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Woda w Ząbkach coraz tańsza!

Tymczasowy areszt dla podejrzanego o zabójstwo

Moja Gazeta Regionalna: Pa-
nie Prezesie, jak to możliwe, 
że w Ząbkach cena za m kw. 
wody z roku na rok jest coraz 
niższa? 
Janusz Tomasz Czarnogór-
ski, prezes PWiK Sp. z o.o.: 
To prawda. Od kilku lat nasze 
przedsiębiorstwo systematycz-
nie obniża cenę za wodę. Jest to 
możliwe dzięki polityce obniża-
nia kosztów działalności spółki 
oraz uruchomienia własnej Sta-
cji Uzdatniania Wody, co miało 
miejsce w 2017. Dzięki temu 
nasza woda jest nie tylko smacz-
na i zdrowa, ale jej produkcja 
jest tańsza niż zakup hurtowy 
z MPWiK w Warszawie. Na 
potrzeby miasta ok. 70% wody 
produkujemy sami, pozostałe 
30 % - kupujemy. W tym roku 
zarząd warszawskiego MPWiK 
podwyższył nam cenę zakupu 
wody, tłumacząc to dużymi in-
westycjami po praskiej stronie 
Warszawy, lecz mimo tego, dzię-
ki własnej produkcji, mogliśmy 
znacznie - co widać na prezen-
towanym wykresie (patrz: str. 5)  

O stawkach za wodę 
i ścieki, inwestycjach 
wodno-kanalizacyjnych, 
„Drewniczance” oraz nowych 
formach kontaktowania się z 
mieszkańcami rozmawiamy 
z Januszem Tomaszem 
Czarnogórskim, prezesem 
PWiK w Ząbkach Sp. o.o.

- obniżyć cenę za wodę sprzeda-
waną mieszkańcom Ząbek.
Obniżyliśmy oraz uprościliśmy 
też system abonamentowy dla 
większości naszych mieszkań-
ców. Aby sprostać szybkiemu 
rozwojowi miasta już teraz 
zwiększamy własną produkcję 
wody rozbudowując istniejącą 
stację.

Czy podobna tendencja za-
uważalna jest w przypadku 
ceny za ścieki? 
Jeśli chodzi o ścieki – to ze 
względu na fakt, że cena za 
odbiór ścieków w MPWIK 
do warszawskiej oczyszczalni 

Czajka nie uległa zmianie, my 
również pozostawiliśmy ceny 
dla naszych odbiorców na nie-
zmienionym poziomie, mimo 
że ponosimy duże koszty z 
tytułu wykonywania niezbęd-
nych prac na naszych odcin-
kach sieci i naszym odcinku 
kanału Z-2.
Czekamy obecnie na decyzję 
regulatora w Wodach Pol-
skich dotyczącą zapropono-
wanych naszych taryf na lata 
2018(2019) - 2021.

(dokończenie na str. 5)

- Po wykorzystaniu wszel-
kich dostępnych narzędzi 
mobilizujących wykonawcę, 
GDDKIA podjęła decyzję o od-
stąpieniu od umowy z konsor-

cjum realizującym drogę eks-
presową S8 pomiędzy węzłami 
Marki i Kobyłka. Jednocześnie 
rozpoczęliśmy przygotowania 
do przeprowadzenia inwenta-

ryzacji w terenie oraz jesteśmy 
w trakcie opracowania doku-
mentów do przetargu na ukoń-
czenie niezrealizowanych prac. 
Planujemy, że przetarg ogłosi-

my w ciągu najbliższych miesię-
cy – poinformowała w komu-
nikacie Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad.

Obwodnica na zakręcie
Kobyłka i Wołomin jeszcze poczekają na zjazdy, Zielonka nadal będzie miastem tranzytowym. Ministerstwo Infrastruktury 
straciło cierpliwość i 17 maja zerwało umowę z wykonawcą, konsorcjum Salini. Okazuje się, że problemów jest coraz więcej.

Zarzut zabójstwa usłyszał 
30-letni Michał W. Mężczyzna 
podejrzewany jest o zadanie 
kilku ciosów nożem 37-lat-
kowi, z którym pokłócił się 
w miejscu jego zamieszkania 

podczas spotkania towarzy-
skiego. Pokrzywdzony 37-latek 
w wyniku odniesionych obra-
żeń ciała zmarł. Sąd Rejono-
wy w Wołominie zastosował 
wobec podejrzanego środek 

zapobiegawczy w postaci tym-
czasowego aresztowania. Za 
popełnione przestępstwo grozi 
mu kara, nawet dożywotniego 
pozbawienia wolności.

więcej na str.4 

(dokończenie na str. 3)

Janusz Tomasz Czarnogórski, Prezes Zarządu PWiK w Ząbkach 
Sp. z o.o.
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Piotr Uściński  - Prosto z Sejmu

Pseudo-kibice i pseudo-politycy

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

Ząbkowski radny Janusz Dą-
browski, dyr. Praskiej Giełdy Spo-
żywczej, doradca prezesa firmy 
Makarony Polskie, w dniu 14 maja 
otrzymał   dokument potwierdzają-
cy wykonywanie czynności doradcy 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 
zakresie spraw związanych z rolno–
spożywczym rynkiem hurtowym 
i detalicznym - informuje  Praska 
Giełda Spożywcza.

Dokument wręczył Krzysztof 
Jurgiel  Minister Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi. 

Janusz Dąbrowski swoje zadania 
będzie wykonywał w ramach wolon-
tariatu.

16 maja Miejski Zakład 
Oczyszczania w Wołomi-
nie obwieścił na Facebooku: 
„Nasze składowisko przyjmie 
w tym roku 14 tys. ton stabi-
lizatu (ustabilizowanego od-
padu) z MPO Warszawa. To 
znacznie mniej niż przyjmują 
inne składowiska w kraju. To 
wszystko dlatego, że nie chce-
my przyjmować więcej niż 

sami jako mieszkańcy Woło-
mina produkujemy rocznie. 
Zerknijcie, jak to wygląda w 
innych miastach”. Dla porów-
nania podano, że wysypisko w 
Opolu przyjmuje 55 tys. ton 
odpadów rocznie, a wysypi-
sko w Kłodzie koło Piły aż 70 
tys. ton. Przy tym Wołomin ze 
swoimi 14 tysiącami wygląda 
rzeczywiście mizernie. 

Ząbkowski radny doradcą ministra

Będzie protest?
Na wołomińskie wysypisko znowu przyjeżdżają odpady z 
Warszawy.

A więc stało się. Mimo 
ubiegłorocznych protestów 
mieszkańców, mimo skiero-
waniu sprawy do prokuratury, 
wołomińskie MZO ponow-
nie zawarło umowę z MPO 
w Warszawie, w następstwie 
czego na wysypisko w Lipi-
nach Starych trafi kilkanaście 
tysięcy ton warszawskich od-
padów. To ilość odpowiadają-
ca tej, jaką rocznie wytwarza 
Wołomin – jest to około 20 
tys. ton odpadów różnego 
typu. Podobno do Wołomina 
mają nie trafiać odpady tzw. 
zmieszane, zawierające reszt-
ki jedzenia, czy inne odpady, 

niepodlegające segregacji. 
Środki pozyskane dzięki tej 
umowie mają zapewnić spół-
ce bezpieczeństwo finansowe, 
część zysków ma być prze-
znaczona na realizację zadań 
podnoszących poziom czy-
stości.

Tak jak w ubiegłym roku, 
tak i teraz, podpisanie umo-
wy na zwożenie do Woło-
mina śmieci z Warszawy nie 
wszystkim się podoba. W tym 
tygodniu zostanie podjęta de-
cyzja o ewentualnym prote-
ście mieszkańców. 

A.B.

23 maja rozpoczyna swoją działal-
ność Centrum lntegracji Sensorycz-
nej SiSens.
 Centrum znajduje się w Ząbkach, 
ul. Torfowa 28.

SiSens - Miejsce Integracji Pokoleń

Ostatnia niedziela to 
kolejny wielki triumf Legii 
Warszawa jako Mistrza Pol-
ski. Ostatni mecz rozgry-
wany przez stołeczną dru-
żynę na stadionie Lecha w 
Poznaniu przerwali chuli-
gani zwani pseudo-kibica-
mi. Zaplanowana przez nich 
akcja miała uniemożliwić 
kibicom Legii radość zwy-
cięstwa ostatniego meczu i 
faktycznie odniosła skutek, 
mecz nie dobiegł końca, a 
jego wynik ustaliła specjal-
na komisja wskazując wal-
kower. 

Tymczasem w Gdańsku 
analogiczne sceny (ale w sfe-
rze polityki) miały miejsce 
na spotkaniu z Premierem 
Mateuszem Morawieckim. 
Bojówka polityczna zwią-
zana z PO i KOD uniemoż-
liwiła spokojne zakończe-
nie spotkania szefa rządu 
z działaczami Solidarności 
i zwykłymi mieszkańcami 
Gdańska. Chuligańskie za-
chowanie opozycji, okrzyki 
i wrzaski zagłuszały total-
nie możliwość rozmowy i 
doprowadziły do awantury. 
Premier nie mógł spokojnie 
zakończyć spotkania i odpo-
wiedzieć do końca na pyta-
nia z sali. Awanturnikom nie 
zależało na rozmowie, nie 
chcieli wymienić argumen-
tów, wytykać błędów, dysku-
tować, oni chcieli po prostu 

uniemożliwić prowadzenie 
spotkania. 

W odróżnieniu od pseu-
do-kibiców, bojówkarze w 
Gdańsku nie mieli zakrytych 
twarzy i każdy mógł w nich 
rozpoznać twarze polityków, 
a może raczej „pseudo-po-
lityków” totalnej opozycji, 
jeżdżących od spotkania do 
spotkania i wszędzie pró-
bujących wywołać wrażenie 
zwykłych obywateli. Warto 
zadać tu retoryczne pytanie, 
dlaczego władze Platformy 
Obywatelskiej nie odcinają 
się od tych awanturników, 
dlaczego nie zaapelują o by-
cie spokojną, merytorycz-
ną opozycją? Powinni wziąć 
przykład z władz klubu Lech 
Poznań, które odcięły się od 
zachowania pseudo-kibiców. 
Normalni kibice Lecha wsty-
dzą się za chuligańskie wy-
bryki pseudo-kibiców, czy 
za zachowanie bojówkarzy 
opozycji nie będą się wsty-
dzić jej wyborcy?

Szanowni Państwo, 
przykre jest zachowanie 
osób, które nie chcą rozma-
wiać a jedynie zakrzyczeć 
oponenta i uniemożliwić 
jakikolwiek dialog. Ale my 
wciąż będziemy się spotykać 
z Polakami, będziemy z nimi 
rozmawiać i słuchać, co chcą 
nam powiedzieć. Ja również 
będę kontynuować spotka-
nia z mieszkańcami zarówno 
te osobiste, jak i z użyciem 
Mobilnego Biura Poselskie-
go. W najbliższą sobotę, 26 
maja, odwiedzimy Duczki, 
Majdan, Chrzęsne i Jasie-
nicę, dokładne informacje 
dostępne są na FB i stronie 
internetowej, serdecznie za-
praszam.

Urząd Miasta Zielonka informuje 
o publikacji na okres 21 dni od dnia 
22.05.2018 r., na stronie internetowej 
Miasta www.zielonka.pl oraz na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie przy ul. Lipowej 5 
w  Zielonce, ogłoszenia dotyczącego wykazu 
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do 
sprzedaży przy ul. Chopina 10 w Zielonce.
Więcej informacji pod numerem tel. 22 761 39 25.

Piotr Uściński
Poseł na Sejm RP
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Cała inwestycja, polegająca 
na przebudowie ciągu ulic Mar-
sa (Praga Południe) - Żołnier-
ska (Rembertów) na odcinku o 
długości 4,8 km ciągnie się już 
od wielu miesięcy, z różną inten-
sywnością i regularnymi zmia-
nami organizacji ruchu, czasem 
wprowadzającymi kierowców 
w  osłupienie. Kolejne zmiany 
szykują się już w najbliższych 
dniach.

W poniedziałek 28 maja ok. 
godz. 3.00 ma zostać zamknięty 
lewy pas na zjeździe z Trasy Sie-
kierkowskiej w kierunku Rem-
bertowa. Ruch do skrzyżowania 
z ul. Naddnieprzańską będzie 
prowadzony prawym pasem. 
Taka organizacja ruchu – we-
dług zapowiedzi Zarządu Miej-
skich Inwestycji Drogowych – 
będzie obowiązywała do końca 
września i jest związana z budo-
wą najazdu na wiadukt w ciągu 
ul. Marsa.

Wiele pytań, także od na-
szych Czytelników, dotyczy 
skrzyżowania nowej wersji Żoł-
nierskiej z ulicą Czwartaków, 
kluczową dla komunikacji w 
Rembertowie. Jak się dowie-
dzieliśmy, akurat ten element 

Konsorcjum firm, z Salini 
Polska w roli lidera, mimo wie-
lokrotnych wezwań nie realizo-
wało prac objętych kontraktem. 
Jak podaje GDKiA, wykonawca 
deklarował, że w kwietniu ilość 
pracowników fizycznych na 
budowie wzrośnie do 476 osób, 
sprzętu do 201 sztuk, a pojaz-
dów transportowych do 215 
jednostek. Tymczasem według 
monitoringu prowadzonego 
przez nadzór pracowało tylko 
50 osób, 21 jednostek sprzętu i 
4 pojazdy do transportu.

Wciąż mnóstwo do 
zrobienia

Choć wszystkie terminy 
minęły już w ubiegłym, 2017 
roku, w ramach realizacji kon-
traktu do ukończenia zostały 
m.in.: węzeł Kobyłka (łącznice 
plus drogi dojazdowe, najazdy 
na obiekt), węzeł Marki (zjazd 
z obwodnicy w Markach), dużo 
prac na węźle Zielonka (drogi 
dojazdowe do węzła), najazdy 
na wiadukt w ciągu ul. Dwor-
kowej, drogi dojazdowe i pasy 
technologiczne wzdłuż S8, 
chodniki i ścieżki rowerowe.

Najważniejszy problem do-
tyczy węzła Kobyłka, kluczowe-
go dla komunikacji w powiecie 
wołomińskim. Bez tego rozwią-
zania, obwodnica – choć trochę 
już pomaga – jest nadal rozwią-
zaniem ułomnym. Korki tworzą 
się w Zielonce, przez którą są 
zmuszeni jeździć mieszkańcy 
dalszych miejscowości naszego 
regionu. 

Jeszcze kilka tygodniu temu 
padały zapewnienia o końcu 
prac związanych z węzłem Ko-
byłka w przeciągu kilku najbliż-
szych miesięcy. Teraz już wiado-
mo, że będzie to niemożliwe.

Rachunki do 
zapłacenia

Ministerstwo Infrastruktu-
ry w najbliższych dniach spotka 
się z podwykonawcami, którzy 
pracowali przy kontrakcie i... nie 
dostali za to pieniędzy. Okazu-
je się bowiem, że przyczynami 
zerwania umowy było nie tylko 
niedotrzymanie terminu kon-
traktu, ale także niedotrzymanie 
zapisów kontraktu mówiących o 
regulowaniu płatności dla pod-
wykonawców, usługodawców i 
dostawców materiałów.

Obwodnica na zakręcie

Czwartaków w terminie, reszta gorzej Drogi do 
remontu 

(dokończenie ze str. 1)

Budowa wiaduktów nad skrzyżowaniem ulicy Czwartaków i Żołnierskiej ma zostać zakończona do końca września bieżącego 
roku. Wiadomo już, że opóźnienia będą miały wiadukty na węźle z ul. Strażacką oraz nad torami.

inwestycji, ma zostać ukończony 
planowo.

- Wiadukty na skrzyżowa-
niu z ulicą Czwartaków mają, 
według aktualnych informacji, 
zostać oddane do użytku w pier-
wotnie zaplanowanym terminie 
zakończenia całej inwestycji, czyli 
do końca września – powiedzia-
ła „Mojej Gazecie Regionalnej” 
Małgorzata Gajewska z biura 
prasowego ZMID w Warszawie.

- Wiadomo już jednak za to, 
że pewne opóźnienia będą miały 
dwa inne elementy całej inwesty-
cji. Chodzi o wiadukty przy skrzy-
żowaniu z ul. Strażacką oraz po-
nad torami do Rembertowa, nad 
linią kolejową Warszawa – Tere-
spol – dodaje Gajewska.

Nie wiadomo w tym mo-
mencie, jak duże będą to opóź-
nienia, prace we wszystkich 
miejscach są w toku. W ramach 
całej przebudowy ulic Marsa i 
Żołnierskiej w obecnym etapie 
inwestycji mają powstać:
- dwa wiadukty w ciągu jezdni 

głównych ul. Marsa nad tora-
mi linii kolejowej Warszawa- 
Dorohusk;

- prawie 600-metrowa estakada 
prowadząca ruch w stronę 
granicy miasta nad skrzyżo-
waniami ul. Marsa z ulicami 
Chełmżyńską i Okularową 
oraz Żołnierską i Rekrucką;

- kładka dla pieszych i rowerzy-
stów ( z dwiema pochylniami) 
nad ul. Żołnierską, łącząca 

tereny leśne z osiedlem Wy-
goda;

- dwa wiadukty w ciągu jezdni 
głównych ul. Żołnierskiej nad 
torami linii kolejowej nr 2 
Warszawa- Terespol;

- dwa wiadukty w ciągu ul. Żoł-
nierskiej na węźle z ul. Stra-
żacką;

- druga jezdnia ul. Żołnierskiej 
od ul. Strażackiej do granicy 
miasta;

- dwa wiadukty nad skrzyżowa-
niem z ul. Czwartaków w cią-
gu ul. Żołnierskiej;

- chodnik i droga rowerowa 
wzdłuż wschodniej jezdni ul. 
Żołnierskiej.

TS

- W najbliższych dniach doj-
dzie do spotkania ze wszystkimi 
podwykonawcami kontraktu 
przy budowie fragmentu drogi 
ekspresowej S8 pomiędzy węzła-
mi Marki i Kobyłka - powiedział 
PAP wiceminister infrastruktu-
ry Marek Chodkiewicz. Wice-
minister zapewnił, że GDDKiA 
ma gwarancje bankowe wyko-
nawcy, dzięki czemu Skarb Pań-
stwa będzie mógł pozyskać pie-
niądze dla zaspokojenia płatno-

ści na rzecz podwykonawców.
Oczywiście, niezbędne bę-

dzie ogłoszenie nowego prze-
targu. GDDKiA zapowiedziała 
już, że rozpoczęła przygotowa-
nia do przeprowadzenia inwen-
taryzacji w terenie oraz jest w 
trakcie opracowania dokumen-
tów do przetargu na ukończe-
nie niezrealizowanych prac. 
Przetarg ma zostać ogłoszony 
„w ciągu najbliższych miesięcy”.

TS

W najbliższym czasie remontowane będą drogi w gmi-
nach: 
• Dąbrówka: droga między Dąbrówką i Małopolem o długości 

1500 metrów bieżących;
• Jadów: odcinek drogi w Podbalach o długości 700 mb;
• Klembów: 2000 mb od stacji PKP w Kruszu do drogi woje-

wódzkiej 636;
• Poświętne: odcinek drogi między Mostówką a Ręczajami 

Polskimi o długości 1500 mb;
• Radzymin: 1700 mb ul. Polnej;
• Strachówka: droga w Równem o długości 1000 mb;
• Tłuszcz: droga łącząca Łysobyki – Dzięcioły – Stryjki o dłu-

gości 2500 mb;
• Wołomin: 800 mb ul. Boryny w Helenowie.

Łącznie remontami zostanie objętych 11.700 mb dróg 
powiatowych. Koszt wykonania robót tj. ułożenia masy bitu-
micznej to prawie 2,6 mln zł. Remonty na wymienionych dro-
gach wykonane zostaną przez brygadę Wydziału Inwestycji 
i Drogownictwa. Ponadto firma zewnętrzna wykona remont 
odcinka o długości 775 mb w rejonie szkoły w Dobczynie w 
Gminie Klembów. Koszt zadania 708 tys. zł, została już podpi-
sana umowa z wykonawcą.  

A.B.

Podczas posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady 
Powiatu Wołomińskiego w dniu 21 maja, zastępca naczelnika 
Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Rafał Urbaniak przed-
stawił informację dotyczącą planowanych remontów dróg po-
wiatowych.

Trwa budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z ul. Czwartaków 
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Kilka dni temu, policjanci 
z Wołomina zostali powiado-
mieni telefonicznie przez jedne-
go z mieszkańców, że nie ma on 
kontaktu ze swoim znajomym, 
a gdy postanowił sprawdzić co 
się z nim dzieje, okazało się, że 
mężczyzna może nie żyć. Nie-
zwłocznie pod adres, gdzie miał 
mieszkać pokrzywdzony, uda-
li się policjanci z wołomińskiej 
Komendy. Przez okno budynku 
zauważyli leżącą na podłodze 
osobę. Wezwani na miejsce stra-
żacy pomogli wejść do budyn-
ku funkcjonariuszom i ratowni-
kom medycznym. Ci stwierdzili 
zgon mężczyzny.

Zebrane na miejscu ślady 
wskazywały, że mogło dojść do 
przestępstwa, zmarły posiadał 
też na ciele kilka ran kłutych. 
Funkcjonariusze wydziału kry-
minalnego oraz dochodzenio-
wo-śledczego od razu przystą-
pili do działań. Zebrane przez 
nich informacje wskazywały, że 
w mieszkaniu zmarłego 37-lat-

ka, podczas spotkania towarzy-
skiego mogło dojść pomiędzy 
nim a innym uczestnikiem im-
prezy do kłótni, w wyniku któ-
rej gospodarz został ugodzony 
kilkakrotnie nożem w okolice 
głowy, szyi i klatki piersiowej. 
Napastnik po tym zdarzeniu 
opuścił mieszkanie nie udziela-
jąc pomocy pokrzywdzonemu.

Funkcjonariusze szybko 
ustalili dane osoby podejrze-
wanej o udział w tym przestęp-
stwie. 30-latek został zatrzyma-
ny i umieszczony w policyjnej 
celi. Michał W. został przesłu-

chany, złożył wyjaśnienia i przy-
znał się do zadania kilku ciosów 
nożem koledze, z którym spo-
tkał się w jego domu.
Michał W. usłyszał w prokura-
turze zarzut zabójstwa 37-latka. 
Sąd przychylił się też do wnio-
sku prokuratora stosując wobec 
niego najsurowszy środek za-
pobiegawczy w postaci tymcza-
sowego aresztowania na okres 
3 miesięcy. Teraz grozi mu kara 
nawet dożywotniego pobawie-
nia wolności.

ts

Tymczasowy areszt dla podejrzanego 
o zabójstwo

(dokończenie ze str. 1)

Po wspólnej modlitwie 
korowód udał się pod pomnik 
Tadeusza Kościuszki oraz pod 
kamień upamiętniający postać 
porucznika Zygmunta Sien-
nickiego, zamordowanego w 
Charkowie w 1940 r. W imieniu 
mieszkańców kwiaty złożyli: 
Wójt Gminy Dąbrówka - Ra-
dosław Korzeniewski, Zastępca 
Wójta Gminy Dąbrówka - Ze-
non Zadróżny, Przewodniczący 
Rady Gminy - Marcin Kacz-
marczyk.

W drugiej części obcho-
dów świętowano Dzień Straża-
ka. W tym roku nadano temu 
świętu wyjątkowo uroczysty 
charakter. Podczas części ofi-
cjalnej przekazano dwa wozy 
strażackie - dla OSP w Cha-
jętach i OSP w Józefowie/Lu-
dwinowie. Samochody zostały 
poświęcone przez proboszcza 
parafii Podwyższenie Krzyża 
Świętego w Dąbrówce - ks. 
Grzegorza Andrzeja Piotrow-
skiego. Następnie wręczone 

zostały odznaczenia za zasługi 
dla pożarnictwa. Wśród gości 
przekazujących odznaczenia 
znaleźli się: wiceprezes Za-
rządu Głównego ZOSP RP 
- gen. Bryg. Wiesław Leśnia-
kiewicz, zastępca komendan-
ta PSP w Wołominie - bryg. 
mgr inż. Wiesław Drosio oraz 
wiceprezes Zarządu Oddzia-
łu Powiatowego ZOSP RP w 
Wołominie - druh Grzegorz 
Mianowski.

Dąbrówka uczciła rocznicę 
Konstytucji 3 Maja 

Informacje Gminy Dąbrówka

Majowe obchody rozpoczęły się uroczystym przemarszem Jednostek OSP oraz szkolnych pocztów sztan-
darowych do Kościoła p.w. Krzyża Świętego w Dąbrówce na mszę w intencji Ojczyzny i strażaków. 

Obchody jubileuszu Kobyłki zainaugurowane

Ambasador Węgier - Ol-
solya Zsuzsanna Kovacs, dzię-
kując za zaproszenie złożyła 
serdeczne podziękowania za 
przyjazne kontakty z miastem 
Kobyłka. Jednocześnie wyraziła 
nadzieję na owocną partnerską 
współpracę. W miłej, rodzinnej 
atmosferze wysłuchano zapre-
zentowanych utworów muzyki 
węgierskiej w wykonaniu ze-
społu ERDOFU. W drugiej czę-
ści wieczoru znani i lubiani ar-
tyści m.in. z ekranów telewizji: 
Elisabeth Duda, Kevin Aiston 
i Conrado Moreno rozbawili 
publiczność ciekawymi aneg-
dotami. W trakcie spotkania 
podzielili się również swoimi 
bogatymi doświadczeniami z 
pracy na planie programu „Eu-
ropa da się lubić”, kilka lat temu 
nagrywanego dla TVP 2. Za-
chwycona publiczność z uwagą 
przysłuchiwała się gościom, 
którzy z humorem opowiadali 
o swoich przygodach i języko-
wych potyczkach. 

Popołudniowe niedzielne 
spotkanie w międzynarodowym 
wydaniu wyjątkowo przypadło 
do gustu mieszkańcom i roz-
poczęło urozmaicony program 
obchodów 50-lecia nadania 
praw miejskich miastu Kobyłka. 

Zwieńczeniem będzie niedziel-
ny piknik rodzinny na Placu 
15 Sierpnia - 27 maja, podczas 
którego władze miasta zaplano-
wały moc atrakcji dla małych i 
dużych mieszkańców miasta. 

EB

Wizytą Ambasador Republiki Węgierskiej, przy dźwiękach pięknej ludowej muzyki węgierskiej 
zainaugurowano jubileuszowe obchody nadania praw miejskich Kobyłce. 
17 grudnia 1968 roku oficjalnie miasto Kobyłka uzyskało prawa miejskie.

Burmistrz Robert Roguski z honorowymi gośćmi z Węgier przy 
miejskiej kobyłce
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Efektem uruchomienia Sta-
cji Uzdatniania Wody jest 
poprawa jej jakości. Czy to 
znaczy, że woda z kranu w 
ząbkowskich mieszkaniach 
nadaje się do picia?
Na początku zaznaczę, że 
woda w ząbkowskich kranach 
zawsze miała odpowiednią 
jakość i spełniała wszelkie pa-
rametry. Tylko czasami jej po 
prostu brakowało…
Natomiast nasza spółka od 
momentu uruchomienia na 
początku 2017 r. własnej Sta-
cji Uzdatniania Wody na te-
renie Drewnicy, rozpoczęła   
promocję własnej, smacznej i 
zdrowej wody „Drewniczan-
ki”. Jednym z elementów tej 
akcji jest montaż w naszych 
ząbkowskich szkołach źró-
dełek wody pitnej – zwanych 
przez uczniów „wodopojami”. 
I tak jeszcze w ubiegłym roku 
zamontowaliśmy je w nowej 
części Szkoły Podstawowej 
nr 1, a kolejne od 2 miesięcy 
funkcjonują w Szkole Podsta-
wowej nr 3. Obecnie jesteśmy 
na etapie uzgadniania lokali-
zacji źródełek na terenie Szko-
ły Podstawowej nr 2. Akcje 
montażu promujemy wśród 

dzieci i młodzieży wspólnie 
z dyrekcjami, nauczycielami 
oraz rodzicami, w zamian do-
stając liczne „lajki” na naszym 
profilu facebookowym!!!
Źródełka są nie tylko w wy-
mienionych szkołach. Wsłu-
chując się w głosy miesz-
kańców, zainstalowaliśmy 
ogólnodostępny zdrój wody 
„Drewniczanki” w Parku 
Schuberta. Jest on naszym 
zdaniem bardzo funkcjonalny, 
ponieważ oprócz standardo-
wej misy z kranikiem posiada 
możliwość napełnienia bidonu 
oraz – to szczególnie powinno 
ucieszyć właścicieli czworono-
gów – misę, z której mogą ko-
rzystać nasze czworonogi.
To nie koniec naszych pomy-
słów – w najbliższym czasie 
mamy nadzieję zaskoczyć 
Państwa kolejnym ciekawym 
i praktycznym rozwiązaniem!

Jak obecnie wygląda w Ząb-
kach sytuacja jeśli chodzi o 
sieć wodno-kanalizacyjną?
W naszym mieście 90% ulic 
posiada infrastrukturę wodo-
ciągową, a 93% kanalizacyjną. 
Pomimo tego wciąż pracujemy 
nad rozwojem naszych sieci 
tak, aby każdy mieszkaniec 

Woda w Ząbkach coraz tańsza!

miał możliwość korzystania 
z naszych usług. Na począt-
ku 2018 roku zakończyliśmy 
budowę sieci wodociągowej 
w ul. Wroniej, (rozpoczętej w 
2017 roku), do której zostały 
już wykonane przyłącza dla 
dwóch nowych osiedli budyn-
ków jednorodzinnych.
W kwietniu uzyskaliśmy także 
decyzje pozwolenia na budo-
wę wodociągów w sześciu uli-
cach, których realizacja zapla-
nowana została w Wieloletnim 
Planie Modernizacji i Rozwoju 
Urządzeń Wodociągowych 
również w bieżącym roku. A 
mianowicie:
1) wodociąg od ul. Powstań-

ców do ul. Andersena;
2) wodociąg w ul. Andersena 

(od ul. Reymonta do Brat-
niej) oraz ul. Kwiatowej;

3) wodociąg w drodze bocznej 
od ul. Obrońców;

4) wodociąg w drodze bocznej 
od ul. Słonecznej;

5) wodociąg w ul. Warszaw-
skiej i ul. Łodygowej;

6) wodociąg w ul. Torfowej 
cz.1 (od ul. Klamrowej do 
ul. Nowej).

Projekt przebudowy drugie-
go odcinka wodociągu w ul. 
Torfowej (od ul. Nowej do ul. 
Bema), który jest przewidziany 
do realizacji w kolejnym roku, 
został już złożony z wnioskiem 
o wydanie decyzji pozwolenia 
na budowę.
Opracowany został również 
przez Dział Inwestycji PWiK 
w Ząbkach projekt sieci wodo-
ciągowej w ul. ks. Zycha z włą-
czeniem do wodociągu w ul. 
Olszewskiego, (budowa plano-
wana jest także w 2018 roku), 
a złożenie wniosku o pozwole-
nie na budowę będzie możliwe 
po uprawomocnieniu się de-
cyzji Zezwolenia na Realizację 
Inwestycji Drogowej (ZRID), 
która pozwoli na dysponowa-
nie przez Urząd Miasta Ząbki 
pasem projektowanej drogi na 
wysokości ul. Dolnej.
W miesiącu maju planujemy 
ogłoszenie przetargów na bu-

dowę wodociągów w ul. An-
dersa (od ul. Gajowej), w ul. 
Projektowanej (od ul. Ander-
sena do ul. Szwoleżerów), w ul. 
Wrzosowej   (od ul. Wyzwole-
nia do ul. 17 Września) oraz na 
przebudowę wodociągu w ul. 
Torfowej (od ul. Klamrowa do 
ul. Nowej).
Podpisana została także umo-
wa na budowę kanalizacji sani-
tarnej w ul. Kwiatowej (od ul. 
Szkolnej w kierunku ul. Sko-
rupki ) z terminem realizacji 
do sierpnia bieżącego roku.
Do renowacji metodą tzw. „rę-
kawa” przewidziane są prze-
wody kanalizacyjne w ul. Par-
kowej i Niepodległości oraz 
odcinki w ul. Piłsudskiego. 
Jesteśmy już po otwarciu ofert 
przetargowych i wyłaniany jest 
Wykonawca.
Na ukończeniu są również 
prace związane z renowacją 
kolejnego odcinka głównego 
kanału Z-2 o średnicy 1,8 m 
pod ul. Łodygową i torami 
PKP. 
Koszty wyżej wymienionych 
zadań to przeszło 3 mln zło-
tych.

Lista zadań jest rzeczywiście 
imponująca…
A to jeszcze nie wszystko. 
W zawiązku z rosnącym za-
potrzebowaniem na naszą 
ząbkowską „Drewniczan-
kę” - i dlatego, że nasze ujęcia 
w Drewnicy mają określo-
ną możliwość pozyskiwania 
wody - podjęliśmy decyzję o 
wskazaniu nowych lokalizacji 
czyli kolejnych ujęć w rejonie 
Ząbek południowych. Po-
zwoli nam to zaplanować i w 
przyszłości zbudować drugą 
Stację Uzdatniania Wody tzw. 
SUW Południe. Nasze miasto 
cały czas się rozwija, powstają 
nowe osiedla, szybko przyby-
wa mieszkańców – musimy 
więc odpowiedzialnie i per-
spektywicznie planować dalsze 
zadania.

Kolejny Państwa projekt to 
mapa z siecią wodno-kanali-
zacyjną. Czemu ma ona słu-
żyć?
Od wielu miesięcy prowadzimy 
intensywne prace wdrożenia 
Systemu Informacji Geogra-
ficznej (GIS - ang. geographic 
information system) - systemu 
służącego w naszym przypadku 
do wprowadzania, gromadze-

nia, przetwarzania oraz wizu-
alizacji danych geograficznych, 
dla zarządzania oraz wspoma-
gania procesu decyzyjnego w 
naszym przedsiębiorstwie. Jest 
to – mówiąc w dużym uprosz-
czeniu - przeniesienie na war-
stwę elektroniczną praktycznie 
całych zasobów papierowych 
naszego przedsiębiorstwa. 
Część naszej pracy – mapę 
sieci wodociągowej oraz ka-
nalizacyjnej wraz z niezbęd-
ną infrastrukturą, niebawem 
udostępnimy na naszej stronie 
internetowej mieszkańcom 
Ząbek oraz potencjalnym in-
westorom. Bez wychodzenia z 
domu każdy będzie mógł zlo-
kalizować sieci wodociągowe 
oraz kanalizacyjne w pobliżu 
swojej nieruchomości. Liczy-
my, że będzie to dla wszystkich 
dużym udogodnieniem.

Zanosi się na zmiany również 
w sposobie odczytywania 
liczników…
Nasze przedsiębiorstwo kilka 
lat temu było pionierem we 
wprowadzaniu elektroniczne-
go odczytu wodomierzy. Dziś 
wszystkie nasze wodomie-
rze posiadają elektroniczne 
nakładki, które umożliwiają 
zdalny odczyt – bez potrze-
by fizycznego sczytania stanu 
licznika. Jednak świat pędzi 
do przodu – i my też staramy 
się podnosić jakość swych 
usług – w związku z tym, na 
terenie części Ząbek południo-
wych wprowadziliśmy obecnie 
odczyt zdalny – stacjonarny. 
Umożliwia on bezpośredni 
– on-line – odczyt liczników 
wodomierzy. Dla nas to prak-
tyczne rozwiązanie – informu-
je nas natychmiast o ewentual-
nych wyciekach, awariach czy 
próbach ingerencji w naszą 
infrastrukturę. Woda dla za-
opatrzenia naszych mieszkań-
ców jest dla nas najważniejsza, 

więc staramy się ją chronić i 
dostarczać o najwyższych pa-
rametrach. Stopniowo więc 
będziemy się starali (w miarę 
posiadanych środków) objąć 
takim odczytem całe miasto 
Ząbki.

A jak wygląda sytuacja jeśli 
chodzi o tzw. e-BOK? 
Liczba naszych odbiorców 
usług korzystających z elek-
tronicznego biura obsługi 
klienta (e-BOK) systematycz-
nie rośnie. Obecnie ponad 
1200 osób korzysta z tej formy 
komunikacji z naszą firmą – 
praktycznie każda nowa osoba 
podpisująca umowę na do-
stawę wody lub odprowadza-
nie ścieków wnioskuje o taką 
formę komunikacji i składa 
stosowny wniosek. Bardzo za-
chęcamy do tej formy komu-
nikacji.

Na stronie startowej PWiK 
pojawiła się ankieta skiero-
wana do mieszkańców. Czy 
może Pan wyjaśnić, w jakim 
celu?
Zadaniem tej ankiety jest zba-
danie jakości usług wodno-ka-
nalizacyjnych.
W związku z tym, że staramy 
się podnosić jakość świadczo-
nych usług oraz usprawnić 
pracę naszego przedsiębior-
stwa - zwróciliśmy się do na-
szych mieszkańców z prośbą 
o wypełnienie krótkiej, ano-
nimowej ankiety. Jest ona do-
stępna zarówno na naszej stro-
nie internetowej, jak i w Biurze 
Obsługi Interesanta. Prosimy o 
Państwa opinie!!!

(dokończenie ze str. 1)

Źródełka w szkołach 

 Zdrój w Parku Schuberta
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Burmistrz Rembertowa zaprasza

PARADA
PADEREWSKIEGO

100 KROKÓW DO NIEPODLEGŁOŚCI

 9 czerwca 2018 r.
 DZIELNICA REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY

Projekt fi nansuje m.st. Warszawa

Dziedziniec Ratusza, al. gen. A.Chruściela „Montera” 28
15.00 - Pokazy kawaleryjskie, musztra paradna, wymarsz Parady

Dziedziniec Szkoły Podstawowej nr 217, ul. Paderewskiego 45
Piknik, pokazy, animacje, zabawy, konkursy
15.45 - ANDRZEJ JAGODZIŃSKI I ROBERT MAJEWSKI
16.40 - CHÓR HARFA
17.00 - THE DUMPLINGS

Kościół Świętej Łucji, ul. Paderewskiego 42
18.00 - MSZA ŚWIĘTA ZA OJCZYZNĘ
19.00 - KONCERT ORKIESTRY KONCERTOWEJ „VICTORIA”
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27 maja 2018 r.
„GÓRALSKA HORA” 

10 czerwca 2018 r. 
„SMART MUSIC QUARTET”

17 czerwca 2018 r.
„BUM BUM ORKESTAR”  

Żywiołowa góralska muzyka 
inspirowana polską, 
węgierską, słowacką, 
rumuńską i cygańską muzyką 
folkową

Światowe przeboje 
w wysmakowanych 

aranżacjach na fortepian, 
kontrabas, saksofon, 

z wokalem Eli Stasiuk

Zjawiskowo zagrana 
klezmerska, bałkańska 
i polska muzyka tradycyjna

Organizatorzy:

Urząd Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

Patronat medialny:

WSZYSTKIE KONCERTY ROZPOCZYNAJĄ SIĘ O GODZ. 16:00 
W PARKU REKREACYJNYM PRZY UL. FRONTOWEJ W REMBERTOWIE. 

W PRZYPADKU ZŁYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH KONCERTY ODBĘDĄ SIĘ 
W DOMU KULTURY „REMBERTÓW” PRZY A. KOMANDOSÓW 8. 

ATRAKCJE:
• STREFA PRODUKCJI FILMOWEJ
• Basen z piłeczkami, eurobungee
• Gigantyczne dmuchane miasteczko
• Kule do chodzenia po wodzie
• Przejażdżki samochodzikami i quadami
• Strefa sportu
• Warsztaty plastyczne, gry, konkursy
• Malowanie twarzy, bańki mydlane
• Przejażdżki zabytkowym autobusem
•  Występy małych artystów
• Koncert polskich i światowych przebojów 
  w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego

26 maja 2018 r.
w godz. 11.00 - 20.00

Miejsce: park przy bramie głównej Akademii Sztuki Wojennej
(u zbiegu ulic gen. A.Chruściela i Czerwonych Beretów)

Więcej szczegółów na profi lu facebookowym: Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy

Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

ORGANIZATORZY: 

Pragnę już dziś zaprosić wszystkich mieszkańców 
Rembertowa do udziału w trzech niecodziennych 
wydarzeniach przygotowanych przez Urząd Dzielni-
cy Rembertów, jakie odbędą się pod koniec maja i na 
początku czerwca br. Najpierw, 26 maja w parku na 
terenie Akademii Sztuki Wojennej, odbędzie się duży 
piknik rodzinny z bardzo bogatym programem adre-
sowanym do młodszych i starszych dzieci, młodzieży 
oraz ich rodziców. Główną atrakcją pikniku będzie 
spotkanie z Rodziną Treflików - niezwykłymi bohate-
rami bardzo popularnego polskiego serialu dla dzieci. 
Będzie to prawdziwe „rodzinne święto” mieszkańców 
Rembertowa. 

Nasza Dzielnica pragnie również w szczególny 
sposób upamiętnić 100-lecie odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Dlatego zapraszamy Państwa 9 czerw-
ca na pierwszą w naszej Dzielnicy „Paradę Paderew-
skiego - 100 kroków do Niepodległości”, którą rozpocz-
niemy o godz. 15.00 na dziedzińcu ratusza. Tu przywita 
mieszkańców chór, orkiestra, kawaleria oraz postacie 
historyczne - Ignacy Jan Paderewski i Józef Piłsudski, 
którzy przyjmą defiladę ułanów oraz wydadzą rozkaz 
przemarszu parady niepodległościowej. Parada, którą 
poprowadzi kawaleria i dorożka z Ignacym Janem Pa-
derewskim i Józefem Piłsudskim, przemaszeruje ul. Pa-
derewskiego do Szkoły Podstawowej nr 217, gdzie na 
jej boisku rozpocznie się druga część w formie pikniku, 
z wieloma atrakcjami i występami artystycznymi.  

Trzecim wydarzeniem, jakie odbędzie się w naszej 
Dzielnicy jeszcze w okresie przedwakacyjnym, jest V 
Rembertowski Festiwal Muzyki Kameralnej. Tradycyj-
nie, przez trzy niedzielne popołudnia (27 maja, 10 i 17 

czerwca) rozbrzmiewać będzie muzyka w parku rekre-
acyjnym przy   ul. Frontowej (jeśli pogoda nie dopisze, 
to w Domu Kultury „Rembertów” przy al. Komando-
sów 8). W tym roku zagrają dla nas zespoły prezentują-
ce różne gatunki muzyczne. Usłyszymy polską, słowac-
ką, węgierską, rumuńską i cygańską góralską muzykę, 
którą zagra zespół „Góralska Hora”, następnie światowe 
przeboje muzyki rozrywkowej w wykonaniu grupy 
„Smart Music Quartet”, ze śpiewem Elżbiety Stasiuk i 
grą na saksofonie tenorowym Marcina Świderskiego, 
a na koniec niezwykły koncert zespołu „Bum Bum 
Orkestar, który w oryginalny sposób łączy polskie, kle-
zmerskie i bałkańskie tradycje muzyczne.

Mieczysław Golónka
Burmistrz Dzielnicy Rembertów
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Festiwal Pieśni Legionowej wydarzeniem sezonu

W imieniu wszystkich or-
ganizatorów: Starosty Woło-
mińskiego Kazimierza Ra-
kowskiego, Burmistrza Miasta 
Zielonka Grzegorza Dudzika, 
Burmistrza Wołomina Elżbiety 
Radwan, Prezesa Zarządu Kra-
jowego Związku Piłsudczyków 
RP Stanisława Władysława Śli-
wy Generała Związku, serdecz-
nie dziękuję przede wszystkim 
uczestnikom, a wśród nich – 
zwycięzcom festiwalu. Festiwal 

zrodził się z myślą o Was – ko-
chających pieśni legionowe i 
pragnących je ocalić od zapo-
mnienia. Duże zainteresowa-
nie wydarzeniem i Wasze ciepłe 
słowa motywują nas do organi-
zowania kolejnych edycji.

Tegoroczny Festiwal zo-
stał objęty patronatem honoro-
wym Przewodniczącej Komisji 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego Sejmiku Województwa 

Zakończyła się II edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Legionowej. Dzięki współpracy z wieloma jednostkami samorządowymi, instytucjami, stowarzysze-
niami i osobami prywatnymi po raz kolejny odnieśliśmy sukces.

Mazowieckiego Bożeny Żela-
zowskiej – dziękujemy.

Szczególnie ciepłe sło-
wa podziękowania należą się 
współorganizatorom i spon-
sorom. Dziękujemy za wspar-
cie finansowe, które pozwoliło 
nam zabezpieczyć niezbędne 
koszty organizacyjne, dzięki 
któremu doceniliśmy każdą 
parę rąk do pracy i głowę z po-
mysłami.

Dziękujemy: Samorządo-
wi Województwa Mazowiec-
kiego, Staroście Wyszkowskie-
mu Bogdanowi Pągowskiemu, 
Burmistrzowi Miasta i Gmi-
ny Radzymin Krzysztofowi 
Chacińskiemu, Burmistrzowi 
Tłuszcza Pawłowi Bednarczy-
kowi, Wójtowi Gminy Wieli-
szew Pawłowi Kownackiemu, 
Dyrektorowi Ośrodka Kultury 
i Sportu w Zielonce Roberto-

wi Smoderkowi, Dyrektorowi 
Muzeum Kampanii Wrześnio-
wej i Twierdzy Modlin Rober-
towi Kanigowskiemu, Panu 
Bolesławowi Wolaninowi   – 
członkowi zarządu Związku 
Weteranów i Rezerwistów Woj-
ska Polskiego, Panu Bogdanowi 
Puczyńskiemu  – Polski Zwią-
zek Strzelecki, Pani Marzenie 
Atkielskiej – Prezes Funda-
cji Banku Zachodniego WBK 

Grupa Santander, Panu Jerze-
mu Piwek – firma API, Panu 
Andrzejowi Sitek – Liberia i 
Medyk STAR Sp. z o.o., Wspól-
nocie Samorządowej Kobyłka, 
firmie MIRBUDBIS Materiały 

Budowlane, Wadima, Sanoc-
kiej Młodzieżowej Orkiestrze 
Dętej Avanti, Sali u Artura – 
Artur Świerżewski, Samorzą-
dowej Instytucji Kultury „Park 
Kulturowy – Ossów Wrota Bi-
twy Warszawskiej 1920 roku”, 
Fundacji Nikt Nie Zostaje, Las 
Żołnierzy Andersa, Zielonka 
Miasto Przyjazne Seniorom, 
Nowa Zielonka, Kwiaciarni 
„Agnes” i Team Druk.

Sponsorem głównym tego-
rocznej edycji była Firma Bu-
dowlana Stanisław Romaniuk 
– bez Pana pomocy festiwal nie 
mógłby być zrealizowany w peł-
nym wymiarze swojej formuły. 

Dziękujemy za ogrom wy-
konanej pracy wszystkim tym, 
dzięki którym Festiwal stał na 
wysokim poziomie: pracow-
nikom  Starostwa Powiatu Wo-
łomińskiego, Ośrodka Kultu-
ry i Sportu w Zielonce, Arlecie 
Lemańskiej za profesjonalne 
poprowadzenie koncertów, 
akustykom i całej ekipie tech-
nicznej, pracownikom biura 
festiwalu, fotografom oraz pa-
tronom medialnym. To dzięki 
Waszej ciężkiej pracy możemy 
śmiało powiedzieć, że tegorocz-
ny festiwal osiągnął bardzo wy-
soki poziom organizacyjny, ar-
tystyczny i promocyjny.

Szczególnie serdeczne po-
dziękowania składam Komi-
sji Dziedzictwa Narodowego i 
Kultury Rady Powiaty Woło-
mińskiego pod przewodnic-
twem Pana Andrzeja Zbyszyń-
skiego za wsparcie pomysłu 
organizacji festiwalu.

Dziękujemy Jury, przed 
którym stało spore wyzwanie 

Laureaci II Ogólnopolskiego Festiwalu 
Pieśni Legionowej

I Grand Prix – Konstancja Molewska – Ciechanów 
II  miejsce – Jakub Kołodziej – Rzeszów
III miejsce – Monika Andrzejewska – Brańszczyk
Wyróżnienia: Karolina Czarkowska – Ostrów Mazowiecka, 
Patrycja Florczak – Krzywica, Marta Majek – Wesoła/War-
szawa. Nagroda specjalna Dyrektora Festiwalu: Kinga Kisiel 
– Ciechanów.

wyłonienia najlepszych wo-
kalistów II Ogólnopolskiego 
Festiwalu Pieśni Legionowej. 
Dziękujemy przewodniczące-
mu Jury – Bolesławowi Szulii, 
który dzięki swojemu ogrom-
nemu doświadczeniu muzycz-
nemu zapewnił sprawną pracę 
całego zespołu oceniającego, w 
składzie którego byli: Magdale-
na Tunkiewicz – dyrektor pro-
gramowy festiwalu, Krzysztof 
Jaszczak, Waldemar Dubieniec-
ki, Andrzej Zbyszyński.

Dziękujemy orkiestrze fe-
stiwalowej, jej dyrektorowi 
Krzysztofowi Jaszczakowi, Ra-
fałowi Grzące, Marcinowi Fido-
sowi, Wojciechowi Hartmano-
wi, Mirosławowi Romejce oraz 
Adamowi Bardowskiemu.  

Jesteśmy wdzięczni każ-
demu, kto zaszczycił nas swoją 
obecnością. To Wasza uwaga, 
czas darowany wykonawcom 
tworzyły atmosferę każdego 
festiwalowego koncertu. Pań-
stwa rekcje na prezentowane 
utwory były pięknym świadec-
twem pełnego zaangażowania 
i uczestniczenia w tych wyda-
rzeniach muzycznych. Dzięku-
jemy  za to, że po raz kolejny 
byliście z nami. Dziękujemy za 
Wasz liczny udział  i za piękną 
promocję festiwalu.

Dyrektor Festiwalu

Pomysłodawca i dyrektor festi-
walu Wojciech Bardowski

Osoby szczególnie zasłużone otrzymały Złote, Srebrne i Brązowe 
Krzyże zasługi Związku Rezerwistów i Weteranów Wojska Polskiego

Odznaczenia wręcza Bolesław Wolanin, członek Zarządu 
Głównego ZWiR WP

Sanocka Młodzieżowa Orkiestra Dęta Avanti wraz z współtwórcami i organizatorami festiwalu

Goście honorowi i festiwalowa publiczność

Laureaci konkursu wokalnego oraz soliści
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2 Zlot Samochodów
Elektrycznych i Hybrydowych
2 Zlot Samochodów
Elektrycznych i Hybrydowych
Piknik EkologicznyPiknik Ekologiczny

Ząbki / 27.05.2018Ząbki / 27.05.2018
Park Szuberta / Start godzina 13:00Park Szuberta / Start godzina 13:00
Wstęp wolnyWstęp wolny

Konkursy:Konkursy:

Jeżdżę EkologicznieJeżdżę Ekologicznie
Dla przyjeżdżających hybrydami 
i samochodami elektrycznymi
Dla przyjeżdżających hybrydami 
i samochodami elektrycznymi

Zbuduj pojazd mobilnyZbuduj pojazd mobilny
Konkurs dla projektantów, 
konstruktorów i budowniczych
Konkurs dla projektantów, 
konstruktorów i budowniczych

Jeżdżę na kropelceJeżdżę na kropelce
Uzyskaj najmniejsze spalanie 
na wyznaczonej trasie
Uzyskaj najmniejsze spalanie 
na wyznaczonej trasie

Dominika SygietDominika Sygiet
Włodzimierz ZientarskiWłodzimierz Zientarskiprowadzący:prowadzący:

Burmistrz Miasta ZąbkiBurmistrz Miasta ZąbkiPatron:Patron:

Modele elektryczne
Tesla, Ford, Toyota, Lexus

Jazdy Testowe Samochodami Elektrycznymi
Stoiska firm promujących ekologię

Atrakcje i zabawy dla Dzieci
Konkursy z nagrodami, Nauka przez zabawę

Organizatorzy: Patroni:

Burmistrz Miasta Ząbki

Sponsorzy:

Patroni Medialni:

www.ekozlot.plwww.ekozlot.pl

Sukces KSW Kyokushin na Mistrzostwach Europy
Wśród juniorów mistrza-

mi Europy na rok 2018 zosta-
li: Gabrysia Majewska, Bartek 
Kazimierczak, Krystian Tyszko 
oraz sensei Marcin Miller w ka-
tegorii Masters. Nasi mistrzo-
wie spisywali się w tych dniach 
wyśmienicie i wielu z nich nie 

miało sobie równych na ma-
tach. W tym roku bardzo moc-
ni byli Ukraińcy, Kazachowie, 
Niemcy, Francuzi, Rosjanie, 
Rumuni, Węgrzy oraz żywio-
łowi Hiszpanie. Walki finało-
we były rozgrywane w formie 
gali z oprawą sceniczną, a sam 

turniej przyniósł dużej grupie 
kibiców mnóstwo emocji oraz 
wiele bardzo dobrych i zacię-
tych walk. Po trzech walkach z 
Ukraińcami, Rumunem i Wę-
grami srebrny medal zdobył 
Jakub Nejfeld, a brąz do domu 
przywiózł Karol Narożniak.

Poza podium uplasowali 
się: Ania Stankiewicz, Janek 
Skrzeczkowski, Kuba Malinow-
ski oraz Paweł Tokarzewski, 
który w eliminacjach najtrud-
niejszej kategorii full contact 
seniorów minimalnie uległ po 
dwóch dogrywkach i wadze 
reprezentantowi Hiszpanii. 
Na wyróżnienie zasługuje naj-
młodszy zawodnik - Kuba Ma-
linowski - który pięknie wal-
czył w eliminacjach pokonując 
przed czasem groźnego Ukra-
ińca. Niestety w walce o medal 
Kuba musiał uznać wyższość 
mocnego Kazacha, który został 
tego dnia mistrzem Europy w 
jego kategorii. 

Zawody były podsumowa-
niem długotrwałych przygoto-
wań i wyczerpujących startów 
młodzieży KSW KYOKUSHIN 
w 2018 roku. Szczególne po-

dziękowania należą się licznej 
grupie kibiców wspierających 
zawodników, a już niedługo 
trenerzy KSW KYOKUSHIN 
postawią przed zawodnikami 

kolejne trudniejsze wyzwania. 
Więcej informacji na www.
kswkyokushin.pl

KSW KYOKUSHIN

W dniach 18-20 maja w pięknym kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Łańcucie odbyły się Mistrzostwa Europy Karate Kyokushin, w których wzięło udział 575 zawodników z 18 krajów. 
Reprezentacja Klubu Sportów Walki KYOKUSHIN z roku na rok sprawuje się coraz lepiej, co dało w tym roku 6 medali: 4 złote, srebrny i brązowy.

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, ze 
zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.)

Starosta Wołomiński
zawiadamia 

o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Kobyłka, z dnia 15 maja 2018 r., postępowania ad-
ministracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.23.2018 o wydanie decyzji o zezwoleniu na reali-
zację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi gminnej ul. Granicznej na odcinku od 
ul. Pieniążka do ul. Norweskiej oraz budowa drogi gminnej ul. Żółtowskiego w Kobyłce”.

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: 29 (29/3, 29/4, 29/5), 229 (229/1, 229/2), 232/1 (232/3, 232/4) w obrębie 0032-32, 

jednostka ew. 143401_1 - Kobyłka,
−	 ew. nr: 235/5 (235/10, 235/11), 262/3 (262/4, 262/5), 264 (264/1, 264/2), 279 (279/1, 279/2), 

281 (281/1, 281/2), 286 (286/1, 286/2) w obrębie 0033-33, jednostka ew. 143401_1 - Kobył-
ka,

•	 w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy Kobyłka w ca-
łości:
−	 ew. nr: 280 w obrębie 0033-33, jednostka ew. 143401_1 - Kobyłka,

•	 w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gminy Kobyłka, niepodlegające prze-
jęciu:
−	 ew. nr: 235/3 w obrębie 0033-33, jednostka ew. 143401_1 – Kobyłka.

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu i innych dróg 
publicznych, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem – nu-
mery działek przeznaczone pod budowę lub przebudowę sieci uzbrojenia terenu i innych dróg 
publicznych, w nawiasach – numery działek po podziale):
−	 ew. nr: 29 (29/3, 29/4, 29/5), 232/1 (232/3, 232/4), 235, 216 w obrębie 0032-32, jednostka ew. 

143401_1 - Kobyłka,
−	 ew. nr: 234/10, 235/3, 256/1, 264 (264/1, 264/2)  w obrębie 0033-33, 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, pokój 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 2017 r. poz. 1257, ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia.
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Skutki podatkowe sprzedaży samochodu 
wykupionego z leasingu po zakończeniu umowy

Porady Księgowo-Prawne

Przedsiębiorcy decydują-
cy się na zewnętrzne finanso-
wanie posiadania samochodu 
w firmie, korzystają często z 
leasingu operacyjnego. Przy 
tej umowie to leasingodawca 
jako właściciel ujmuje przed-
miot leasingu jako składnik 
majątku swojej firmy w ujęciu 
podatkowym. Leasingobiorca 
natomiast, jako główny użyt-
kownik pojazdu, rozlicza w 
kosztach firmy faktury za raty 
leasingowe. Po zakończeniu 
okresu trwania umowy le-
asingobiorca nabywa prawo 
do wykupu pojazdu na prefe-
rencyjnych warunkach, często 
po dużo niższej niż rynkowa 
cenie.

Generalnie przedsiębiorca 
nie działający w formie spółki 
wykupując samochód z leasin-
gu, może zaliczyć  go jako śro-
dek trwały w firmie lub, prze-
znaczyć na cele prywatne.

Sprzedaż auta 
wykupionego 
z leasingu, a 

rozliczenie podatku 
dochodowego

Jeżeli przedsiębiorca, de-
cydując się na korzystanie z 
auta w firmie, rozliczy koszt 
wykupionego pojazdu w dzia-
łalności, to w przypadku dal-
szej odsprzedaży auta zapłaci 
podatek dochodowy z działal-
ności na mocy art. 14 ust. 2 pkt 
1 ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych, który 
wskazuje, iż sprzedaż składni-
ków majątku firmy podlega 
opodatkowaniu jako przychód 
z działalności gospodarczej. 
Przedsiębiorca ma w takiej sy-
tuacji obowiązek wykazania go 
nawet w przypadku sprzedaży 
składnika majątku w ciągu 6 
lat od wycofania go z działal-
ności lub jej zamknięcia

Przez długi okres interpre-
tacje wydawane przez organy 
podatkowe utrzymywały, iż 
fakt obciążenia kosztów pro-
wadzonej działalności gospo-
darczej ratami leasingowymi 
przesądzał o tym, iż po zakoń-
czeniu umowy leasingu samo-
chód automatycznie stawał się 
majątkiem leasingobiorcy, a 
tym samym sprzedaż majątku 
musiała być opodatkowana 
w firmie przedsiębiorcy. Na 
zmianę stanowiska Minister-
stwa Finansów wpłynęły do-

piero wyroki WSA w Poznaniu 
z 11 grudnia 2013 r., sygn. akt I 
SA/Po 574/13 oraz WSA w Gli-
wicach z 23 lutego 2015 r. sygn. 
akt I SA/Gl 1028/14. Minister 
Finansów w interpretacji indy-
widualnej z 12 lutego 2016  r., 
nr DD9.8220.2.57.2016.KZU 
i DD9.8220.2.58.2016.KZU 
przyznał, że skoro po zakoń-
czeniu leasingu operacyjne-
go auta nie były użytkowane 
w firmie, a jedynie do celów 
prywatnych, ich sprzedaż nie 
będzie przychodem z dzia-
łalności gospodarczej. Organ 
podatkowy wskazał, iż wy-
nagrodzenie otrzymane ze 
sprzedaży pojazdu należy za-
kwalifikować do przychodów 
z odpłatnego zbycia innych 
rzeczy, o których mowa w art. 
10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o 
podatku dochodowym od 
osób fizycznych. Dane ozna-
cza, iż sprzedaż po upływie pół 
roku pojazdu wykupionego z 
leasingu na cele prywatne nie 
będzie podlegała opodatkowa-
niu podatkiem dochodowym.

Sprzedaż auta 
wykupionego z 

leasingu a rozliczenie 
podatku VAT

Każdy czynny podatnik 
VAT, który dokona zakupu 
związanego z działalnością 
opodatkowaną VAT, od które-
go odliczy podatek VAT, sprze-
dając dany towar będzie zo-
bligowany do naliczenia VAT 
od sprzedaży. Przekazanie 
towaru, od którego odliczono 
podatek VAT na potrzeby wła-
sne przedsiębiorcy, traktowane 
jest na równi ze sprzedażą i od 

takiego przekazania, również 
zostanie naliczony podatek 
VAT od wartości rynkowej 
towaru.

Dla podatku VAT wykup 
pojazdu z leasingu jest czyn-
nością odrębną od umowy 
leasingu, dlatego odliczenie 
VAT-u od rat leasingowych nie 
będzie miało bezpośredniego 
wpływu na naliczenie czy nie-
naliczenie VAT-u przy sprze-
daży wykupionego po zakoń-
czonej umowie leasingu auta.

Gdy wykupu dokonuje 
czynny podatnik VAT pro-
wadzący sprzedaż opodatko-
waną, to podatek VAT można 
w takim wypadku odliczyć w 
dwóch wariantach:
50% wartości podatku VAT,
100% wartości podatku VAT.

Stawka 50% jest stosowa-
na w odniesieniu do pojazdów 
osobowych użytkowanych 
nie tylko do działalności go-
spodarczej. 100% VAT przy-
sługuje natomiast m.in. w 
odniesieniu do pojazdów, z 
których podatnik korzysta wy-
łącznie w celach związanych 
z prowadzeniem działalności 
gospodarczej. Przedsiębiorca 
musi jednak złożyć w urzędzie 
skarbowym formularz VAT-26 
i ma obowiązek prowadzenia 
ewidencji przebiegu pojazdu.

Gdy dokonujemy sprze-
daży samochodu użytkowa-
nego dotychczas do celów 
mieszanych, od zakupu któ-
rego dokonaliśmy 50% od-
liczenia VAT, w okresie 5 lat 
od nabycia przysługuje nam 
możliwość dokonania korekty 
pozostałej nieodliczonej kwo-
ty VAT, w związku ze zmianą 

przeznaczenia wykorzystania 
pojazdu z mieszanego na w 
pełni opodatkowane, w części, 
jaka pozostała do końca okre-
su korekty.

Wykupując samochód, po 
zakończeniu umowy leasingu, 
celem wykorzystywania go 
wyłącznie prywatnie, przed-
siębiorca nie ma prawa do od-
liczenia z tego tytułu podatku 
VAT (jako że nabyty składnik 
majątku nie służy działalności 
opodatkowanej VAT-em).

Wg stanowiska Dyrekto-
ra Izby Skarbowej w Katowi-
cach zawartego w interpre-
tacji indywidualnej o sygn. 
IBPP2/4512-315/15/BW z 
12.06.2015r. jeżeli podatnik od 
razu przy wykupie przeznaczy 
go na cele osobiste, to nie bę-
dzie w ogóle mieć możliwości 
odliczenia podatku VAT w 
momencie wykupu. Ponadto 
nieodpłatne przekazanie przez 
przedsiębiorcę przedmiotowe-
go samochodu osobowego na 
cele osobiste po jego wykupie, 
nie będzie podlegało opodat-
kowaniu na mocy art. 8 ust.2 
pkt.1 ustawy o VAT, ponieważ 
nie przysługiwało mu prawo 
do odliczenia VAT.

Opracowała: 
Agnieszka Majewska 

Kancelaria Podatkowa 
Skłodowscy

http://sklodowscy.pl/ak-
tualnosci/warto-wiedziec/
skutki-podatkowe-sprzedazy-
samochodu-wykupionego-
z-leasingu-po-zakonczeniu-
umowy

Co z ul. Poznańską?

Miasto Marki wyjaśnia

Szanowna Redakcjo,
Pismo, w sprawie robót na 

ulicy Poznańskiej, podpisane 
przez mieszkańców, moich są-
siadów, złożyliśmy do Burmi-
strza 18.04.2018 r.

Do tej pory nie mamy żadnej 
odpowiedzi, lecz kilkanaście dni 
temu, na ul. Poznańskiej pojawili 
się robotnicy i ruszyły prace mo-
dernizacyjne. Jak sami twierdzą, 
mają skończyć prace do końca 
czerwca.

Teraz kilka zdań komentarza.
Ulica Poznańska ma długość 

ok. 500 m. Roboty drogowe roz-
poczęte zostały ponad pół roku 
temu. Zakres prac obejmuje 
jednak tylko odcinek o długości 
300 m. Podobnież, miały być na 
całej długości, lecz urzędnicy nie 
wzięli pod uwagę spraw własno-
ściowych do części gruntów i 
pełnego zakresu nie da się zrobić. 
Mnie w tym wszystkim zastana-
wiają dwie sprawy: 

1. Jak można ponad pół roku 
grzebać się na takim, krótkim 
odcinaku drogi, utrudniając 
przez ten czas życie okolicznym 
mieszkańcom.

2. Dlaczego zaczyna się mo-
dernizację drogi bez wcześniej-
szego załatwienia, wszystkich 
spraw formalnych? Przecież to 

takie wymuszone etapowanie 
niewielkich odcinków, musi od-
bijać się na kosztach inwestycji

Odcinek ulicy Szkolnej łą-
czący ul. Szkolną z Poznańską, 
pozostał w stanie pierwotnym, 
ze zwykłymi nierównościami i 
wybojami, no może z małymi 
wyjątkami. Z powodu robót na 
Poznańskiej, z jednej strony wy-
jazd jest zamknięty, co przy wą-
skiej uliczce stwarza kłopoty np. 
z zawracaniem. Poza tym, firma 
która ma przy niej siedzibę, wła-
snym sumptem, zasypała część 
dziur przy okazji robót w obrę-
bie posesji. Kiedyś, kilka razy do 
roku wyrównywano naszą ulicz-
kę, obecnie nic takiego się nie 
dzieje i jak widać na poprawę się 
nie zanosi.

Na tym z mojej strony temat 
bym zakończył. W ostatnim cza-
sie  nabawiłem się bowiem awer-
sji do pisania skarg do różnych 
instytucji, gdyż w większości nie 
przynosi to żadnych rezultatów, 
ani nawet odpowiedzi od zainte-
resowanych. W tym przypadku 
zostałem zdopingowany przez 
Rodzinę i do Państwa napisałem.

Dziękujemy za zainteresowa-
nie pozdrawiamy serdecznie.

 Edward K., Marki

Przetarg na budowę ulicy 
Poznańskiej został ogłoszony 31 
sierpnia 2017 r. 14 września zo-
stała wybrana najkorzystniejsza 
oferta. Złożył ją Zakład Usług 
Terenowych Budowlanych i Po-
rządkowych Margot z Warszawy. 
Umowa z wykonawcą została 
podpisana 20 września, a wpro-
wadzenie wykonawcy na budo-
wę, po zaakceptowaniu czasowej 
organizacji ruchu, 12 paździer-
nika. 

Samorząd już na etapie 
ogłaszania przetargu świadomie 
zdecydował, że ponad 300-me-
trowy odcinek ul. Poznańskiej 
będzie realizowany w dwóch 
etapach. Zamawiający podjął 
decyzję, aby w roku 2017 wyko-
nać tylko kanalizację deszczową, 
aby uniknąć sytuacji, w której 
to nagłe pogorszenie warunków 
atmosferycznych przerwałoby 
prace drogowe. W takim przy-
padku doszłoby w trakcie okresu 
zimowego do całkowitego pa-
raliżu komunikacyjnego na ul. 
Poznańskiej. Wykonawca zgod-
nie z założeniami wykonał samą 
kanalizację deszczową zgodnie z 
warunkami umowy. II etap za-
dania zgodnie z umową dotyczy 
prac drogowych. Po zakończeniu 
okresu zimowego wykonawca 
zadeklarował, że powróci na ul. 
Poznańską pod koniec kwietnia. 
I tak się rzeczywiście stało, co 
zaobserwowali sami mieszkańcy 
ulicy Poznańskiej. Termin re-
alizacji umowy mija 30 czerwca 

tego roku. O takim sposobie re-
alizacji tej inwestycji informowa-
liśmy przed rozpoczęciem prac 
budowlanych.

Jeśli chodzi o pozostałą część 
ulicy Poznańskiej, znajduje się 
ona obecnie w projektowaniu. 
Tu jednak jest potrzebne zasto-
sowanie czasochłonnej, wielo-
miesięcznej procedury związa-
nej z uzyskaniem decyzji ZRID 
przez starostę wołomińskiego, w 
związku z brakiem możliwości 
porozumienia się z właściciela-
mi nieruchomości znajdującymi 
się w pasie drogi. Z tego powodu 
samorząd zdecydował się na wy-
konanie ponad 300-metrowego 
odcinka ulicy Poznańskiej, który 
jest obecnie w realizacji, a prace 
postępują zgodnie z harmono-
gramem. Ważne były też argu-
menty natury ekonomicznej. Od 
ubiegłego roku obserwowany jest 
dynamiczny wzrost cen w robo-
tach drogowych, który jest nadal 
kontynuowany. Ogłoszenie prze-
targu w ubiegłym roku pozwoliło 
na wyłonienie oferty, która zmie-
ściła się w kosztorysie miasta. W 
tym roku nie odnotowaliśmy już 
takiej korzystnej z punktu widze-
nia zamawiającego sytuacji. 

Mamy nadzieję, że komfort 
z korzystania z odwodnionej 
ulicy, na terenie której pojawi 
się również chodnik oraz nowa 
równa nawierzchnia, pozwoli 
zapomnieć o niedogodnościach, 
które zawsze pojawiają się przy 
okazji realizacji inwestycji.

W kwietniowym numerze MGR (nr 8/2018) zamieściliśmy list od 
czytelnika z Marek, który uskarżał się na sposób prowadzenia inwesty-
cji przez Urząd Miasta Marki oraz brak odpowiedzi na pismo miesz-
kańców.

Poniżej publikujemy list Czytelnika z informacją, jak wygląda sytu-
acja obecnie oraz wyjaśnienia przedstawicieli Urzędu Miasta Marki.
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Ten sportowy weekend za-
czął się już w czwartek. W Hel-
sinkach – Vantaa odbywały się 
mistrzostwa Świata w wyciska-
niu leżąc w stylu klasycznym 
(tj. bez specjalnych koszulek) 

juniorów do lat 18, 20 i 23. W 
kategorii do 59 kg najlepszy w 
gronie juniorów do lat 18 oka-
zał się Jakub Jędrzejewski, któ-
ry wygrał wynikiem 127 kg. 
W ostatniej próbie zawodnik 

Udany weekend zawodników 
MKS Wicher Kobyłka

Sukcesy na arenach krajowych i międzynarodowych sprawiły, że miniony weekend był bardzo 
udany dla zawodników Wichru. Złoty medal Jakuba Jędrzejewskiego i 5 miejsce Łukasza Jędry-
siaka na Mistrzostwach Świata w wyciskaniu, wygrana Patryka Kuryłka na DSF Kickboxing 
Challenge 15 i wygrane drużyn z roczników 2002 i 2004 podczas piłkarskiego turnieju Basinus 
Trophy w Niemczech. 

Jakub Jędrzejewski (pierwszy z lewej)

Patryk Kuryłek

Wichru podjął próbę pobicia 
rekordu świata i zadysponował 
na sztangę 136 kg. Tym razem 
nie udało się, ale Kuba ma 
dopiero 17 lat i za rok będzie 
jeszcze startował w tej samej 
grupie wiekowej i na pewno 
ponowi atak na rekord świata. 
Drugi z naszych reprezentan-
tów Łukasz Jędrysiak wywal-
czył 5 miejsce w kat. juniorów 
do 23 lat, poprawiając rekord 
życiowy na 155 kg. 

- Start naszych zawodni-
ków uważam za bardzo uda-
ny. Po cichu liczyłem na złoty 
medal Kuby, ale to tylko sport, 
więc brawa za to, że wytrzymał 
presję i zdobył tytuł mistrza 
świata. Łukasz, co pokazywa-
ły listy rankingowe przed za-
wodami, należy do światowej 
czołówki. Pobicie rekordu ży-
ciowego na MŚ to jego sukces i 
potwierdzenie wysokiej formy 
– mówi trener sekcji trójboju 

w MKS Wicher Cezary Rzem-
połuch 

W piątek uwagę na sobie 
skupił Patryk Kuryłek. Pod-
opieczny Grzegorza Engela w 
Warszawie miał swoją pierw-
szą, po podpisaniu kontraktu, 
walkę dla federacji DSF. Rela-
cja z gali była na żywo w ogól-
nopolskiej telewizji sportowej 
i na platfrormie internetowej. 
Aktualny zawodowy i ama-
torski mistrz kraju w formule 
K1 stoczył bardzo wyrównaną 
i stojącą na wysokim pozio-
mie walkę z doświadczonym 
Dawidem Mańkowskim. Jed-
nogłośnie na punkty wygrał 
Patryk Kuryłek. W zgodnej 
opinii kibiców i znawców kick-
boxingu obydwaj zawodnicy 
zaprezentowali bardzo duże 
umiejętności, a w 21-letnim 
Patryku upatruje się wielkiego 
mistrza.

- Szykowaliśmy się do tej 
walki bardzo starannie. Zna-
liśmy klasę rywala i wiedzieli-
śmy, jak ważny jest dobry start 
w największej polskiej federacji 
kickboxingu. Patryk zawalczył 
świetnie taktycznie, pokazał 
swoje atuty: doskonałą tech-
nikę, szybkość i determinację. 
Czekamy na kolejnych rywali 
podczas gal DSF Kickboxing 

Challenge i szykujemy Patryka 
do startów w reprezentacji Pol-
ski i zawodowej kadrze PZKB – 
powiedział trener Engel.

Wiele powodów do ra-
dości mają również zawod-
nicy i trenerzy w sekcji piłki 
nożnej. Podczas gdy seniorzy 
wygrywali swoje mecze ligo-
we (Wicher - Inter W-wa 8:0; 
Farmacja Tarchomin – Wicher 
II 0:4), młodzież z roczników 
2002 i 2004 brała udział w 
Niemczech w turnieju Basinus 
Trophy. Obie drużyny, pro-
wadzone przez trenera Piotra 
Stańczuka, wygrały w swoich 
kategoriach wiekowych, poko-
nując m.in. zespoły juniorów z 
Niemiec, Holandii, Szwajcarii, 
Belgii i Francji. 
U 15
- Steenbergen (Holandia) 2:0 

Boguszewski x2,
- VSV_1 (Holandia ) 3:2 Bogu-

szewski x2, Florczuk Lukasz
- Gerlafingen (Szwajcaria) Flor-

czuk Lukasz x2, Stachowicz, 
Lisicki

- ćwierćfinał 1:0 TSV Weistal 
(Niemcy).

- półfinał Hereenveren (Holan-
dia) 0:0 karne 6:5

- finał DSV (Holandia) 0:0 kar-
ne 4:2

U 17

-SV Odijk (Holandia ) 1:1 Oli-
szewski,

- SEV (Holandia ) 1:0 Florczuk 
Kacper,

- FC Seclin (Francja) 0:0
- półfinał KV Mechelen (Bel-

gia) 0:0 karne 3:1
- finał FC Seclin (Francja) 1:1 

karne 4:2
U 15 (2004) 

Maroszek Mateusz, Stapf 
Adam, Krzyżewski Hubert, 
Zawistowski Adam, Lisicki 
Tomek, Bartochowski Paweł, 
Boguszewski Kamil, Stacho-
wicz Mateusz, Romanowski 
Kacper, Was Jakub, Felszer 
Filip, Piwko Bartłomiej, Flor-
czuk Lukasz, Piotrowski Ja-
kub, Chomiela Aleksander, 
Wilczak Tomek.

U 17 (2002)
Rosłon Michał, Lewczuk 

Janek, Dorsz Maciej, Żabo-
klicki Kacper, Jabłoński Woj-
tek, Bartochowski Konrad, 
Podsendek Piotr, Dybowski 
Patryk, Florczuk Kacper, Mu-
szyński Remigiusz, Oliszewski 
Adam, Łempicki Jakub, Kubic-
ki Mikołaj, Marczak Dawid, 
Sadurek Patryk, Zawadzki 
Karol.

- Cieszymy się w klubie 
ze wszystkich sukcesów na-
szych zawodników. Procentuje 
praca z młodzieżą, zaanga-
żowanie trenerów i rodziców 
oraz wsparcie szerokiego gro-
na partnerów i sponsorów. To 
również wspaniała promocja 
w kraju i zagranicą klubu i 
miasta Kobyłka. Udział w MŚ 
Łukasza był możliwy dzięki 
wsparciu gminy Tłuszcz, której 
jest mieszkańcem. Kuba Jędrze-
jewski pochodzi z Dobczyna 
w gminie Klembów, a Patryk 
jest mieszkańcem Wołomina, 
ale wszyscy oni w barwach 
Wichru, pod opieką świetnych 
trenerów osiągają sukcesy, pro-
mując Kobyłkę – komentuje 
prezes Artur Rola.

Opracowanie:
Wicher Kobyłka

stara porcelana,
kryształowe kieliszki,

antyki, meble, żyrandole, 
lampy, obrazy i in.

Wołomin - Słoneczna, Szosa Jadowska 50 C
tel. 669 26 11 67

Duży wybór - wciąż nowe dostawy!

Czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek: 9.00 -16.00
środa, piątek: 9.00 - 17.00, sobota: 10.00 - 14.00

Otwarte również w każdą niedzielę: 10.00 - 15.00

Meble 
wielkogabarytowe

Promocja!   do 
40%  do 

30%

Bibeloty
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PRACA

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

• Zatrudnię brukarzy i pomocników 
brukarzy. Tel. 512 289 277

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

BUDOWLANE

USŁUGI

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

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

tel. /22/ 787-61-80

Usługi ogólnobudowlane 
elewacje styropianem, remonty, 

wykończenia, podbitki, poddasze, 
tel. 504-298-135 

MARKSBUD - Usługi kontenerami 
Mariusz Toczyski - Ząbki 

Wywóz odpadów budowlanych, 
gruzu, ziemi, piachu. 

Tel. 698 214 790 

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

Zatrudnię mechanika w warsztacie 
samochodowym w Słupnie. 
Tel. (22) 786 68 51

Wynajmę 1/2 bliźniaka w centrum Ko-
byłki - 146 m2.  4 pokoje na dole, kuchnia 
otwarta na salon, 2 łazienki. Działka ma 
280 m2. Wszystkie media, Czynsz 2.500 
zł miesięcznie. Tel: 534085324

Zatrudnię operatora CNC. 
Firma Tok - Frez w Wołominie. 
Tel: 602 515 017

AUTOLAK Piotr Rosińki
Mieszalnia lakierów 

samochodowych
Słupno al. Jana Pawła II 68 lok. 16

tel. 537 205 951

Docieplanie budynków - 
doświadczone ekipy - 602-482-572

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

Praca w kuchni - EMILIANÓW. 
Tel: 694 431 932

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

Wiktorów koło Radzymina,
ul. Radosna 18

MOTORYZACJA

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

tel. (22) 7611026

BIUROWE

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

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

• Kupię ziemię rolną w okolicy Radzy-
mina, tel. 727 999 900

• Wynajmę kwatery pracownicze. 
Tel. 503 128 661

OCIEPLENIA  ·  IZOLACJE  ·  ELEWACJE

NIERUCHOMOŚCI

BRUKARSTWO
podwórza, podjazdy,opaski, chodniki, 

odwodnienia terenu, parking itd.
schody, tarasy, palisady

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

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

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

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

Zatrudnię kobiety w cukierni w Dą-
brówce. Atrakcyjne warunki 
Tel. Tel. 602 351 430

STUDNIE Paweł Folman 
Tłuszcz - ul. Kolejowa 4

pawelfolman@interia.pl
tel. 604211417

PRODUKCJA I SPRZEDAŻ

05-091 Ząbki
ul. Langiewicza 7A

tel./fax: (22) 781 46 48
e-mail: 

biuro@drusiatmex.com.pl
www.drusiatmex.com.pl

Siatki produkowane są 
z drutu od 2 do 10 mm grubości 

oraz różnej wielkości oczka

Siatki metalowe:
• zgrzewane

• karbowane - tkane
• drut i pręty ciągnione 2-10 mm

Siatki ogrodzeniowe

REKUPERATORY,
KLIMATYZATORY

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

Wołomin, ul. Ujazdowa 14
biuro@geoplan2.pl

Usługi remontowo - 
wykończeniowe - glazura, 

terakota, gipsowanie, malowanie, 
hydraulika i panele.

Tel. 606 826 224

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
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ZĄBKI

Dzieci - Dzieciom:) MŁO-
DE TALENTY to ostatni w tym 
roku koncert dla dzieci przed-
szkolnych i szkolnych. Grać 
dla dzieci będą... inne dzieci, 
laureaci konkursów oraz zupeł-
ne maluszki. Będzie pięknie i 
różnorodnie! Ciekawostki o in-
strumentach, kompozytorach, 

zabawy i muzyczne zgadywan-
ki. Przyjedzie fortepian, mecha-
nizm fortepianowy i mecha-
nizm pianina, i znowu dzieci 
zajrzą do fortepianu (zaglądanie 
do fortepianu to temat koncer-
tów z maja, które są już wyprze-
dane). Będą rozmowy z dziećmi 
o graniu i dużo fajnej muzyki. 

Przyjadą mali harfiści, skrzyp-
kowie, pianiści, gitarzyści i per-
kusiści, oraz trębacze! (w piątek 
8 czerwca g.9.30 - hotel Gregory 
w Kobyłce). 

Koncert rodzinny Dzieci – 
Dzieciom:) odbędzie się w nie-
dzielę 10 czerwca o 13.00 także 
w hotelu Gregory.

Młode talenty i Astor Piazzolla 
Filharmonia dla Dzieci zaprasza na koncerty dla wszystkich!

Czerwiec przyniesie koncert dla dzieci szkolno-przedszkolnych oraz 2 koncerty familijne - czyli dla wszystkich. Filharmonia dla 
Dzieci to kameralne spotkania w miłym towarzystwie, z muzyką, artystami i instrumentami na wyciągnięcie ręki. Dorośli pod-
czas koncertów zamawiają kawę i tak spędzają czas na muzycznym relaksie, a dzieci rozsiadają się na poduszkach u stóp pani 
Anny Szarek - dyrektora Filharmonii dla Dzieci i z bliska obserwują, co dzieje się przed nimi.

Dofinansowano ze środków 
Województwa Mazowieckiego Partner 

fundacji

Ostatni koncert rodzin-
ny przed wakacjami - Poranek 
z ….ASTOREM PIAZZOLLĄ 
odbędzie się w sali szkoły Sło-
neczna Polana. Artystyczny pro-
gram - jak mówi tytuł - wypełnią 
tanga Astora Piazzolli i muzyka 
latynoamerykańska. Dzieci po-
znają z bliska akordeon, ale też 
bandoneon i accordinę! - to 
maleńki instrument klawiszo-
wy bądź guzikowy, w który się 
dmucha. O instrumentach opo-
wie znakomity, wielokrotnie na-
gradzany koncertujący artysta 

Piotr Kopietz. Poranek rozpocz-
nie się w sobotę 16 czerwca o 
10.30, a po nim można będzie 
pobiegać po placu zabaw Sło-
necznej Polany - zgoda już jest. 
Zatem na rozgrzewkę muzyka, 
a potem zabawa! (16 czerwca, 
g.10.30 sala szkoły Słoneczna 
Polana ul.Brzechwy 5 Kobyłka)

Szczegóły koncertów na 
www.FilharmoniaDlaDzie-
ci.pl BILETY w cenie 15 zł 
można zamówić przez: bile-
ty@filharmoniadladzieci.pl, 
tel. 600-080-157


