest m.in. model 
e-paragonu oparty się na cen-
tralnej bazie prowadzonej przez 
administrację publiczną.

Projekt rozporządzenia w 
sprawie kryteriów i warunków 
technicznych, którym muszą 
odpowiadać kasy rejestrujące 
jest obecnie na etapie opinio-
wania.

Jacek Czarnecki

http://sklodowscy.pl/aktu-
alnosci/warto-wiedziec/kasy-
-fiskalne-w-2018-roku-propozy-
cja-zmian

Już 22 września o godz. 
19:00 w bibliotece wystąpi Ja-
nusz Radek z koncertem „Ka-
meralnie…”. Polski wokalista 
i aktor teatralnych inscenizacji 
muzycznych ma głos mocny 
i łatwo rozpoznawalny. Ktoś 
fachowo oszacował go kiedyś 
na cztery i pół oktawy. Taka 
niezwykła rozpiętość dźwię-
ków przydaje się oczywiście do 
karkołomnych wokalnych po-
pisów - to w końcu jedyny wy-
konawca, który może zaśpiewać 
męsko-damski duet... sam ze 
sobą. Ale głos, choć niezmier-
nie ważny i imponujący, to nie 

wszystko, jego talent aktorski 
jest naturalny i spontaniczny, 
nie podbudowany wyuczonymi 
technikami. W dowcipnych ko-
mentarzach, w żartach muzycz-
nych, w każdym zaśpiewanym 
dźwięku niepostrzeżenie wypeł-
nia koncertowe sale i zakamar-
ki podświadomości widzów. 
Podczas występu rembertowska 
publiczność będzie miała okazję 
usłyszeć zarówno te najbardziej 
popularne utwory Janusza Rad-
ka, jak i piosenki z najnowszej 
płyty „Kim Ty jesteś dla mnie”.

Kolejny koncert w ramach 
cyklu „Jesienne piątki z muzy-

Jesienne piątki z muzyką

Przejazdy bezkolizyjne w konsultacjach

Dla miłośników dobrej muzyki jesień zapowiada się bardzo ciekawie. Już we wrześniu w Bibliotece 
Publicznej im. Jana Pawła II w dzielnicy Rembertów przy ulicy Gawędziarzy 8 rusza cykl koncertów 
„Jesienne piątki z muzyką”, podczas których będzie można spotkać  znanych i lubianych artystów.
Współorganizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

ką” odbędzie się 13 paździer-
nika również o godz. 19:00. 
Tym razem na scenie w biblio-
tece wystąpi Danuta Stankie-
wicz z programem piosenek 
żydowskich, zatytułowanym 
„Moje   Sztejtełe”. Wokalistka 
ma na koncie 25 płyt solowych, 
ponad 300 piosenek i przeszło 
10 tys. występów w kraju i za-
granicą. Program muzyczny, 
który będzie miała okazję wy-
słuchać rembertowska publicz-
ność, zawiera znane i nieznane 
utwory o tematyce żydowskiej 
we współczesnych aranżacjach 
pianisty Michała Salamona. Po-
kazuje bogactwo tej kultury,  jej 
mądrość  i emocjonalność - od 
smutku do radości. Uniwersalny 
wymiar koncertu i ciekawa in-
terpretacja piosenek w wykona-
niu artystki sprawiają, że występ 
trafia do szerokiej publiczności.

Na zakończenie naszych 
muzycznych spotkań, 3 listopa-
da (godz. 19:00) wystąpi znany 
i lubiany aktor Artur Barciś. 
Wszechstronny artysta, które-
go występy pozostawiają pięk-
ne wspomnienia, bardzo dużo 
wrażeń i... bolący od śmiechu 
brzuch. W swoim programie 
„Artur Barciś Show” aktor za-
bierze również publiczność za 
kulisy przedstawień teatralnych. 
Oprowadzi publiczność po za-
kamarkach aktorskich dusz, 
pokaże inną stronę teatru. Ca-
łość występu jest dynamiczna i z 
pewnością nie pozostawi nawet 
chwili na nudę.  Polecamy!

Licznie zgromadzeni 
mieszkańcy oraz radni zgła-
szali uwagi i propozycje zmian 
do zaprezentowanych projek-
tów. W przeciągu ostatnich 
kilkunastu dni do Urzędu 
Miasta wpłynęło również sze-
reg pism od osób zaintereso-
wanych inwestycją, z wnioska-
mi dotyczącymi planowanych 
rozwiązań. Cały czas również 
odbywają się konsultacje i 

spotkania pomiędzy władzami 
miasta, mieszkańcami, inwe-
storem i wykonawcą. Trwają 
intensywne prace nad wybo-
rem optymalnego, najlepsze-
go dla mieszkańców Kobyłki 
wariantu nowych, bezkolizyj-
nych skrzyżowań drogowo-
-kolejowych w Kobyłce i Ko-
byłce Ossów.

W najbliższym czasie zo-
stanie zaprezentowana pub-

licznie ostateczna, zareko-
mendowana przez samorząd, 
koncepcja obu obiektów in-
żynieryjnych wraz z droga-
mi dojazdowymi. Po zatwier-
dzeniu przez inwestora (PKP 
PLK) wybranych rozwiązań, 
rozpocznie się projektowa-
nie, uzgadnianie dokumentacji 
technicznej i uzyskiwanie przez 
wykonawcę niezbędnych po-
zwoleń na budowę.                EB

Kobyłka

Podczas ostatniej sierpniowej sesji Rady Miasta przedstawiciele inwestora (PKP PLK) i wykonawcy 
(spółka Banimex) w ramach punktu obrad poświęconego inwestycji kolejowej, przedstawili koncepcje 
przejazdów bezkolizyjnych w Kobyłce, które zgodnie z warunkami kontraktu powinny zostać wybu-
dowane do lipca 2019r. 
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Do 5 października opłata za 
udział wynosi 40 zł w biegu głów-
nym i 10 zł w biegu dla dzieci. Li-
mit uczestników wynosi 700 osób 
(w tym 200 w Mini RUNbertów).

– Bieg jest związany z uczel-
nią wojskową i wyróżnia się 
tym, że zamiast zwykłego meda-
lu otrzymuje się nieśmiertelnik. 
To wyjątkowa pamiątka z biegu. 

Na zawody, których stawką 
będą Puchary Polski we wszyst-
kich seniorskich kategoriach 
wagowych kobiet i mężczyzn 
w formule low Kick, przyjedzie 
czołówka polskich fighterów. 
Będą rywalizować m.in. o  po-
wołanie do kadry narodowej na 

MŚ w Budapeszcie. Po dwudnio-
wych zmaganiach, w niedzielny 
wieczór odbędzie się Gala Fina-
łowa, podczas której dojdzie do 
7-8 pojedynków finałowych oraz 
do walki o pas zawodowego Mi-
strza Polski w formule K1 (kat-57 
kg). W ringu staną naprzeciwko 

siebie Patryk Kuryłek z Wichru 
i Mateusz Pietrucha z Otwocka. 

- Cieszę się, że w Kobyłce bę-
dziemy gościć zawodników, tre-
nerów i kibiców kickboxingu. Po 
raz pierwszy nasza nowoczesna 
hala będzie areną sportów wal-
ki. Dotychczas odbywały się na 

„RUNbertów”

Kobyłka gospodarzem zawodów

Trwają zapisy do piątej edycji Biegu Rembertowa „RUNber-
tów”, która odbędzie się w niedzielę, 8 października. Start i 
meta zawodów znajdować się będą na terenie Akademii Sztu-
ki Wojennej (dawny AON).

W dniach 22 – 24 września Kobyłka będzie gościć najlepszych polskich kickboxerów w formule 
low kick. Na ringu w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 zawodniczki i zawodnicy 
będą walczyć o Puchar Polski i nominacje do reprezentacji na listopadowe Mistrzostwa Świata. 
W niedzielę, podczas Gali Finałowej, pojedynek o tytuł zawodowego mistrza Polski w K1 stoczy 
reprezentant Wichru Kobyłka Patryk Kuryłek. Podopieczny Grzegorza Engela zmierzy się z Ma-
teuszem Pietruchą z KO Team Otwock.

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 2017 r. poz. 1496)

Starosta Wołomiński
zawiadamia 

o wydaniu w dniu 13 września 2017 r. dla Burmistrza Miasta Ząbki, reprezento-
wanego przez pełnomocnika P. Pawła Ciechanowicza, decyzji Nr 36pz/2017 znak 
WAB.6740.14.25.2017, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie drogi gminnej ulicy Po-
wstańców w Ząbkach na odcinku od skrzyżowania z ul. Dziką do drogi wojewódzkiej 
DW 631 z budową skrzyżowania w formie ronda z ulicą Maczka i Złotą oraz skrzyżowa-
nia w formie ronda z ulicą Projektowaną, objętej projektem budowlanym pn. „Rozbu-
dowa ulicy Powstańców w Ząbkach na odcinku od skrzyżowania z ul. Dziką do drogi 
wojewódzkiej DW 631 (Etap I – rozbudowa ul. Powstańców)”.

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: 80/1 (80/5, 80/6), 93/2 (93/16, 93/17), 93/4 (93/13, 93/14, 93/15)  w obrębie 

0051 (03-27), jedn. ewid. 143403_1 Ząbki 
−	ew. nr: 40/1 (40/6, 40/7), 41/1 (41/6, 41/7),  43/13 (43/25, 43/26) w obrębie 0057 (03-

33), jedn. ewid. 143403_1 Ząbki 
−	ew. nr: 4/1 (4/49, 4/50), 4/20 (4/47, 4/48), 4/26 (4/45, 4/46), 4/30 (4/43, 4/44), 6/8 (6/16, 

6/17), 9/16 (9/20, 9/21), 10/8 (10/16, 10/17), 12/1 (12/11, 12/12), 12/2 (12/13, 12/14) 
w obrębie 0058 (03-34), jedn. ewid. 143403_1 Ząbki 

−	ew. nr: 27/8 (27/15, 27/16), 27/1 (27/17, 27/18),  46 (46/1, 46/2), 29 (29/3, 29/4), 28/48 
(28/88, 28/89), 28/46 (28/90, 28/91), 28/42 (28/92, 28/93), 28/44 (28/94, 28/95), 30/3 
(30/11, 30/12) w obrębie 0059 (03-35), jedn. ewid. 143403_1 Ząbki 

•	 w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję w całości na rzecz Mia-
sta Ząbki, 
−	ew. nr: 80/2, 82/3, 84/6, 95 w obrębie 0051 (03-27), jedn. ewid. 143403_1 Ząbki 
−	ew. nr: 42/2 w obrębie 0057 (03-33), jedn. ewid. 143403_1 Ząbki 
−	ew. nr: 7/44, 7/49, 27/3 w obrębie 0058 (03-34), jedn. ewid. 143403_1 Ząbki 
−	ew. nr: 28/45, 28/41, 61/7 w obrębie 0059 (03-35), jedn. ewid. 143403_1 Ząbki 

•	 w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Miasta Ząbki, niepodlegające 
przejęciu (tłustym drukiem – numery działek po podziale):
−	ew. nr: 110/13 (110/14, 110/15), 85/1, 86/1, 107, 108, 93/1, 93/7, 93/8, 81/1, 94, 96 w 

obrębie 0051 (03-27), jedn. ewid. 143403_1 Ząbki 
−	ew. nr: 29/1 (29/3, 29/4), 59, 61, 62 w obrębie 0056 (03-32), jedn. ewid. 143403_1 Ząbki 
−	ew. nr: 45 (45/1, 45/2) w obrębie 0057 (03-33), jedn. ewid. 143403_1 Ząbki
−	ew. nr: 10/9 (10/14, 10/15),  4/32, 4/31, 4/10, 5, 6/4, 6/6, 6/7, 7/4, 8/2, 14/2, 9/17, 13/3 

w obrębie 0058 (03-34), jedn. ewid. 143403_1 Ząbki 
−	ew. nr: 1/2, 36/16, 47, 28/47, 28/39, 28/43 w obrębie 0059 (03-35), jedn. ewid. 143403_1 

Ząbki 

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: innych dróg publicznych, sieci 
uzbrojenia terenu, zjazdów, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego 
(tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod budowę lub przebudowę: innych 
dróg publicznych, sieci uzbrojenia terenu, zjazdów, w nawiasach – numery działek po po-
dziale):
−	ew. nr: 96 w obrębie 0051 (03-27), jedn. ewid. 143403_1 Ząbki 
−	ew. nr 43/14, 43/12  w obrębie 0057 (03-33), jedn. ewid. 143403_1 Ząbki,
−	ew. nr: 4/20 (4/47, 4/48), 10/8 (10/16, 10/17), 14/1, 13/1 w obrębie 0058 (03-34), jedn. 

ewid. 143403_1 Ząbki 
−	ew. nr 2/12, 6/5, 7/2, 8/1, 19/32, 30/2,  30/3 (30/11, 30/12), 61/8, 46 (46/1, 46/2), 1/1, 

4/3, 3/10 w obrębie 0059 (03-35), jedn. ewid. 143403_1 Ząbki. 

Działki przeznaczone pod rozbiórkę obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dal-
szego użytkowania, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym 
drukiem – numery działek przeznaczone pod rozbiórkę, w nawiasach – numery działek po 
podziale):

– ew. nr: 46 (46/1, 46/2) w obrębie 0059 (03-35), jedn. ewid. 143403_1 Ząbki

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem or-
ganu wydającego decyzję - Starosty Wołomińskiego, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, 
w terminie 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 2017 r. poz. 
1257).

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

Osoby, które zgłosiły się do po-
łowy września, otrzymają me-
dal spersonalizowany. Znajdzie 
się na nim m.in. imię i nazwisko 
biegacza. Jeśli ktoś poda grupę 
krwi, to taką informację również 
znajdzie na swoim nieśmiertel-
niku. Uważam, że to wyróżnia 
nasz medal spośród pozostałych 
– mówi Rafał Jachimiak z AZS 
Warszawa, główny organizator 
imprezy.

Wydarzenie organizowa-
ne jest przez Urząd Dzielnicy 
Rembertów m.st. Warszawy we 
współpracy z AZS Warszawa, 
Akademią Sztuki Wojennej, Sto-
łecznym Centrum Sportu AK-
TYWNA WARSZAWA, Stowa-
rzyszeniem Rembertów Team 
oraz BiegnijZwierzu. 

niej mecze w grach zespołowych 
i mecz o mistrzostwo Polski w 
tenisie stołowym. Serdecznie 
zapraszam mieszkańców, by 
przyszli kibicować sportowcom, 
szczególnie naszym reprezentan-
tom, którzy uprawiają kickbo-
xing w Wichrze pod okiem tre-

nera Engela. Zapraszam kibiców 
w sobotę i  niedzielę do hali w 
„Trójce” i przed monitory od 
18.00 na stronę telewizji interne-
towej fightime.pl, która przepro-
wadzi transmisję na żywo z Gali 
Finałowej – powiedział bur-
mistrz Kobyłki Robert Roguski.

W sobotę i na przedpołu-
dniową serię walk w niedzielę 
wstęp na trybuny jest wolny. 
Na Galę są bezpłatne wej-
ściówki, które można otrzy-
mać w UM Kobyłka i w sekcji 
kickboxingu Wichru.

AR

Na I Pikniku Charytatyw-
nym „Podaj Łapę Człowie-
ku”, organizowanym przez DSF 
Kickboxing Challenge, stawił 
się prawdziwy gwiazdozbiór re-
prezentujący sporty walki. Kar-
tę walk uzupełnili amatorzy 
– dwóch burmistrzów i przed-
stawiciel partnera dostarcza-
jącego suplementy i odżywki 
dla federacji. Główną atrakcją 
pikniku były walki pokazowe z 
udziałem znanych twarzy pol-
skiego sportu. Mieszane spor-
ty walki reprezentował gwiaz-
dor UFC i były mistrz KSW 
Jan Błachowicz. Federacja DSF 
Kickboxing Challenge wystawi-
ła trzech mistrzów: Dorotę Go-
dzinę, Jana „Iron” Lodzika oraz 
Kamila Rutę. Boks reprezen-
towali: legenda sportów walki 
Rafał Jackiewicz, czołowy pol-
ski pięściarz Norbert „Noras” 
Dąbrowski oraz Ewa Piątkow-
ska (mistrzyni świata i Euro-
py w boksie). Stawkę uzupełni-
li: Artur Murawski, Zastępca 
Burmistrza Miasta Ząbki, Rafał 

„Podaj Łapę Człowieku”
I Piknik Charytatywny

W sobotnie popołudnie (9 września) gwiazdy MMA, kickboxingu i boksu zjednoczyły siły, by wspól-
nie powalczyć o lepsze jutro ponad 700 psów ze Schroniska Na Paluchu. 

Artur Murawski, zastępca burmistrza Ząbek, zmierzył się z samym 
Rafałem Jackiewiczem 

Miastowski, Zastępca Burmi-
strza Dzielnicy Ursynów, m.st. 
Warszawy oraz Patryk Jarosz, 
Dyrektor Marketingu REAL 
PHARM. Akcję wsparli Marcin 
„Różal” Różalski, mistrz KSW 
wagi ciężkiej, Daniel Omielań-
czuk czołowy polski ciężki w 
MMA oraz słynny warszawski 
raper i zawodnik K-1 Jerzy „Ju-
ras” Wroński. 

Walki zorganizowano po to 
by nagłośnić problem, z którym 

borykają się wszystkie schroni-
ska. Po wakacjach są po prostu 
przepełnione. – Tak naprawdę 
my się dobrze bawiliśmy w rin-
gu, ale cel był szczytny. Wspa-
niała inicjatywa, która spotkała 
się z bardzo pozytywnym odbio-
rem wśród ludzi i mediów. Zwie-
rzęta niestety same sobie nie po-
mogą, dlatego m.in. ja podałem 
łapę - powiedział Artur Mu-
rawski, wiceburmistrz Ząbek. 
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PRACA

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

• Zatrudnię brukarzy. Tel. 512 28 92 77
• Zatrudnimy szwaczki do szycia 

odzieży roboczej w Rembertowie. 
Tel. (22) 610 20 15

• Zatrudnię pracownika do montażu 
systemów wentylacji i klimatyzacji. 
Tel. 501 021 091

• PODEJMĘ PRACĘ NA TOKARKĘ 
TEL. 661 364 335

• Przyjmę uczennicę do salonu 
fryzjerskiego „BOLERO” w Ząb-
kach. Tel. 501 376 143

• SKUP AUT TEL. 573 418 807

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

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 

Posadzki miksokretem, 
zacieranie mechaniczne. 

Tel. 797 357 222
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

Auto części i skup samochodów
Volkswagen, Audi
Tel. 512-008-626

Wiktorów koło Radzymina,
ul. Radosna 18

MOTORYZACJA

• Pomoc drogowa. Zielonka i okolice. 
Tel. 505857005 

• Naprawa pralek, zmywarek automatycz-
nych. Ireneusz Jakóbowski, Wołomin, 
ul. Nowa 2. Tel. (22) 787 77 50,  603 116 778

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

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

BIUROWE

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

dokumentów. 

Tel. 789 090 573

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

Sprzedaż kostki granitowej, piachu 
wiślanego, żwiru i tłucznia, wybu-
rzenia i rozbiórka różnych obiektów. 
Tel. 604 405 826

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 łupane, stropy Teriwa. 

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 

Skup i sprzedaż podręczników szkolnych.
Wołomin, ul. Legionów  2 pawilon 5. 

Bazarek „Kolejarz” przy PKS. 
Tel. 503 417 317

MARKSBUD - Usługi kontenerami 
Mariusz Toczyski - Ząbki

Wywóz odpadów budowlanych, 
gruzu, ziemi, piachu. 

Tel. 698 214 790 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

ul. Wiosenna 64, 05-200 Wołomin
Paweł Cwyl, 502 613 985
pawcwy@wp.pl

diagnostyka komputerowa, naprawy okresowe, 
naprawy bieżące, wymiana olejów, wymiana 

rozrządów, naprawa skrzyni biegów

MECHANIKA POJAZDOWA

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

SKŁAD WĘGLA - węgiel polski i 
importowany, węgiel, kostka 

orzech, ekogroszek i miał. 
Transport powyżej 1 tony gratis.

Ruda k/ Radzymina
Tel. 507 322 809, 504 071 374

Zatrudnię 
ekspedientki 

do sklepu 
spożywczego 
w Trojanach. 

Tel. 502 118 979 

Producent kory sosnowej 
- kora sosnowa, ziemia 
ogrodowa, nawóz, torf. 
Hurt - detal. Transport

GARDEN LAND

Tel. (+48) 504 275 967
05-250 Słupno, ul. Łagodna 21

gardenbiuro@wp.pl
www.garden-biuro.wp.pl



„Atrakcyjny pozna pa-
nią... „ kultowa komedia 
polska powraca teraz po 12 
latach na scenę w nowej od-
słonie i gwiazdorskiej  obsa-
dzie. 

Jeszcze niedawno bez 
specjalnego skrępowania 
używano określeń „stara 
panna” czy „stary kawaler”. 
Dziś, w dobie poprawności, 
te same osoby nazywamy 

singlami. Stary kawaler był 
pośmiewiskiem, a stara pan-
na obiektem żartów. Do sin-
gli zaś przylgnęło bezpiecz-
ne określenie „samotnych z 
wyboru”. „Atrakcyjny pozna 

„Atrakcyjny pozna panią...” to komedia, która powstała w 2000 roku, stając się prawdziwym hitem teatralnym. Blisko 1000 prezentacji w Polsce 
i za granicą, komedia ta była także pierwowzorem popularnego filmu o tym samym tytule.

panią” nie jest komedią o sin-
glach po japońsku, grecku 
czy żydowsku. Jest prawdzi-
wą, polską, historią o Stasiu - 
starym, wiejskim, kawalerze, 
który w poszukiwaniu żony 
dopuszcza się oszustwa. Daje 
prasowy anons i kłamie w 
nim ile wlezie. Podaje się za 
przystojnego i majętnego bi-
znesmana, mieszkającego   w 
wiejskiej posiadłości, choć 
w rzeczywistości mieszka w 
rozpadającej się chałupie i 
sama uroda Stasia pozostawia 
wiele do życzenia. Marzy o 
żonie pięknej i młodej, takiej, 
jakie widuje w kolorowych 
pismach. W sposób katego-
ryczny odrzuca zaloty sąsia-
dek, które dowiedziawszy o 
jego poszukiwaniach, spie-
szą zaoferować swoje wdzię-
ki i talenty. W miłosnych 
rozterkach, dzielnie wspie-
ra Stasia jego wierny druh - 
Rysio, wieloletni przyjaciel i 
kompan „do szklanki”. Stasio 
zaś wspiera dobrym  słowem 
i doświadczeniem Wojtka - 
młodego sołtysa, nieszczę-
śliwie zakochanego w jakiejś 
tam Mariolce. Mija kilka dni 
i anons przynosi zaskakują-
cy skutek: do wsi przyjeżdża 
piękna, młoda, dziewczyna, 
wyglądająca jak prawdziwa 
dama... I dopiero teraz zaczy-
nają się prawdziwe kłopoty i 
prawdziwe kłamstwa. 

Obsada: Sylwester Ma-
ciejewski, Mikołaj Roznerski, 
Lech Dyblik, Adriana Kalska, 
Klaudia Halejcio, Olga Borys, 
Elżebieta Jarosik, Aleksandra 
Nieśpielak

Atrakcyjny pozna panią...


