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Szanowni Państwo, 
Mieszkańcy Gminy 
Dąbrówka

Po I turze wyborów zdecydo-
wałam się poprzeć Radosława 
Korzeniewskiego, który wal-
czy o utrzymanie funkcji wójta 
gminy Dąbrówka. Uważam, 
że razem mamy realną szansę 
na wdrożenie zmian, dzięki 
którym mieszkańcom gminy 
Dąbrówka będzie żyło się le-
piej. W naszych programach 
są wspólne cele, podczas roz-
mów udało nam się wypraco-
wać porozumienie. Deklaruję 
współpracę, obiecuję wsparcie 
i nadzór, służę moim doświad-
czeniem. Zmiany są możliwe. 
Siła w różnorodności doświad-
czeń zawodowych i życiowych!

Dorota Wróbel

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy 
Miasta Zielonka, 
dzięki Państwa zaufaniu 
otrzymałem w I turze wy-
borów na Burmistrza Mia-
sta Zielonka 3996 głosów 
(46,61% Państwa poparcia), 
co spowodowało przejście 
mojej osoby do II tury wy-
borów. 

Z tego miejsca, dzięku-
ję za obdarzenie zaufaniem 
kandydatów na radnych ko-
mitetu wyborczego MIESZ-

KAŃCY. Tak jak obiecywali-
śmy w kampanii wyborczej, 
będziemy rzetelnie pracować 
na rzecz Zielonki i jej miesz-
kańców. 

Chcę serdecznie wszyst-
kim Państwu podziękować 
za oddane na mnie głosy. W 
czasie kampanii wyborczej 
spotykałem się z wieloma po-
zytywnymi Państwa opiniami 
i wyrazami poparcia mojej 
kandydatury. Odbyłem wiele 
spotkań i rozmów, usłysza-
łem wiele rad, które zawsze 
były dla mnie cenną nauką. 

Spotkałem się również z kon-
struktywną krytyką, którą 
przyjmowałem z pokorą i 
wyciągałem z niej wnioski na 
przyszłość. 

Już w najbliższą niedzie-
lę 4 listopada 2018 r. doko-
nacie Państwo wyboru go-
spodarza naszego miasta na 
najbliższych pięć lat. Jeżeli to 
mnie wybierzecie Państwo na 
Burmistrza Miasta Zielon-
ka, będę z zaangażowaniem 
dążył do realizacji złożonych 
obietnic. Nie będę zamykał 
się w gabinecie, ale wychodził 

naprzeciw Państwa potrze-
bom. Jako kandydat na bur-
mistrza, stawiam na dialog, 
rzetelne merytoryczne dysku-
sje i współpracę wielu środo-
wisk. Zmiany, jakie są oczeki-
wanie w Zielonce, wymagają 
czasu i ciężkiej pracy, którą 
odpowiedzialnie obiecuję. 

Z poważaniem 
Kamil Michał Iwandowski

kandydat na Burmistrza 
Miasta Zielonka

Burmistrzem Ząbek 
będzie kobieta!

Wywiad z Małgorzatą Zyśk, 
zastępcą burmistrza Ząbek.

Dorota Wróbel popiera w II turze Radosława Korzeniewskiego

Moja Gazeta Regionalna: Bur-
mistrz Robert Perkowski do 
Powiatu, może będzie starostą. 
A Pani? 
Małgorzata Zyśk: Czeka mnie 
II tura wyborów na burmistrza 
Ząbek. Tak się złożyło, że otrzy-
małam poparcie rzędu 46,10%. 
Zabrakło mi 4%, by zostać bur-
mistrzem. Pozostali kandydaci 
otrzymali po ok. 27 % głosów. 
Los chciał, że w II turze spotkają 
się dwie kobiety. Zatem dziś jed-
no jest pewne: w Ząbkach bur-
mistrzem przez kolejne 5 lat bę-
dzie kobieta.

Jak zatem chce Pani przekonać 
wyborców, by głosowali wła-
śnie na Panią?
Byłam dyrektorem Gimnazjum 
nr 2 w Ząbkach, gdzie kierowa-
łam dużą grupą ludzi przez 15 
lat. Szkoła to również zarządza-
nie majątkiem i pozyskiwanie 
środków zewnętrznych. Myślę, 
że dobre notowania jako dyrek-
tora, czyli osoby, która zarządza 

oświatą i współpracuje z rodzi-
cami, uczniami i nauczycielami, 
ze wszystkimi potrafi się poro-
zumieć i pokierować tak, by były 
dobre wyniki i właściwa atmos-
fera w szkole, wskazują, że pre-
dyspozycje do zarządzania po-
siadam. Nie tylko kwalifikacje, 
bo skończyłam zarządzanie w 
oświacie. Pomogło mi moje do-
świadczenie techniczne, bo przez 
9 lat pracowałam w biurach pro-
jektowych, w tym przez dwa lata 
w biurze Studiów i Projektów 
Służby Zdrowia, gdzie projekto-
waliśmy szpitale. Dzięki zdoby-
temu wówczas doświadczeniu, 
gdy rozbudowywaliśmy gimna-
zjum, podpowiadałam fachow-
com, co i jak mogą zrobić. Bu-
dziło  zdziwienie budowlańców, 
gdy nie dawałam sobie wmówić, 
że coś jest niemożliwe... Potem 
już wszyscy wiedzieli, że „ta ko-
bieta zna się na budowlance i nie 
wciśnie się jej, że czegoś nie da 
się zrobić”.

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

Wybory wygrała demokracja!

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

Bardzo proszę Was o oddanie na mnie 
swojego głosu podczas II tury wyborów 
Wójta, która odbędzie się 4 listopada.

Swojego poparcia udzieliła mi już star-
tująca w I turze Pani Dorota Wróbel, znana i 
ceniona działaczka społeczna. Zważywszy na 
duże zaangażowanie Pani Doroty w aktywi-
zację seniorów w gminie, trudno się dziwić, 
że uzyskała dobry wynik. 

Dzięki Pani Dorocie, która zarządza 
Domem Kultury w Trojanach, powstała 
tam nowoczesna siłownia, organizowane są 
różnego rodzaju zajęcia dla seniorów. Pani 
Dorota utworzyła również Klub Seniora w 
Trojanach i współpracuje z Klubem Seniora 
w Kuligowie.

O tym, jak ważna jest integracja senio-
rów, świadczy fakt, że  kilkadziesiąt osób ko-
rzysta z zajęć. W klubie spotykają się osoby, 
które znały się w przeszłości, ale przez wiele 

lat nie miały ze sobą kontaktu. Dziś mogą się 
spotykać i miło spędzać razem czas.  

W wyborach zająłem 2 miejsce. Pani 
Dorota uzyskała również dobry wynik, 
świadczący o dużym poparciu. Postanowi-
łem wykorzystać Jej potencjał i zapropo-
nowałem Jej współpracę.   Nasze programy 
uzupełniają się, gdyż oboje stawiamy na ak-
tywizację społeczności: ja wśród młodzieży, 
a Pani Dorota wśród seniorów.

Jeśli zagłosujecie Państwo na mnie i 
dzięki udzielonemu poparciu uda mi się wy-
grać, Pani Dorota Wróbel zostanie moim za-
stępcą. Będzie miała możliwość realizowania 
swojego programu wyborczego, liczę na jej 
pomoc zwłaszcza w sferze społecznej.

Ja zamierzam skupić się na pozyskiwa-
niu środków na realizację nowych inwestycji. 
Mam doświadczenie w pozyskiwaniu fun-
duszy zewnętrznych oraz nawiązaną współ-
pracę z  organizacjami i instytucjami.  

Te 4 lata na stanowisku wójta Gminy 
Dąbrówka szybko minęły. Był to czas nauki, 
zdobywania dużego doświadczenia, ale rów-
nież zdarzały się porażki…

Praca była całym moim życiem.  
Dlaczego tak ważny jest głos oddany 

właśnie na mnie?  
Rozpocząłem pewien nowy etap roz-

woju tej gminy: 4 lata to mało, by nadrobić 
wszelkie zapóźnienia, potrzebuję jeszcze jed-
nej kadencji, by Nasza Gmina stała się no-
woczesną, oferująca wysoki standard życia 
mieszkańcom. Moim celem jest uczynienie 
z Dąbrówki drugiego Milanówka. Przygoto-
wujemy się na przyjęcie nowych mieszkań-
ców. Dzięki trasie S8, bliskości stolicy, jeste-
śmy atrakcyjni zarówno dla potencjalnych 
mieszkańców, jak i nowych inwestorów.

Proszę o wsparcie wszystkich Państwa: 
moich wyborców, wyborców Pani Doroty 
Wróbel, mojego kontrkandydata oraz in-
nych, w tym niezdecydowanych. Proszę, 
oddajcie na mnie swój głos, bym mógł do-
kończyć misję, której podjąłem się 4 lata 
temu. Wiem, że jest to możliwe, ponieważ 
wszystkie moje siły, moje życie prywatne 
podporządkowane jest pracy na rzecz miesz-
kańców Gminy Dąbrówka.

Obiecuję, że głos oddany na mnie nie 
będzie zmarnowany.

Nie prowadzę kampanii negatywnej. Nie 
jestem typem człowieka, który stosuje nie-
ładne chwyty, uprawia czarny PR. Kampania 
się za chwilę skończy i trzeba będzie spojrzeć 
ludziom w twarz, a nawet poprosić o pomoc. 
Nie palę zatem za sobą mostów.

Niestety, nie mogę tego powiedzieć 
o moich oponentach, którzy od początku 
postawili na brudną kampanię: na oczer-
nianie i pomawianie. Jednak niech mają 
świadomość, że  jeśli zostanie przekroczona 
pewna granica, będę dochodził swoich praw 
na drodze sądowej. Nie mogę pozwolić, by 
wchodzono brutalnie w moje życie osobiste, 
rodzinne. To jest sfera dla mnie najważniej-
sza, której za wszelką cenę będę bronił. Za-
powiadam, że będę podejmował wszelkie 
kroki prawne, jeśli ta granica moralności, 
etyki i zwykłej ludzkiej przyzwoitości zosta-
nie przekroczona.

Dlatego proszę Was, Mieszkańcy Gminy 
Dąbrówka o poparcie.

Zagłosujcie na mnie.

Z wyrazami szacunku
Radosław Korzeniewski

21 października 2018 r. Elżbieta Radwan odniosła wielkie 
zwycięstwo! Takiego wyniku jeszcze w wyborach samorzą-
dowych w Wołominie nie było! Victoria w pierwszej turze z 
wynikiem 53,84% poparcia! Na Elżbietę Radwan zagłosowało 
aż 12 657 mieszkańców gminy Wołomin. Taki wynik najdo-
bitniej świadczy, że mieszkańcom podoba się sposób zarzą-
dzania gminą przez burmistrz Elżbietę Radwan, że akceptują 
kierunki rozwoju i doceniają dotychczasowe osiągnięcia. Elż-
bieta Radwan zdeklasowała wszystkich pozostałych kandyda-
tów na stanowisko burmistrza, na dalszych miejscach znaleźli 
się: Ryszard Madziar – 23,57% tj. 5 540 głosów, Łukasz Woja-
kowski – 7,19% tj. 1 690 głosów, Dominik Kozaczka – 5,97% 
tj. 1403 głosy, Tomasz Kowalczyk – 5,40% tj. 1269 głosów, Syl-
wester Jagodziński – 4,03% tj. 948 głosów. 

Wielki sukces odniósł również KWW Elżbiety Radwan w 
wyborach do Rady Miejskiej. Poparcie w wysokości 39,34% 
zaowocowało 12 mandatami, co daje większość w radzie i 
umożliwia spokojne, samodzielne zarządzanie gminą. Radni 
z drużyny Elżbiety Radwan otrzymali największe poparcie 
spośród wszystkich kandydatów do rady, najwięcej głosów 
uzyskali: Piotr Sikorski – 1001, Agata Bochenek – 741, Aneta 
Adamus – 677. Oprócz nich KWW Elżbiety Radwan w Radzie 
Miejskiej kadencji 2018-2023 reprezentują: Magdalena Zych, 
Katarzyna Pazio, Edyta Babicka, Marek Górski, Karol Cudny, 
Maria Wytrykowska, Janusz Mirowski, Wojciech Plichta i Pa-
weł Rozbicki. 

W radzie jest także 7 radnych z Prawa i Sprawiedliwości 
oraz po jednym z KWW Koalicja dla Wołomina i KWW Syl-
westra Jagodzińskiego. Łącznie w radzie jest aż 9 kobiet, gdy w 
mijającej kadencji była tylko jedna (Edyta Babicka). Frekwen-
cja w gminie Wołomin wyniosła 59,07%, 

Wielki sukces Elżbiety Radwan

Najniższy od 20 lat 
(czyli od reformy samorzą-
dowej) odsetek głosów nie-
ważnych to dowód na to, że 
wybory wygrała demokra-
cja, a Polacy mieli możli-
wość w pełni skorzystania z 
przysługującym im prawom 
wyborczym. Zmiany, któ-
re wprowadziliśmy w pra-
wie wyborczym, gwaran-
tują także, że głosy zostały 
policzone w sposób ograni-
czający znacznie możliwość 
fałszowania wyników.

Odsetek głosów nie-
ważnych w kolejnych wybo-
rach do sejmików przedsta-
wia się następująco:
1998 – 9,1% 
2002 – 14,4% 
2006 – 12,7% 
2010 – 12,1% 
2014 – 17,5% 
2018 – 6,7%

Pamiętamy tę atmosferę 
towarzyszącą liczeniu gło-
sów w 2014 roku. Naliczo-
no wtedy rekordową ilość 
głosów nieważnych. Wie-
lu z nas miało zastrzeżenia 
do sposobu przygotowania 
wyborów, w szczególności 
wprowadzających w błąd 
kart do głosowania, zaska-
kująco wysoki był także 
wynik niektórych komite-
tów, odbiegający od mierzo-

nych preferencji społecz-
nych i wyników sondaży. 
W wielu Polakach zostało 
wspomnienie po wyborach 
zmanipulowanych, a może 
nawet sfałszowanych.

Dlatego wprowadzili-
śmy szereg zmian w prawie 
wyborczym, które miały z 
założenia dać Polakom po-
czucie faktycznego wpływu 
ich głosowania na wynik 
wyborów. Wspomnę prze-
zroczyste urny, obowiązek 
liczenia wszystkich gło-
sów komisyjnie, i wiele in-
nych rozwiązań. Wszystko 
to miało zminimalizować 
możliwość manipulacji i fał-
szerstw. I udało się. Widać 
to gołym okiem na liczbie 
głosów nieważnych. Cztery 
lata temu było ich niemalże 
3-krotnie więcej niż w tym 
roku. A przecież społeczeń-
stwo mamy praktycznie to 
samo, wniosek jest więc je-
den: faktycznie wygrała de-
mokracja.

Mało głosów nieważ-
nych oznacza, że było naj-
więcej od 20 lat głosów waż-
nych, co bardzo cieszy. A 
że największa grupa  głosu-
jących ważnie oddała głos 
na Prawo i Sprawiedliwość 
to bardzo dobrze dla Pol-
ski. To oznacza, że w wie-
lu samorządach władza bę-
dzie sprawowana uczciwiej 
niż dotychczas, w trosce o 
mieszkańców i ich potrzeby. 
To także dowód na wysokie 
zaufanie Polaków do partii 
rządzącej. Dziękujemy za to 
serdecznie. Dajemy radę w 
rządzie, damy radę w samo-
rządzie!  

Piotr Uściński
Poseł na Sejm RP

Szanowni Mieszkańcy 
Gminy Dąbrówka
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tową, wnioskowałam o budowę 
szkoły średniej w Ząbkach. Nie 
było jednak woli po stronie eki-
py rządzącej. Odpowiedzi były w 
duchu, że szkoły średnie w po-
wiecie są na niskim poziomie, 
uczniowie wolą uczyć się w War-
szawie.
Tymczasem wszystko zależy od 
tego, jaka to będzie szkoła. Jeżeli 
będzie miała wysoki poziom na-
uczania, to uczniowie też będą. 
Myśleliśmy z burmistrzem o 
szkole technicznej i współpracy z 
Politechniką Warszawską, której 

wykładowcy mogliby mieć zaję-
cia z naszymi uczniami. Spowo-
dowałoby to, że szkoła funkcjo-
nowałaby na wyższym poziomie.
Wiem, że jest to możliwe, bo 
przez 15 lat kierowałam gimna-
zjum, które było najlepszą szko-
łą w powiecie. Aby dostać się do 
naszego gimnazjum, trzeba było 
mieć średnią 5,4, czasami na-
wet wyższą. Dzięki wysokiemu 
poziomowi nauczania i dobrej 
atmosferze panującej w szkole 
mieliśmy uczniów nawet z War-
szawy.

A inne zadania ważne dla roz-
woju miasta?
Kontynuacja budowy dróg 
gminnych, modernizacja i re-
monty istniejących, zabieganie o 
modernizację dróg  wojewódz-
kich, jak np. Skorupki. Jako rad-
na powiatowa składałam inter-
pelacje w sprawie przebudowy 
ul. Piłsudskiego na dwupasmo-
wą z dwoma dwupasmowymi 
rondami. Powstaje nowe osiedle 
przy ul. Chełmżyńskiej, co spo-
woduje, że ruch w tamtym rejo-

nie będzie bardzo duży. 
Na pewno Ząbki potrzebują za-
gospodarowania zielonej prze-
strzeni, miejsc rekreacji i wypo-
czynku dla mieszkańców. Udało 
nam się pozyskać środki na re-
alizację projektu z terminem za-
kończenia do 2020 roku: „Miasto 
– Ogród”, czyli budowa zielonej 
przestrzeni dla mieszkańców.  
30% tych środków jest na małą 
architekturę, czyli fontanny, place 
zabaw. Pozostała kwota - na zie-
leń, w sumie 10 ha zieleni miej-
skiej: będą to nowe nasadzenia 
przy ulicach, rewitalizacja parku, 
wzmocnienia skarpy, nasadzenia 
nowych roślin, zagospodarowa-
nie skwerów, parku, który mam 

nadzieję, powstanie przy ul. Her-
berta. Są prowadzone rozmowy 
z Nadleśnictwem Drewnica, by 
powstał park leśny również przy 
ul. Gajowej. Koszt projektu to 5 
mln zł, z czego 85 % to finanso-
wanie zewnętrzne. 
Mam kolejną dobrą wiadomość: 
w tym tygodniu czeka nas spo-
tkanie, podczas którego będzie-
my zabiegać o zwiększenie środ-
ków na ten projekt o kolejne 2 
mln zł. Powstaną w ten sposób 
„zielone płuca” miasta.  
Kolejna inwestycja z terminem 
do maja 2019 roku, która wpłynie 
na poprawę estetyki miasta, do-
tyczy pasażu miejskiego przy ul. 
Orlej. Po przebudowie powsta-
nie tu miejsce służące rekreacji, 
z licznymi nasadzeniami roślin, 
ogródkami kwiatowymi, fontan-
ną, gdzie mieszkańcy przyjem-
nie będą mogli spędzić czas. W 
podziemiach powstanie parking. 
Będzie też parking naziemny, 
wzdłuż torów kolejowych. Mamy 
nadzieję, że takich miejsc w Ząb-
kach powstanie więcej.

A co w temacie komunikacji 
miejskiej?
Na początku października roz-
mawialiśmy z warszawskim 
ZTM-em o usprawnieniu ruchu, 
gdy rozpocznie się kolejny etap 
budowy metra przy ul. Trockiej. 
Uzgodniliśmy, że autobus nr 345 
będzie dowoził naszych miesz-
kańców do linii metra Warsza-
wa-Wileńska, dzięki czemu jed-
nym autobusem będzie można 
dojechać do metra. Rozmawia-
liśmy też o tym, by po wybudo-
waniu metra (planowany termin: 
czerwiec 2019 roku), trzy linie: 
199, 345 i 145 miały kursy co 
10 minut, a dwie bezpośrednio 
do metra przy ul. Trockiej (199 i 
345). Zaproponowaliśmy jeszcze 
jedną nową linię: chodzi o to, by 
nasz ząbkowski „darmobus” miał 
swoją pętlę w okolicy Stadionu 
Narodowego. W dużym stopniu 
problem komunikacyjny w Ząb-
kach będzie rozwiązany.
Na pewno dam z siebie wszystko, 
by te wszystkie plany zostały zre-
alizowane.   
W urzędzie są dobrzy specjaliści, 
o czym świadczy nasza skutecz-
ność w pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych. Myślę, że z taką 
ekipą uda mi się godnie zastąpić 
burmistrza Perkowskiego na tym 
stanowisku i kontynuować  roz-
poczęte zadania.

Kim Małgorzata Zyśk jest pry-
watnie?
Jestem mieszkanką Ząbek od 
urodzenia, tutaj poznałam męża, 
wyszłam za mąż, urodziło się 
moje dziecko. Tutaj mieszka 
córka z zięciem i dwójką mo-
ich wnucząt. Z Ząbkami jestem 
związana od zawsze i z tym mia-
stem wiązałam swoją przyszłość.  
Mam dobry i bliski kontakt z cór-
ką, zięciem i wnukami. Często 
odwożę dziewczynki do szkoły i 
przedszkola, zabieram na waka-
cje. W żaden sposób nie koliduje 
to z moimi obowiązkami zawo-
dowymi. Myślę, że to mi się uda-
je, bo jestem dobrze zorganizo-
wana. Zwłaszcza że te wszystkie 
obowiązki dają mi dużą przyjem-
ność i satysfakcję. Jestem typem 
człowieka, który im więcej ma 
pracy, tym sprawniej funkcjo-
nuje. Mam 53 lata. Uważam, że 
na dzisiejsze czasy jest to dobry 
okres dla kobiety, która przez 25 
lat działała społecznie i obecnie 
nadal angażuje się w życie lokal-
nej społeczności.  

Myślę, że jeśli chodzi o zarzą-
dzanie to jestem do tego dobrze 
przygotowana. Teraz jako zastęp-
ca burmistrza, zajmuję się mię-
dzy innymi inwestycjami. Mam 
także umiejętności personal-
ne, potrafię pracować z ludźmi, 
współpracować z różnymi orga-
nizacjami, zarówno po prawej, 
jak i po lewej stronie sceny poli-
tycznej. 
Jako dyrektorka gimnazjum or-
ganizowałam Finały Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
gale boksu, turnieje międzyna-
rodowe. W szkole działał na rów-
nych prawach wolontariat, ale i 
największy w diecezji warszaw-
sko-praskiej Caritas.
Osobiście angażowałam się w 
różne projekty. W ostatnim roku 
byłam koordynatorem miasta 
Ząbki podczas zorganizowanej 
przez Stowarzyszenie Łagierni-
ków AK zbiorki darów dla kom-
batantów na kresach wschod-
nich, która odbywała się pod 
hasłem: Polacy kresowym Stra-
ceńcom. W tym roku akcja bę-
dzie powtórzona, zaczniemy 
zbiórkę przed Bożym Narodze-
niem. I również jestem koordy-
natorem ogólnomiejskim. 

W II turze zmierzą się kandy-
datki kojarzone z określoną 
opcją polityczną. Pani prze-
ciwniczka nie była może do tej 
pory zbyt szeroko znana, a wy-
grała z … mężczyzną. Nie boi 
się Pani, że na wynik głosowa-
nia wpłynie przynależność par-
tyjna, a nie predyspozycje kan-
dydatek? 
Na pewno niektórzy będą gło-
sowali kierując się swoimi sym-
patiami partyjnymi, chociaż ani 
ja ani moja kontrkandydatka 
nie jesteśmy członkiniami partii, 
pod szyldem której startujemy. 
Więc może częściowo będzie to 
zderzenie dwóch dużych ugru-
powań, rozgrywka między dwie-
ma partiami.  Ale nie do końca. 
Wiem, że wiele osób w I turze 
oddało na mnie swój głos, choć 
nie są zwolennikami PiS-u. Znają 
mnie jednak osobiście jako czło-
wieka. Znają moje osiągnięcia 

jako nauczyciela, potem dyrekto-
ra szkoły. Wiele udało mi się zro-
bić jako radnej powiatowej,  choć 
byłam w opozycji. 
Uważam, że nie jest to kwestia, 
kto rządzi, ale jak potrafimy roz-
mawiać z ludźmi, pozyskiwać 
środki, zarządzać swoim zespo-
łem, żeby pisać dobrze wnioski i 
terminowo je składać.  Jeżeli nie 
złoży się dobrze przygotowanego 
wniosku, to koligacje partyjne też 
nie pomogą. 
Nie wspomnę o pieniądzach rzą-
dowych, bo i takie są wciąż do 
wzięcia. Ale też udało nam się 
ostatnio pozyskać 4 mln zł na 
budowę lokalnych dróg gmin-
nych. Możemy zrobić trzykrot-
nie więcej dróg do końca 2018 
roku, dlatego teraz budowane są 
wszystkie  jednocześnie, bo mu-
simy do końca roku wydać te pie-
niądze. A w następnym rozdaniu 
będą jeszcze większe środki na 
rozbudowę i modernizację lo-
kalnych dróg gminnych i powia-
towych. Podczas kadencji bur-
mistrza Perkowskiego udało się 
wybudować 110 dróg, pozostało 
… 30 ulic. Mam nadzieję, że w tej 
kadencji uda się je wszystkie wy-
budować.   
Będąc od kilku miesięcy zastęp-
cą burmistrza wdrożyłam się już 
w bieżące sprawy na tyle, że nie 
ma mowy o jakimś zastoju. Bez-
problemowo mogę koordyno-
wać dalsze działania, by zdążyć w 
terminie. I tak na budowę ul. Po-
wstańców mamy termin - koniec 
listopada. Osobiście za to odpo-
wiadam.

A czy wzorem burmistrza Per-
kowskiego będzie Pani zabiega-
ła o budowę wiaduktu nad ul. 
Żołnierską?
To jest droga wojewódzka, więc 
trzeba będzie prowadzić rozmo-
wy z marszałkiem. Istnieje szan-
sa, że z funduszu rządowego bę-
dzie można ubiegać się o środki 
na ten wiadukt traktując to zada-
nie jako budowę łącznika, węzła 
łączącego drogę gminną z drogą 
wojewódzką.
  
A co z ul. Skorupki?
Były rozmowy i konkretne usta-
lenia z marszałkiem Struzikiem. 
Miasto Ząbki zaproponowało, 
że na swój koszt wykona projekt 
i jest on w końcowej fazie uzgod-

nień. Mam nadzieję, że z tych 
obietnic nowy marszałek nie wy-
cofa się.

Jeśli Pani zostanie burmi-
strzem, na co postawi w pierw-
szej kolejności?
Na pewno na kontynuację roz-
poczętych inwestycji. Ważna jest 
budowa szkoły podstawowej z 
przedszkolem przy ul. Różanej. 
Jest już ogłoszony przetarg, za-

kończenie inwestycji i oddanie 
do użytku to wrzesień 2020 r. 
Szkoła zaplanowana jest na przy-
jęcie 1300 uczniów, budynek bę-
dzie z odrębnym wejściem dla 
przedszkola. Jesteśmy najmłod-
szym miastem w Polsce. Śred-
nia wieku mieszkańców to 27 lat, 
prognozy ciągle się zmieniają 
- miasto młodnieje, przybywa 
dzieci i zapewnienie bazy oświa-
towej jest priorytetem. To duże 
wyzwanie. Szacujemy, że w Ząb-
kach mieszka ok. 70 tys. osób, a 
zameldowanych jest prawie 33,5 
tys., z czego podatki odprowadza 
21 tys. osób. A najwięcej środ-
ków idzie właśnie na oświatę. 
Szukamy zatem bardzo aktywnie 
środków zewnętrznych. Szko-
ła Podstawowa nr 4 będzie mia-
ła największą halą sportową, na 
która spodziewamy się otrzymać 
dofinansowanie z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. Dzięki czemu 
budowa szkoły będzie nas kosz-
towała mniej o 33%.

Czy Pani, podobnie jak bur-
mistrz Perkowski, uważa, że w 
Ząbkach potrzebna jest szkoła 
średnia?
Przez 4 lata, będąc radną powia-

Mieszkańcy znają 
mnie jako człowieka

Oświata to duże 
wyzwanie

Powstaną „zielone 
płuca” miasta

Na pewno dam 
z siebie wszystko

Burmistrzem Ząbek będzie kobieta!

Pieniądze płyną do Ząbek

(dokończenie ze str. 1)

Ząbki otrzymały środki 
na realizację projektu z zakre-
su edukacji ekologicznej, skie-
rowanego przede wszystkim 

do najmłodszych mieszkań-
ców. Zadanie jest realizowane 
w ramach programu Woje-
wódzkiego Funduszu Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie.

Nazwa projektu: Budowa 
3 ścieżek dydaktyczno-edu-

kacyjnych z elementami gier 
terenowych: „Kto wycho-
dzi z lasu?”, „Nasze ptaki”, 
„Bioróżnorodność”.  Kwota 
przedsięwzięcia: 160 274,22, 
kwota dofinansowania: 128 
195,90; kwota wkładu wła-
snego: 32 078,32 zł. 

– Pierwsza ścieżka eduka-
cyjna ma być przy rondzie, a 
ściśle - przy  ul. Szpitalnej w Ząb-
kach. Dzieci pokonując ścieżkę 
edukacyjną będą mogły się po 
niej wspinać. Na tym skwerku 
będzie też fontanna,  miejsce wy-
poczynku dla rodziców. Druga 

ścieżka edukacyjna, dotycząca 
ptaków,  powstanie przy centrum 
handlowym na ul. Powstańców, 
trzecia – wzdłuż lasu przy ul. 
Nowoprojektowanej - powie-
działa Mojej Gazecie Regional-
nej wiceburmistrz Małgorzata 
Zyśk.

Podczas wizyty ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańki z dziewczętami UKS Ząbkovia Ząbki 
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Więcej szczegółów na:
www.wolominescape.pl 

facebook.com/wolominescape

Przed wizytą należy wcześniej 
zarezerwować termin. 

Jak trafić?
Wołomin, ul. Kościelna 67 

UWAGA: Wejście od strony pasażu – naprzeciwko 
wejścia do supermarketu Panorama 

kontakt telefoniczny: 509 122 200 

PIERWSZY ESCAPE ROOM 
W WOŁOMINIE

Pokój: „Wołomin – kolejny temat na film” w standardzie najlepszych warszawskich 
pokoi zagadek

CZYM JEST 
ESCAPE ROOM?

Escape room to forma gry 
zespołowej, w której liczy się 
spostrzegawczość, współpra-
ca, logiczne myślenie i chęć 
dobrej zabawy w gronie zna-
jomych. Uczestnicy wchodzą 
do specjalnie przygotowanego 
pomieszczenia/pomieszczeń i 
aby osiągnąć wyznaczony cel 
gry, muszą odnaleźć właści-
we elementy oraz wskazówki 
i rozwikłać szereg zagadek 
logicznych, często przy uży-
ciu znalezionych przedmio-
tów. Jest to forma aktywnego 
spędzania czasu w ramach 
spotkania grupy znajomych a 
także świetna metoda „team 
building game”, czyli gry bu-
dującej zespół (integrującej i 
uczącej współpracy).
Korzystanie z escape room-ów 
sprzyja integracji, uczeniu się 
współpracy przy rozwiązywa-
niu zadań oraz spostrzegaw-
czości.

Nowy budynek Szpitala Drewnica otwarty

W uroczystym otwarciu 
szpitala, w dniu 4 październi-
ka br., udział wzięli goście z ca-
łego województwa mazowiec-
kiego, wśród nich: Adam Stru-
zik - marszałek województwa 
mazowieckiego, Janina Ewa 
Orzełowska - wicemarszałek, 
Wiesław Roboszuk - wicemar-
szałek, Elżbieta Lanc - członek 
zarządu województwa mazo-
wieckiego, Ludwik Rakow-

ski - przewodniczący sejmiku 
województwa mazowieckiego, 
Jolanta Koczorowska - radna 
sejmiku, Tomasz Kucharski – 
burmistrz dzielnicy Praga Po-
łudnie, Tomasz Goździkiewicz 
- prezes zarządu Związku Pra-
codawców Opieki Psychia-
trycznej i Leczenia Uzależnień, 
Roman Robert Jędrzejczak - 
prezes mazowieckiego Szpita-
la Wojewódzkiego Drewnica, 

Norbert Szczepański - członek 
Zarządu Mazowieckiego Szpi-
tala Drewnica, a także Piotr 
Uściński - poseł na Sejm RP. 
Miasto reprezentowała Małgo-
rzata Zyśk - zastępca burmi-
strza Ząbek, a także przewod-
niczący rady miasta Ząbki Woj-
ciech Gut. Obecni byli również 
prezes Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Ząbkach 
Janusz Tomasz Czarnogórski 

W  Ząbkach dobiegła końca jedna z największych inwestycji samorządu województwa mazowieckiego - budowa najnowocześniejszego szpitala psychiatrycznego, nie tylko w kraju, ale i w Europie. Pierwsi 
pacjenci zostaną przyjęci już na początku października. Szpital jest przeznaczony do świadczeń zdrowotnych dla ponad 750 000 mieszkańców Mazowsza. Zapewnia najwyższe standardy w opiece nad 
chorymi. Posiada 9 wyspecjalizowanych oddziałów psychiatrycznych oraz nowoczesne centrum rehabilitacji psychiatrycznej i 300 łóżek dla pacjentów. Skala inwestycji była ogromna. Powstał nie tylko no-
woczesny szpital, ale i przestrzeń do rehabilitacji i integracji. Wartość inwestycji wyniosła ponad 137 mln zł, a ponad 95 mln zł to wsparcie unijne w ramach RPO WM 14-20. Kamień węgielny pod inwestycję 
był uroczyście wmurowany na początku września 2015 r.

i Komendant Straży Miejskiej 
Zbigniew Forysiak.

Po uroczystym poświęce-
niu, którego dokonał biskup Ro-
muald Kamiński, goście weszli 
do budynku, gdzie odbyła się 
dalsza część uroczystości. Były 
przemówienia i podziękowa-
nia a także prezenty dla szpita-
la, przeplatane występami arty-
stycznymi. Uroczystość popro-
wadził Redbard Klijnstra aktor 
teatralny i telewizyjny, znany z 
serialu „Na dobre i na złe”.

Marszałek podczas swoje-
go wystąpienia przypomniał, 
że szpitale województwa ma-
zowieckiego odpowiedzialne za 
leczenie psychiatryczne, zwy-
kle mieszczą się w zabytkowych 
budynkach, często będących w 
złym stanie. Najstarszy szpital w 
województwie ma 130 lat. Szpi-
tale są sukcesywnie modernizo-
wane, czego nie można było zro-
bić z Drewnicą. Przypomniał, że 
decyzja o budowie nowego bu-
dynku została podjęta w trudnej 
dla samorządu województwa, 
sytuacji finansowej. Były nawet 
plany likwidacji i przeniesienia 
szpitala, jednak udało się zor-
ganizować środki na jego bu-
dowę. Poinformował, że szpita-
le są zadłużone na 15 miliardów 
złotych i że on widzi szansę dla 
szpitali w środkach unijnych. 

Następnie przypomniał o tym, 
jak był budowany samorząd i o 
roli samorządu obecnie.

Starosta Wołomiński Kazi-
mierz Rakowski pogratulował 
wybudowanego obiektu. Poin-
formował także o planach roz-
budowy szpitala powiatowego 
w Wołominie. Wręczył prezeso-
wi MSW wraz z Karolem Mało-
lepszym członkiem zarządu Po-
wiatu Wołomińskiego, pamiąt-
kowy obraz.

Małgorzata Zyśk zastęp-
ca burmistrza Ząbek, w swoim 
przemówieniu powiedziała, że 
cieszy się z powstałego obiektu, 
tym bardziej, że ma w nim funk-
cjonować centrum Alzheimera i 
geriatria, które są coraz bardziej 
potrzebne. Bo żyjemy dłużej i 
problemy te dotyczą wielu osób. 
Wspomniała, że seniorzy także 
znaleźli się w grupie nieoszaco-
wanej, obok psychiatrii i pedia-
trii. Następnie wraz z radnym 
powiatu wołomińskiego Sławo-
mirem Pisarczykiem wręczy-
li prezesowi MSW kwiaty oraz 
kosz historycznych gier ząb-
kowskich dla pacjentów.

Poseł na Sejm Piotr Uściń-
ski podziękował za decyzję z 
2014 r. o budowie szpitala. Po-
wiedział, że żyjemy w świecie, 
który powoduje, że chorób psy-
chicznych będzie coraz więcej. 

Wspomniał także że szpital wo-
łomiński ma większy kontrakt 
o dofinansowanie do SOR-u, w 
wysokości 10 mln zł.

Gratulacje złożył również 
Janusz Tomasz Czarnogórski, 
prezes PWiK w Ząbkach, wrę-
czył akwarelę wybitnego grafika 
Piotra Kraszni, przedstawiającą 
wymarsz oddziału w Noc Li-
stopadową z 29 na 30 listopada 
1830 r.

Przypomniał, że szpital są-
siaduje z jedną z ważniejszych 
inwestycji PWiK -  stacją uzdat-
niania wody. 

Na koniec uroczystości 
marszałek wraz z radnymi woj 
mazowieckiego wręczyli medal 
Pro Masovia: Romanowi Ro-
bertowi Jędrzejczakowi - preze-
sowi MSW Drewnica, a także 
dyplomy uznania, które otrzy-
mali Waldemar Giza były pre-
zes, Małgorzata Krzyczkowska 
dyrektor MSW, Dorota Wikto-
rowicz główna księgowa, Mał-
gorzata Kowalska i Konrad Gło-
wacki – odpowiedzialni za in-
westycję, Magdalena Matusiak 
od spraw organizacyjno-admi-
nistracyjnych, a także  Anna 
Trochimowicz i Anna Kamiń-
ska - przedstawicielki Stowarzy-
szenia Nowa Drewnica.

Iwona Potęga

Wyróżnieni medalem „Pro Masovia”

Wśród gości poseł Piotr Uściński, wiceburmistrz Ząbek Małgorzata Zyśk, starosta Kazimierz Rakow-
ski i przedstawiciele urzędu marszałkowskiego

Prezes PWiK w Ząbkach Janusz Tomasz Czarnogórski z oryginalną akwarelą 
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W dniu 1 października 
obchodzimy Międzynarodo-
wy Dzień Seniora i z tej wła-
śnie okazji odbyły się spotka-
nia seniorów w Ząbkach w 
dniach 4 i 6 października.

Seniorzy spotkali się  się 
w dolnym kościele Miłosier-
dzia Bożego oraz w sali przy 
kościele Św. Trójcy w Ząb-
kach, dzięki uprzejmości pro-
boszczów tutejszych parafii.

Podczas uroczystego spo-
tkania miał miejsce występ 

kabaretu z Urli, który śpiewał 
piękne przeboje z dawnych 
lat, a także pieśni patriotycz-
ne.

Podczas obu spotkań za-
stępca burmistrza Ząbek Mał-
gorzata Zyśk wręczyła bukie-
ty prezesom klubów, tj. Mi-
rosławie Marzoch z klubu 
seniora Retro i Irenie Rutce z 
klubu seniora Relax i życzy-
ła wszystkim seniorom dużo 
zdrowia oraz miłego spędza-
nia czasu w jesieni życia, a 

także dużo miłości i opieki 
ze strony najbliższych. Do ży-
czeń dołączył się burmistrz 
Robert Perkowski.

Podczas spotkań zostały 
wręczone prezenty dla tego-
rocznych jubilatów obcho-
dzących 80. urodziny. 

Z klubu Retro: Danuta 
Barycka, Celina Kamińska,  
Marianna Klimek, Eugenia 
Murawska, Henryka Myszko, 
Jadwiga Ostrowska, Henryka 
Stańczyk, Donata Zgiec, Ste-

fan Załęski, Henryk Dawid-
czyk, Edward Marek i 90-lat-
ka - Helena Kubicka.

Z klubu Relax 80-latki: 
Stanisława Maliszewska, Sta-
nisław Gołębiewski, Jerzy Ba-
ran, Lucjan Rutka, Ryszard 
Kamiński.

Organizatorem spotkań 
był Miejski Ośrodek Kultury 
w Ząbkach, który reprezento-
wała Iwona Krawczak.

Iwona Potęga

Święto Seniora w Ząbkach

I Bal Niepodległości

Część oficjalna rozpoczęła 
się od wręczenia statuetki Fun-
dacji im. Ks.Ignacego Skorupki, 
która w tym roku przyznana zo-
stała minister Beacie Szydło. W 
imieniu Pani Minister statuetkę 
odebrał Kamil Fijałkowski, se-
kretarz Komitetu Społecznego 
Rady Ministrów.

W drugiej części uroczy-
stości odbyła się licytacja, któ-
rą w iście mistrzowski sposób 

poprowadził burmistrz Ząbek, 
Robert Perkowski. 

Wśród licytowanych 
przedmiotów znalazły się m.in. 
koszulka z podpisem Roberta 
Lewandowskiego, szalik kibica 
podarowany przez Prezyden-
ta RP, wieczne pióro podaro-
wane przez premiera RP. Były 
również bardziej oryginalne 
nagrody jak choćby voucher 
ufundowany przez posła Pio-

tra Uścińskiego – zwycięzcy tej 
licytacji poseł osobiście ma sko-
sić trawnik. 

Dochód z licytacji oraz ze 
sprzedaży biletów przeznaczo-
ny został na remont oddziału 
chirurgii ogólnej Szpitala Po-
wiatowego w Wołominie oraz 
na rehabilitację niepełnospraw-
nego Jakuba, mieszkańca po-
wiatu wołomińskiego.

12 października odbył się w Wołominie I Bal Niepodległości, zorganizowany przez Fundację  
im. Ks. Ignacego Skorupki. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęła minister Beata 
Szydło. To nie tylko element obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości - balowi przyświe-
cał cel charytatywny.

Kwiaty wręczała wiceburmistrz Małgorzata Zyśk

Podczas uroczystości był czas na występy i tańce Pamiątkowe zdjęcie uczestników z wiceburmistrz Małgorzatą Zyśk

Goście honorowi i organizatorzy uroczystości 

Dzięki sponsorom udało się zebrać środki na szczytne cele Licytację prowadził burmistrz Ząbek Robert Perkowski 
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Porady Księgowo-Prawne

ePIT  - zmiany w rozliczeniu 
PIT-u od 2019 roku

Przyjazne, proste i przej-
rzyste podatki - kierując się 
tymi założeniami Ministerstwo 
Finansów wprowadza nowy ele-
ment do swojej strategii, dzięki 
któremu podatnicy nie będą 
musieli samodzielnie rozliczać 
swoich zeznań podatkowych. 
Według projektu od przyszłego 
roku rozliczenie PIT dla wielu 
osób może być prostsze. Zgod-
nie z zapowiedziami Minister-
stwa Finansów od 15 lutego 
2019 roku zostanie uruchomio-
na nowa usługa „Twój ePIT”. 
Według założeń podatnik nie 
będzie musiał składać zeznania 
podatkowego samodzielnie, 
zrobi to za niego Krajowa Ad-
ministracja Skarbowa (KAS). Jej 
zadaniem będzie wypełnienie i 
udostępnienie gotowej deklara-
cji na Portalu Podatkowym, na 
którym podatnik będzie mógł 
się zalogować, by sprawdzić po-
prawność zeznania. Będzie mógł 
tego dokonać po uwierzytelnie-
niu za pomocą Profilu Zaufa-
nego, kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego bądź danych 
autoryzacyjnych (kwota przy-
chodów i dane identyfikacyjne 
podatnika). 

Niestety nie każdy będzie 
mógł skorzystać z nowych roz-

wiązań. W 2019 roku dostępne 
w nowej formule będą jedynie 
formularze PIT-37 i PIT-38. 
Wstępne wypełnienie będzie 
dokonane tylko na podstawie 
informacji od płatników oraz w 
zakresie ulg i odliczeń z zeznań 
podatkowych z lat poprzednich. 
Nie będzie potrzeby dostarcza-
nia do urzędu dokumentów 
poświadczających prawo do 
skorzystania z ulg i odliczeń. 
Dane te będą pobierane auto-
matycznie z systemów KAS, a 
także z rejestrów instytucji ze-
wnętrznych.

Przygotowaną przez KAS 
deklarację można będzie:
•	 zaakceptować,
•	 nanieść na nią poprawki, np. 

wskazać inną organizację, na 
rzecz której chce się przekazać 
1% podatku,

•	 uzupełnić o pozostałe infor-
macje, których nie posiada 
urząd takie jak np. dodatkowe 
ulgi bądź przychody,

•	 odrzucić deklarację i sporzą-
dzić ją osobiście.

Do 30 kwietnia każdy 
podatnik będzie mógł spraw-
dzić swoje zeznanie na Portalu 
Podatkowym, zaktualizować 
swój numer rachunku osobi-
stego oraz złożyć deklarację. W 

przypadku, gdy podatnik nie 
dokona żadnej z wyżej wymie-
nionych czynności, z końcem 
okresu rozliczeniowego zezna-
nie podatkowe przygotowane 
przez KAS zostanie z automa-
tu uznane za zaakceptowane. 
Dla osób, które nie będą chciały 
skorzystać z nowych rozwiązań, 
istnieje możliwość złożenia ze-
znania w sposób tradycyjny. Jeśli 
jednak podatnik wybierze formę 
elektroniczną, to zwrot pienię-
dzy otrzyma w ciągu 45 dni. 

Według założeń nowa for-
ma rozliczeń od 2020 roku ma 
być również dostępna dla osób, 
które prowadzą działalność 
gospodarczą rozliczając się za 
pomocą formularza PIT-36 i 
PIT-36L. Dane, na podstawie 
których będą uzupełniane ze-
znania podatkowe, zostaną 
rozszerzone o dane m. in. z re-
jestrów ZUS.

Patrycja Bździuch 
Kancelaria Podatkowa

 Skłodowscy

https://sklodowscy.pl/ak-
tualnosci/warto-wiedziec/epit-
-zmiany-w-rozliczeniu-pit-u-od-
-2019-roku

MZO w Wołominie Sp. z o.o. 
poszukuje pracowników na stanowisko:  

SORTOWACZ
Kontakt: 22 318 - 14 - 01 lub 533 302 053

pn.-pt. w godz. 7.00-14.00
mzo@mzo.wolomin.pl

Biblioteka Publiczna im. 
Jana Pawła II w Rembertowie 
to nie tylko miejsce, w którym 
można wypożyczyć książkę. Jej 
oferta jest o wiele bogatsza. Dużą 
popularnością cieszą się spotka-

nia ze znanymi ludźmi, koncerty 
i konkursy. Jednym z nich jest 
konkurs „Zostań Superczytelni-
kiem”, skierowany do dzieci w 
wieku szkolnym.

Ideą konkursu było za-
chęcenie dzieci i młodzieży do 
częstego korzystania z zasobów 
biblioteki, promocja czytelnic-
twa oraz utrwalenie nawyku ob-
cowania z książką.

W tym roku do rywaliza-
cji przystąpiły 22 osoby, które 
od kwietnia do końca września 
zbierały naklejki do otrzyma-
nych paszportów. Naklejkę moż-
na było zdobyć za wypożyczanie 

książek, a także udział w wybra-
nych wydarzeniach kultural-
nych w bibliotece. np. w „Odjaz-
dowym Bibliotekarzu” - rajdzie 
rowerowym, „Nocy Bibliotek” 
czy wakacyjnych zajęciach.

Wszyscy, którzy wzięli 
udział w konkursie, otrzymali 
dyplomy „Superczytelnika” oraz 
kubki biblioteczne. Wyzwanie 
było trudne, jednak dwana-

ściorgu dzieci udało się zdobyć 
upragnione naklejki, które da-
wały możliwość udziału w loso-
waniu trzech głównych nagród, 
talonów upominkowych, które 
można było zrealizować w jed-

nej z rembertowskich księgarni.
Fundatorem nagród była 

Biblioteka Publiczna im. Jana 
Pawła II w Dzielnicy Rember-
tów m.st. Warszawy.

Organizatorzy za naszym 
pośrednictwem gratulują uczest-
nikom konkursu i zapraszają do 
udziału w kolejnej edycji Super-
czytelnika.

Światowy HIT !!!

ZA
PRA
SZA
MY 

To wielobarwna historia 
sympatycznego taksówkarza, 
który zaplanował sobie 2 cie-
płe domy z pięknymi żonami. 
Szcześliwie udaje mu się prowa-
dzić podwójną grę do momen-
tu, kiedy jego dorastające dzieci 
dowiadują się o sobie w inter-
necie. Oczywiście ciekawość 
oraz dziwne zbiegi okoliczności 
powodują chęć spotkania mło-
dzieży, w wyniku czego główny 
bohater traci równowagę,  a hi-
storia nabiera maksimum hu-
moru! Fantastyczna gra aktor-
ska oraz doprecyzowana treść 
bawi do granic możliwości 
przez 120 minut.

Mistrzowski scenariusz! 
Wspaniała gra aktorska! Nie-
wiarygodne zwroty akcji! Duża 
dawka najlepszego humoru! 
Nieustające salwy śmiechu! 20 
lat przepełnionych widowni od 
Europy aż po Brodway. Świato-
wy hit! Światowej sławy autor! 
Światowa klasa dobrego humo-
ru... Jednym słowem... May-
day  2! Najzabawniejsza kome-
dia świata!!!   

Spektakl komedia „MAYDAY 2“ 
w kinie „KULTURA“

Konkurs „Zostań Superczytelnikiem” rozstrzygnięty

Anna Sajnog, dyrektor Biblioteki Publicznej w Rembertowie, Marcin Florjanowicz, kierownik Biblioteki dla 
Dzieci i Młodzieży nr 51 oraz laureaci konkursu

18.11.2018, Wołomin, godz. 17:00, 20:00 
Kino „Kultura“ ul. Mickiewicza 9 

Bilety do nabycia: Kino  „Kultura“ Kasa biletowa: tel: 22/ 776 27 51
Bilety grupowe i informacja tel.: 515 400 723

Rezerwacje biletów online e-mail: info@koncertartex.com
Bilety przez internet: kupbilecik.pl, biletyna.pl  

Cena biletów 90/80 zł
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PRACA

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

• Dam stałą pracę przy roznoszeniu 
ulotek - 10 zł/h netto za godzinę. 
Tel. 504 188 762, 509 201 281 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

Oferuję tynki maszynowe 
wewnętrzne

Tel. 501 179 548

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

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

Zatrudnię masarza lub pomoc-
nika w Zakładzie mięsnym MA-
LINA w Lipce. Tel. 604 288 266

AUTOLAK Piotr Rosińki
Mieszalnia lakierów 

samochodowych
Słupno al. Jana Pawła II 68 lok. 16

tel. 537 205 951

Hurtownia zniczy - duży 
wybór. Lipiny Nowe, 

ul Batalionów Chłopskich 58
tel: 604 405 826

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

MOTORYZACJA

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

OCIEPLENIA  ·  IZOLACJE  ·  ELEWACJE

STUDNIE Paweł Folman 
Tłuszcz - ul. Kolejowa 4

pawelfolman@interia.pl
tel. 604211417

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

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

Pączek w Tłuszczu
Codziennie świeże wypieki. 

Tłuszcz, ul. Warszawska 3
tel. 509 362 655 

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

Drewno opałowe, kominkowe, 
brykiet, pelet. 

Tarcica, deska, szalówka. 
Transport

www.opaltartaknadma.pl

Wynajmę lokal 11 m2 
przy ul. Szwoleżerów w Ząbkach 

(obok Sklepu Zielarskiego)

Tel. 602 507 999

Sprzedaż opału
węgiel, eko-groszek, pellet, brykiet 

i drewno opałowe
Kamień ogrodowy. Duży wybór

Tel: 501 142 004
Radzymin, ul. Jana Pawła II 65

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

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 - 14.00

www.komisukrysi.pl

Promocja!   do 
40%

Meble 
wielkogabarytowe

Bibeloty
  do 

30%



OSIEDLE PROMIENNA W MARKACH

Przyjdź i zapoznaj się
z naszą ofertą Promienna III

Promienna I i II - wszystkie mieszkania sprzedane! Dziękujemy za zaufanie.
Promienna III - w budowie
Szeroki wybór mieszkań z tarasem, 
balkonem/balkonami, ogródkami lokatorskimi 

GKS Dąbrówka liderem Obchody 105-lecia 
OSP w Dąbrówce W niedzielę 21 października drużyna GKS Dąbrówka rywalizowała o 1 miejsce w B-klasie z drużyną AKS 

Zły Warszawa. Po bardzo wyrównanym i zaciętym meczu to nasz GKS wygrał 0 - 1. Bramkę strzelił ka-
pitan Piotr Bielecki. Po tym zwycięstwie wskoczyliśmy na fotel lidera. Drużyna po 9 rozegranych meczach 
ma 25 punktów, 8 zwycięstw, 1 remis i zero porażek! Do końca rundy jesiennej zostały jeszcze 2 mecze, wiec 
zawodnicy, jak i trener mają tylko jeden cel przed sobą: wygrać rozrywki i awansować o ligę wyżej. Kolejny 
mecz już jako liderzy zagraliśmy w ostatnią niedzielę w Farmacją Tarchomin, wygraliśmy 4 - 0 i umocnili-
śmy się na pozycji lidera. 

Na zdjęciu: stoją od lewej: P. Pikulski, K. Lenart, P. Szczepański, F. Lenart, K. Przybysz, A. Górny, P. Lis, M. Malinowski, A Rakowski, 
T. Zarichnyi, P. Gumienny, P. Bielecki (kapitan), P. Kaczmarczyk (Trener), na dole od lewej: P. Stankowski (Prezes klubu), H. Bielecki, 
A. Prasek, A. Wojda, M. Jusiński

Drużynę tworzą młodzi 
zawodnicy, również trener 
Przemysław Kaczmarczyk, 
jak i prezes Patryk Stankow-
ski są młodymi ludźmi. To 
przekłada się na duże zaan-
gażowanie w rozwój klubu. 
W drużynie panuje świetna 
atmosfera, którą stworzył za-
równo trener, jak i wszyscy 
zawodnicy. Powiedzenie: „je-
den za wszystkich, wszyscy 

za jednego” idealnie obrazuje 
GKS Dąbrówkę. 

Mimo że klub wynajmu-
je boisko w Ząbkach, to i tak 
frekwencja wśród zawodni-
ków jest duża. Fakt, że muszą 
dojeżdżać 30 km na trening 
oraz mecze, świadczy o tym, 
jak bardzo zawodnikom zale-
ży na grze w tym klubie! Od 
nowego sezony drużyna bę-
dzie trenowała na nowocze-

snym boisku, które powstaje 
przy szkole w naszej gminie, 
plac do gry będzie miał wy-
miary 60 m x 30 m, co po-
zwala nam tylko na trenowa-
nie. Mecze niestety nie mogą 
odbywać się na tym stadio-
nie ze względu na wymogi 
MZPN, według których to 
boisko będzie za małe. Dla-
tego mecze będą odbywały 
się na stadionie w Ząbkach. 
W negocjacjach z władzami 
ząbkowskiego klubu bar-
dzo pomaga wójt. Radosław 
Korzeniewski doceniając 
osiągnięcia naszego klubu, 
po wygranych wyborach za-
powiada budowę stadionu 
piłkarskiego z prawdziwego 
zdarzenia! Dzięki temu bę-
dziemy mogli bardziej się 

rozwijać, myśleć nawet o 
zwiększeniu składu drużyny, 
inwestować w młodzież. Jest 
to szczególnie ważne zwłasz-
cza w gminach wiejskich, 
gdzie nie ma dużo możliwo-
ści spędzania wolnego czasu. 
Mamy nadzieję, że dzięki 
osobistemu zaangażowaniu 
wójta Korzeniewskiego, GKS 
Dąbrówka będzie rozwijała 
się w szybkim tempie.

Następny mecz gramy z 
Pogonią Józefów w najbliższy 
weekend (dokładnego termi-
nu jeszcze nie ma). Proszę za-
glądać na nasz fanpage, tam 
będzie wrzucona dokładna 
data.

Patryk Stankowski
Prezes GKS Dąbrówka


