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Nie czekać 
z działaniem

III OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIEŚNI LEGIONOWEJ
Wołomin - Kobyłka 2019

Likwidacja SKLEPU ZIELARSKIEGO 
w Ząbkach przy ul. Szwoleżerów 130/65.

Wyprzedaż kosmetyków, 
akcesoriów kosmetycznych, 

ziół i produktów żywnościowych
Duże obniżki cen.  ZAPRASZAMY.

Modernizacja szpitala w Wołominie oraz nowe podejście do 
inwestycji drogowych - to główne tematy spotkania prasowego 
w Starostwie Powiatowym, którego gospodarzem, na podsu-
mowanie pierwszych 100 dni pracy, był starosta Adam Lubiak. 

Starosta Adam Lubiak i wicestarosta Robert Szydlik

Od prawej: Edyta Zbieć, Elżbieta Radwan i Wojciech Bardowski podczas nagrania teledysku 

- Chcemy prowadzić nową, 
znacznie bardziej otwartą po-
litykę informacyjną - zapowia-
dali w poniedziałek, 4 marca, 
przedstawiciele Starostwa Po-
wiatowego podczas spotkania, 
do którego pretekstem było mi-
jające 100 dni pracy nowych 
władz Powiatu Wołomińskie-
go. O podjętych już działaniach 
oraz planach na najbliższe mie-
siące mówili: starosta Adam 
Lubiak oraz jego zastępca Ro-

bert Szydlik. Lokalnym dzien-
nikarzom przedstawiono przy 
okazji nowego rzecznika praso-
wego urzędu - Karola Szyszko.

Żaden temat nie emo-
cjonuje tak bardzo społecz-
ności naszego regionu, jak 
- konieczna od dawna - mo-
dernizacja Szpitala Powia-
towego w Wołominie. Także 
tym razem poświęcono mu 
sporo miejsca. 

(dokończenie na str. 2)

Festiwal ma charakter 
otwarty i jest konkursem wo-
kalnym dla wszystkich osób fi-
zycznych: wokalistów, piosen-
karzy, śpiewaków - solistów w 
Polsce, jak i za granicą, które 

ukończyły 16. rok życia, ama-
torów i zawodowców.

Dla laureatów Festiwa-
lu organizatorzy przewidzie-
li wysokie nagrody finansowe: 
Grand Prix: 5 000 zł, II miej-

sce: 3 000 zł, III miejsce: 2 000 
zł oraz 2 wyróżnienia po 1 000 
zł.

Celem Festiwalu jest pie-
lęgnowanie i upowszechnia-
nie wśród dzieci, młodzieży i 

Ogólnopolski Festiwal Pieśni Legionowej to wspaniała sposobność do spotkania z historią Polski w artystycznym wykonaniu. 
Idee festiwalu nawiązują do niezapomnianej roli, jaką odegrały Legiony Polskie w dziejach naszego narodu. Pieśni towarzyszące 
tamtym wydarzeniom i ich ponadczasowe walory artystyczne w pełni zasługują na miejsce, które pozwoli w ciekawy sposób i na 
nowo zaprezentować je współczesnym. Do miejsca takiego aspirują Wołomin i Kobyłka - „Ziemie Cudu nad Wisłą”, w których 
pamięć o walkach wyzwoleńczych jest szczególnie pielęgnowana. Jesteśmy dumni, że odbywa się on w miejscu, które jest częścią 
bogatej legionowej historii.

dorosłych tradycji legionowej 
oraz historii Polski w twórczo-
ści artystycznej. Prezentacja 
dorobku artystycznego mło-
dych wokalistów, konfrontacja 
osiągnięć i wymiana doświad-
czeń, kultywowanie pamięci 
o bohaterstwie żołnierzy i bo-
jowników o wolność i niepod-
ległość Polski oraz krzewienie 
wartości patriotycznych i po-
pularyzacja dziedzictwa kultu-
rowego Legionów Polskich.

Organizatorami tego-
rocznej edycji Festiwalu są: 
Elżbieta Radwan - burmistrz 
Wołomina, Edyta Zbieć - 
burmistrz Miasta Kobyłka, 
Stanisław Romaniuk - Firma 
Budowlana z Białej Podlaskiej 
oraz Impresariat Artystyczny 
Wojciecha Bardowskiego - 
pomysłodawcy i jednocześnie 
dyrektora artystycznego festi-
walu.

(dokończenie na str. 3)

WYNAJMĘ LOKAL 40 m2 
(wszystkie media)

w Ząbkach przy ul. Szwoleżerów 130.

tel. 602-507-999

Z inicjatywy posła Pio-
tra Uścińskiego i starosty wo-
łomińskiego Adama Lubia-
ka, 2 marca na Placu 3 Maja w 
Wołominie, odbył się briefing 
prasowy z udziałem Ryszarda 
Czarneckiego, deputowanego 
do Parlamentu Europejskiego 
VI, VII i VIII kadencji.

- To moje pierwsze oficjal-
ne spotkanie jako kandydata 
do Europarlamentu - powie-
dział poseł Czarnecki. - Dzię-
kuję organizatorom, posłowi 
Uścińskiemu za inicjatywę, sta-
roście Lubiakowi za słowa po-
parcia oraz wszystkim Państwu 
za obecność.

Prezes Jarosław Kaczyński 
zdecydował, że mam być jed-
nym z liderów listy PiS do par-
lamentu europejskiego w okrę-
gu, który obejmuje Warszawę i 
powiaty okołowarszawskie.

Będziemy mieli 10 kandy-
datów w tym okręgu, a w skali 
kraju 130 w 13 okręgach. 

Poseł podkreślał, że są to 
specyficzne wybory, bo fre-
kwencja jest zwykle bardzo ni-
ska. Zaapelował do udziału i 
głosowania na kandydatów z li-
sty PiS. 

(dokończenie na str. 2)
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Piotr Uściński  - Prosto z Sejmu

Nowa Piątka PiS

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

Piotr Uściński
Poseł na Sejm RP

Prawo i Sprawiedliwość 
zapowiada, że Polska musi być 
w Europie pod każdym wzglę-
dem. Szczególnie zaś Pola-
cy potrzebują poziomu życia 
i wynagrodzeń porównywal-
nych z zachodnioeuropejski-
mi. To jest nasz cel, to jest nasz 
główny interes w Europie. 

Już w pierwszych 3 la-
tach rządów dzięki uszczel-
nieniu podatków i znakomi-
temu rozwojowi gospodarki 
zrealizowaliśmy nie tylko na-
sze obietnice wyborcze (m.in. 
obniżenie wieku emerytalne-
go, Rodzina 500+ i wiele in-
nych), ale także zadbaliśmy o 
rekordowo niski poziom defi-
cytu budżetowego, a dług pu-
bliczny spadł po raz pierwszy 
od 10 lat do poniżej pozio-
mu 50% PKB. Rząd PiS jest 
pierwszym tak wiarygodnym 
rządem od dziesiątek lat. Po-
przednie rządy PO-PSL były 
przecież przykładem braku re-
alizacji obietnic. Nie było np. 
obiecywanych obniżek podat-
ków, była za to zupełnie nieza-
powiadane: grabież pieniędzy 
z OFE i podniesienie wieku 
emerytalnego.

Już w kwietniu 2018 pre-
mier zapowiedział kolejne 
reformy, zwane Piątką Mo-
rawieckiego. Wszystkie ele-
menty tej piątki zostały w nie-
spełna rok już zrealizowane 
przez rząd i parlament. Mamy 
więc mniejszy ZUS dla małych 
firm, obniżony do 9% CIT dla 
małych i średnich firm, wy-
prawka 300 zł dla uczniów, 
programy Senior+ i Dostęp-
ność+, a także nowy Fundusz 
Dróg Samorządowych. Co za-
powiedzieliśmy, to wdroży-
liśmy, przyjęliśmy projekty 
ustaw, rozporządzeń, zabez-
pieczyliśmy pieniądze w bu-

dżecie. Pokazujemy po raz 
kolejny Polakom, że uczciwe 
rozliczanie się z obietnic jest 
możliwe, że wiarygodność w 
polityce jest możliwa.

W lutym 2019 przyszedł 
więc czas na kolejne dobre 
działania, zapowiedzieliśmy 
więc Nową Piątkę PiS, któ-
rą media nazwały już Piątką 
Kaczyńskiego. To po pierw-
sze rozszerzenie programu 
Rodzina 500+ na wszyst-
kie dzieci bez wyjątku, chce-
my jeszcze bardziej zachęcić 
Polaków do dzietności. Po 
drugie to inwestycja w mło-
dych, którzy do 26. roku ży-
cia nie będą płacili podatku 
dochodowego (z 18% spada 
do 0%). Chcemy, by większa 
część ich zarobków trafiała do 
ich kieszeni, aby mogli pla-
nować swoje życie i założe-
nie rodziny w Polsce. Po trze-
cie obniżymy koszty pracy dla 
wszystkich pracowników, tak, 
aby każdy z nich otrzymy-
wał większe wynagrodzenie 
netto, dodatkowo obniżymy 
stawkę podatku dla wszyst-
kich pracujących (zmniejszy-
my pierwszy próg podatkowy 
z 18% do 17%). Po czwar-
te wspomożemy emerytów 
i rencistów poprzez wypłatę 
tzw. 13-tki w wysokości 1100 
zł brutto. Po piąte przywróci-
my liczne połączenia autobu-
sowe w Polsce, przekażemy 
na ten cel rządowe środki sa-
morządom. Wszystkie te pro-
pozycje są dobrze przemyśla-
ne i policzone, bilansują się w 
budżecie. Wszystkie one będą 
powodowały, że Polakom bę-
dzie się żyło dostatniej, wpły-
ną także pozytywnie na roz-
wój gospodarczy.

Podczas konferencji prasowej poseł Piotr Uściński wyjaśniał za-
łożenia programowe "Nowej Piątki" PiS

- Trwa aktualnie proces le-
gislacyjny związany z rozbu-
dową placówki. Czekamy na 
kolejne podpisy, dokumenty, 
powołanie Rady Społecznej i 
ogłoszenie przetargu. To siłą 
rzeczy trwa, ale idzie we właści-
wym kierunku - mówił starosta 
Lubiak. 

Przedstawiciele powiatu de-
klarują jednak, że nie chcą tylko 
czekać na rozbudowę szpitala, 
która potrwa przecież jeszcze 
przez kilka lat. Chcą już teraz 
modernizować (ogromnie prze-
ładowany) SOR, aby szybko po-
prawić jakość obsługi pacjentów 
i komfort pracy personelu. Jed-
nym z takich szybszych ruchów 
ma być przeniesienie dyrekcji 
szpitala na 5. piętro, a zajmowa-
ne przez nią pomieszczenia na 
dole przeznaczyć na dodatkowe 
sale z łóżkami. 

Relatywnie niewielkim 
kosztem (50 tys. złotych) uda-
ło się już wyremontować i po-
większyć pomieszczenia reje-
stracji, co pozwoliło na poprawę 
warunków funkcjonowania 
pracowników szpitala. Wkrót-
ce na Szpitalnym Oddzia-
le Ratunkowym mają zostać 
wygospodarowane jeszcze do-
datkowe pomieszczenia po koń-
czącej umowę wynajmu firmie 
zewnętrznej. Starostwo chce, 

aby wówczas nie tylko powięk-
szyć przestrzeń i liczbę łóżek, ale 
również zwiększyć etaty lekarzy, 
bardzo przydałby się tutaj do-
datkowy chirurg. 

Przewietrzyć szuflady
Inwestycje powiatowe to 

także oczywiście modernizacje i 
budowa dróg. Za najważniejszą 
inwestycję tego typu w najbliż-
szym czasie uchodzi moderni-
zacja ul. Wileńskiej w Wołomi-
nie, wraz z budową ronda na 
skrzyżowaniu z ul. Reja - łączny 
koszt to ok. 3 miliony złotych. 

Starostwo ma jednak na-
dzieję, że uda się zrealizować nie 
tylko plany zapisane w budże-
cie, ale również pozyskać środ-
ki na dodatkowe inwestycje. 
Ogromną szansą na to ma być 
możliwość aplikowania w „Rzą-
dowym Programie na rzecz 
Rozwoju oraz Konkurencyjno-
ści Regionów poprzez Wsparcie 
Lokalnej Infrastruktury Drogo-
wej”. - Dodatkowo przeznaczo-
no łącznie aż ponad 600 milio-
nów złotych na lokalne drogi. 
To olbrzymia szansa, z której 
trzeba skorzystać - podkreślał 
wicestarosta Robert Szydlik.

Pierwszym krokiem jest 
pilna inwentaryzacja gotowych 
projektów, czekających na reali-
zację. Powstaje więc w powie-
cie mapa, prezentująca i łącząca 

istniejące koncepcje - Chcemy 
sprawdzić i uporządkować to, 
co jest „w szafie” - mówił obra-
zowo starosta Lubiak, ujawnia-
jąc, że zalegające z poprzednich 
lat w starostwie projekty doty-
czą inwestycji o łącznej war-
tości znacznie przekraczają-
cej 100  milionów złotych. Jako 
przykład ciągu komunikacyjne-
go, który nadawałby się do apli-
kowania o dofinansowanie, po-
dano drogę od ul. Matarewicza 
w Ossowie, przez rondo w Maj-
danie, do Poświętnego.

Jaśniej na drogach
Z drogami wiąże się też 

kwestia bezpieczeństwa. Od 
początku kadencji trwa inten-
sywny proces doświetlania ko-
lejnych skrzyżowań, zwłaszcza 
takich, które znajdują się w po-
bliżu szkół. Trwa lub skończyła 
się już modernizacja pierwszych 
15 skrzyżowań, już wkrótce do-
świetlonych zostanie 15 kolej-
nych na terenie powiatu.

W starostwie mają tak-
że pomysł, jak usprawnić pro-
ces wymiany oświetlenia na le-
dowe - nowoczesne i bardziej 
oszczędne. Nawet przy drogach 
powiatowych inwestycje te leżą 
w gestii gmin i trzeba jakoś 
przekonać burmistrzów i wój-
tów, że warto zdecydować się na 
taki krok. - Skoro gminy muszą 

opłacać 30% kosztów remon-
tu dróg powiatowych na ich te-
renie, my jako powiat chcemy 
także wykonać gest i dołożyć 
30% do wymiany oświetlania, 
które potem da wszechstronne 
oszczędności - tłumaczy staro-
sta. 

Perełka z Zielonki
Starostwo planuje w naj-

bliższych miesiącach zadbać o 
budynek i teren Ośrodka Pomo-
cy Społecznej, przy ul. Ponia-
towskiego w Zielonce. Piękny, 
choć lekko zaniedbany ostatnio, 
obiekt otoczony jest parkiem, o 
bogatym potencjale. Wicesta-
rosta Szydlik przekonywał, że 
budynek z początku XX wieku 
zaprojektowany przez słynnego 
architekta Stefana Szyllera, war-
to nawet wpisać do rejestru za-
bytków.

Już w najbliższych miesią-
cach tereny parkowe mają zo-
stać uporządkowane, ideą po-
wiatu jest większe otwarcie tego 
ciekawego miejsca na miesz-
kańców oraz zachęcenie miesz-
kańców OSP do aktywniejsze-
go trybu życia. Mają powstać 
dodatkowe ścieżki, ławeczki, w 
planach jest nawet tężnia reha-
bilitacyjna. 

Estetykę poprawi także re-
mont elewacji budynku.

Tomasz Sobiech

Nie czekać z działaniem
(dokończenie ze str. 1)

- Są to najsilniejsze listy 
w dziejach wyborów europej-
skich, jest na nich najwięcej roz-
poznawalnym osób, z bardzo 
dobrymi wynikami. Mamy am-
bicję te wybory wygrać.

Można powiedzieć, że pod-
pisuję obywatelską umowę o 
współpracy z reprezentantami 
ziemi wołomińskiej. Zarówno 
z tymi, którzy działają w samo-

rządzie, jak i w polskim par-
lamencie. Za pośrednictwem 
samorządowców będę do Pań-
stwa dyspozycji. Będę wspierał 
Państwa inicjatywy - zapewniał 
poseł Czarnecki. - Polska po-
trzebuje w Brukseli i Strasbur-
gu doświadczonych polityków, 
walczących o polskie interesy, 
ale też znających kuluary, wie-
dzących, do których drzwi za-
pukać. Nie celebrytów - pod-
kreślił.

Na zakończenie poseł wy-
raził zadowolenie z możliwo-
ści reprezentowania Wołomi-
na w Brukseli. - Jest dla mnie 
prawdziwym zaszczytem repre-
zentować to ważne miasto, ten 
ważny powiat w Europarlamen-
cie. Mam nadzieję, że Unia bę-
dzie nie tylko bliżej ziemi woło-
mińskiej, ale i bardziej otwarta 
na Państwa inicjatywy, które ja 
będę mógł wspierać - powie-
dział Ryszard Czarnecki.

W briefingu uczestniczy-
li również: poseł Piotr Uściń-
ski, przewodniczący Rady Po-
wiatu Wołomińskiego Robert 
Perkowski, starosta wołomiń-
ski Adam Lubiak, wicestaro-
sta Robert Szydlik, burmistrz 
Ząbek Małgorzata Zyśk, rad-
ni powiatowi i miejscy z klu-
bu PiS oraz pracownicy biura 
poselskiego.

US

(dokończenie ze str. 1)
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Na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  

w Wołominie zostało zamieszczone na okres 21 dni  
Zarządzenie nr 69/2019 Burmistrza Wołomina  

z dnia 28.02.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu  
lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży  
w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców  

wraz z udziałem w gruncie pod budynkiem.

Na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  

w Wołominie zostało zamieszczone na okres 21 dni  
Zarządzenie nr 69/2019 Burmistrza Wołomina  

z dnia 28.02.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu  
lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży  
w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców  

wraz z udziałem w gruncie pod budynkiem.

Patronat honorowy nad 
festiwalem objęła Bożena Że-
lazowska - przewodnicząca 
Komisji Promocji i Współ-
pracy Zagranicznej Sejmiku 
Województwa Mazowieckie-
go.

Z roku na rok festiwal zy-
skuje na swojej popularności i 
przyciąga wielu adeptów sztuki 
wokalnej oraz widzów w całym 
kraju. W ramach festiwalu od-
bywają się eliminacje rejono-
we do konkursu. W tym roku 
odbędą się one w Węgrowie, 
Białej Podlaskiej, Ciechano-

wie oraz eliminacje powiato-
we w Kobyłce, które odbędą 
się 6 kwietnia o godz. 10.00 w 
Miejskim Domu Kultury w Ko-
byłce.

Ciekawostką jest, że w ra-
mach szerokiej promocji festi-
walu został nagrany teledysk 
w wykonaniu burmistrz Edyty 

Zbieć - śpiew, burmistrz Elżbie-
ty Radwan - narracja oraz Woj-
ciecha Bardowskiego - śpiew. 
Produkcja: Piotr Paweł Rejmer, 
Aranżacja: Łukasz Dąbrowski.

Zapraszamy do obejrzenia 
teledysku na stronie festiwalu: 
www.ofpl.pl oraz na stronach 
wykonawców.

Dziękujemy: Sejmikowi 
Województwa Mazowieckie-
go, Starostom, Burmistrzom, 
Wójtom, instytucjom samo-
rządowym, stowarzyszeniom, 
organizacjom pozarządo-
wym, firmom i osobom pry-
watnym za współorganizację i 
pomoc w tworzeniu festiwalu. 

Patronat medialny nad 
wydarzeniem objęła Moja 
Gazeta Regionalna.

Szczegółowe informa-
cje dotyczące uczestnictwa 
w konkursie znajdują się na 
stronie: www.ofpl.pl

(dokończenie ze str. 1)

Wołomin i Kobyłka jasno patrzą w przyszłość, dlatego że jesteśmy mocno zakorzenieni 
w najważniejszych polskich wartościach. Odwaga, męstwo, zasady moralne, waleczność - to 
wszystko spotkacie Państwo na III Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Legionowej. 

Wołomin i Kobyłka zapraszają.
Elżbieta Radwan, Burmistrz Wołomina

Z wielką przyjemnością przyjęłam 
propozycję Pana Wojciecha Bardowskie-
go - pomysłodawcy i dyrektora Ogólno-
polskiego Festiwalu Pieśni Legionowej do 
jego współtworzenia. To wielki zaszczyt i 
honor dla mnie jako Polki i Patriotki móc 
uczestniczyć jako Burmistrz Miasta Kobył-
ka w festiwalu, który poprzez pieśń patrio-
tyczną krzewi takie wartości jak męstwo, 
wiara i idea jedności narodu w dążeniu do 
wolności. 

Zaskoczeniem była dla mnie propozy-
cja złożona przez Pana Wojciecha, znane-
go nie tylko w powiecie, ale i w całej Polsce 
wokalisty, do nagrania wspólnego duetu 
oraz teledysku promującego festiwal.

Początkowo miałam pewne obawy, na-
leżę jednak do ludzi lubiących nowe wy-
zwania i kocham muzykę, dlatego przyję-
łam tę propozycję i mam nadzieję, że to się 
obroni i spodoba słuchaczom. 

Edyta Zbieć, Burmistrz Miasta Kobyłka

III OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIEŚNI LEGIONOWEJ
                                  Wołomin - Kobyłka 2019
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Żołnierska za 3 miesiące?

Ruszyły prace na ul. Turystycznej 
w Duczkach

Dworzec z szablonu
Wyłoniono w końcu firmy, które zaprojektują i zbudują 20 nowych dworców kolejowych w całej Pol-
sce. Są wśród nich obiekty w Ząbkach i Dobczynie.  Wszystkie będą identyczne i mają być gotowe już 
w przyszłym roku.

Kolejny krok ku zmianom 
na lepsze w gminie Wołomin 
to budowa ulicy Turystycznej 
w Duczkach na odcinku od 
ul. Ręczajskiej do ul. Jaroszew-
skiej. Ulica zostanie wybudo-
wana wraz z kanalizacją desz-
czową. W ramach inwestycji 

przebudowana zostanie napo-
wietrzna linia elektroenerge-
tyczna oraz rów melioracyjny. 
Zbudowane zostaną skrzyżo-
wania z  ul. Ręczajską i ul. Ja-
roszewską. Inwestycja zakłada 
również odtworzenie terenów 
zielonych oraz wykonanie 

oświetlenia drogowego, dzię-
ki któremu znacznie wzrośnie 
bezpieczeństwo na drodze. 
Koszt inwestycji to ponad 2,2 
mln zł. Planowany termin za-
kończenia robót budowlanych 
- koniec czerwca 2019 r.

red.

Polskie Koleje Państwowe 
S.A. poinformowały o podpi-
saniu umowy na realizację ko-
lejnych inwestycji dworcowych 
- budowę nowych obiektów w 
formule tzw. Innowacyjnych 
Dworców Systemowych. Zada-
nia realizowane będą w formu-
le „projektuj i buduj”. Wyłonio-
ny wykonawca - konsorcjum 
firm Helifactor (z Warszawy) i 
MERX (z Białegostoku) - będzie 
odpowiadać za wykonanie do-
kumentacji projektowej i prac 
budowlanych na 20 dworcach. 

Kolej przez długi czas mia-
ła problem ze znalezieniem 
wykonawcy obiektów. Oferen-
ci, którzy stawali do przetargu, 
mieli żądać kwot o wiele więk-
szych niż mógł przeznaczyć 
zamawiający. Dopiero na po-
czątku grudnia ub.r. PKP uda-
ło się uzyskać dodatkowe środ-
ki unijne na realizację projektu 
i trzeci z kolei przetarg na 20 
„dworców systemowych” został 
rozstrzygnięty. 

Konsorcjum firm Heli Fac-
tor i Merx ma na ich wykona-

nie i oddanie czas do maja 2020 
roku, czyli zaledwie ok. 15 mie-
sięcy. Koszt wykonania wszyst-
kich inwestycji to niemal 90 
mln zł, czyli jak nietrudno ob-
liczyć - przypadnie ok. 4.5 mi-
liona złotych na jeden dworzec.

Na czym polega nowator-
skość rozwiązania? Wszystkie 
dworce mają być takie same, 
zbudowane według jednego 
projektu i założeń technologicz-
nych. Będą stosunkowo nie-
wielkimi, parterowymi budyn-
kami, ale jednocześnie zawie-
rać mają m.in.:  zamkniętą (wy-
dzieloną) poczekalnię wyposa-
żoną w klimatyzację, pomiesz-
czenia kas biletowych oraz wy-
dzielone przestrzenie komer-
cyjne dla punktów handlowo-
-usługowych. Wszystkie obiek-
ty będą dostosowane do po-
trzeb osób o ograniczonej moż-
liwości poruszania się, w tym 
także dla podróżnych z niepeł-
nosprawnościami. 

Budynki zostaną wypo-
sażone w dynamiczny system 
iluminacji - dworce będą pod-

świetlane w momencie przy-
jazdu pociągu na stację. Pod 
tym określeniem kryją się dwa 
systemy. Pierwszy to tzw. tryb 
oszczędności - w nocy w okre-
ślonym momencie dworce będą 
przechodziły na tryb ok. 30% 
oświetlenia. Zamontowane zo-
staną czujniki ruchu, które w 
razie potrzeby będą włączać 
pełne oświetlenie. Drugi sys-
tem to rozświetlanie dworca na 
przyjazd pociągu. W tym syste-
mie kamera wykrywa ruch po-
ciągu, a następnie uruchamiane 
jest dodatkowe oświetlenie oto-
kowe, które wskazuje, że pojazd 
zbliża się do stacji. Obiekty zo-
staną również wyposażone w 
BMS, czyli system inteligentne-
go zarządzania budynkiem.

Wszystko brzmi bardzo 
ciekawie i - jeśli inwestycja 
przebiegnie zgodnie z planem 
- mieszkańcy dynamicznie roz-
wijających się Ząbek już wkrót-
ce będą mogli korzystać ze zna-
czącego, nowoczesnego udo-
godnienia.

TS

Jak informują drogowcy, w 
ostatnich tygodniach pogoda 
sprzyja prowadzeniu prac na 
budowie ulic Marsa i Żołnier-
skiej. Aktualnie na wiadukcie 
nad ulicą Strażacką i linią kole-
jową prowadzone są prace m.in. 
przy: montażu desek gzymso-
wych, ustawianiu krawężników, 
zbrojeniu kap chodnikowych, 
montażu dylatacji, układaniu 
izolacji, zbrojeniu płyty przej-
ściowej wiaduktu nad torami.

Z kolei w rejonie węzła 
przy ul. Czwartaków rozpo-
częto prace związane z wymia-
ną gruntu w rejonie najazdu na 
wiadukt od strony ul. Marsa. 
Około 11 marca planowane jest 
zamknięcie wyjazdu w prawo z 
ul. Czwartaków, by wykonaw-
ca mógł dokończyć budowę. 
O zmianach w organizacji ru-
chu i konkretnych terminach 
ZMID ma jeszcze w najbliż-
szych dniach szczegółowo po-
informować.

Niektóre elementy inwesty-
cji są już gotowe, czekają jedynie 
na dopełnienie biurokratycz-
nych formalności. - W grudniu 

złożyliśmy wniosek do nadzoru 
budowlanego o pozwolenie na 
użytkowanie wiaduktu nad to-
rami w ul. Marsa oraz estakady 
nad skrzyżowaniem ulic Marsa 
i Żołnierskiej; czekamy na de-
cyzję - podaje ZMID. Podtrzy-
muje też swoje deklaracje, że ta 
wyczekiwana i długotrwała in-
westycja ma być zakończona w 
maju tego roku.

III etap
Jednocześnie trwają pra-

ce przygotowawcze związa-
ne z modernizacją ciągu ulic 
Marsa - Żołnierska, odc. węzeł 
Marsa - granica miasta - w ra-
mach III etapu.

Umowa na opracowa-
nie dokumentacji projektowej 
dla zadania pn. „Moderniza-
cja ciągu ulic Marsa - Żołnier-
ska odc. Węzeł Marsa - grani-
ca miasta - etap III” podpisana 
została 9 stycznia 2018 r. Ter-
min zakończenia prac projek-
towych określony został na 18 
miesięcy od dnia podpisania 
umowy. W  dniu 27 lipca ub. 
roku ZMID wystąpił do Re-

gionalnego Dyrektora Ochro-
ny Środowiska w Warszawie z 
wnioskiem o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunko-
waniach. Pismem z dnia 29 li-
stopada ub. roku RDOŚ we-
zwał inwestora do uzupełnienia 
Karty Informacyjnej Przedsię-
wzięcia (KIP), aneks do KIP 
przekazany został do RDOŚ 
18 grudnia ub. roku. RDOŚ pi-
smami z 22 stycznia br. przesłał 
KIP do Państwowego Powiato-
wego Inspektora Sanitarnego 
oraz Dyrektora Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Warszawie z prośbą o wy-
danie opinii w sprawie obo-
wiązku przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko 
planowanego przedsięwzięcia. 
Niezależnie od trwającego po-
stępowania administracyjnego 
w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowa-
niach, opracowywany jest pro-
jekt budowlany oraz branżowe 
projekty wykonawcze. Zgodnie 
ze stanowiskiem RDOŚ, wyra-
żonym w obwieszczeniu z 29 
listopada ub. roku „załatwienie 

Na budowie warszawskiego odcinka trasy DW 631 trwają już ostatnie prace w ramach II etapu. 
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych informuje, że inwestycja na odcinku od węzła Marsa 
do granic miasta o długości ok. 4,820 km zostanie ukończona w maju.

sprawy w przedmiocie wyda-
nia decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach nastąpi do 
dnia 30.04.2019 r.” - Jeżeli de-
cyzja o środowiskowych uwa-
runkowaniach zostanie wyda-
na w przytoczonym terminie, 

wystąpienie z wnioskiem o 
wydanie decyzji zrid jest moż-
liwe w czerwcu/lipcu 2019 r. - 
informuje naczelnik Mariusz 
Sobieraj. - Natomiast ogłosze-
nie postępowania przetargowe-
go na wybór wykonawcy robót 

budowlanych przewidywane 
jest w wrześniu/październiku 
2019 r. 

Roboty budowlane zwią-
zane z realizacją inwestycji po-
trwają ok. 18 miesięcy.

red.

Szanowni Państwo, 

informuję, że w związku z wyrokiem sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 08.02.2019 r. 
sygn. akt VI ACa 1362/17 uprawomocnił się wyrok Sądu Okręgowego Warszawa - Praga z 
dnia 07.06.2017 r. w sprawie sygn. akt III C 506/16, w którym sąd nakazał redaktorowi na-
czelnemu  tygodnika „Wieści Podwarszawskie”, Panu Markowi Chrzanowskiemu usunię-
cie skutków naruszenia moich dóbr osobistych w postaci dobrego imienia, czci i godności 
osobistej poprzez opublikowanie na pierwszej stronie tygodnika „Wieści Podwarszawskie” 
oraz stronie głównej internetowego wydania tygodnika „Wieści Podwarszawskie”, tj. na wi-
trynie www.wiesci.com.pl przeprosin następującej treści:
„Przeprosiny wobec Pana Andrzeja Zbyszyńskiego,
Ja, redaktor naczelny Wieści Podwarszawskich, Marek Chrzanowski, przepraszam Pana 
Andrzeja Zbyszyńskiego, byłego dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce i 
przewodniczącego Komisji Dziedzictwa Narodowego i Kultury Rady Powiatu Wołomiń-
skiego za to, że w artykułach: „Od Kurnika do Pałacu” (wydanie nr 21/2013 z 26.05.2013 
r.), „Od Kurnika do Pałacu cz. 2” (wydanie nr 22/2013 z 02.06.2013 r.), „Krytyka z am-
bony” (wydanie nr 26/2013 z 02.07.2013 r.), „Mandat za Kucyka” (wydanie nr 16/2015 z 
19.04.2015 r.) bezpodstawnie przypisałem mu kumoterstwo, kolesiostwo, prywatę, mal-
wersacje, autokrację i przywłaszczanie publicznych pieniędzy, przez co naruszyłem Jego 
dobra osobiste, tj. cześć w postaci dobrego imienia i godności osobistej”. 

Oświadczenie to jest publikowane w związku z obowiązkiem nałożonym prawomocnym 
wyrokiem Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 7 czerwca 2017 r., sygn. 
akt III C 506/16.”
Tym samym po kilku latach dochodzenia sprawiedliwości przed Sądem potwierdziło się, iż 
zarzuty kierowane przez Pana Marka Chrzanowskiego wobec mojej osoby we wskazanych 
wyżej artykułach były nieprawdziwe. 

Andrzej Zbyszyński

Urząd Miasta Zielonka informuje o publikacji, do dnia 05.03.2019 r. 
na okres 21 dni, na stronie internetowej Miasta www.zielonka.pl 
oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie przy ul. Lipowej 5, ogłoszenia 
dotyczącego dzierżawy nieruchomości gminnej. 
Działka będąca przedmiotem dzierżawy położona jest w strefie usług 
i rekreacji wodnej, w sąsiedztwie Glinianek w Zielonce. 
Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy 900 m kw. 
Więcej informacji pod numerem tel. 22 761 39 25.



     ←  5(319)  7 marca 2019  →  5GAZETA BEZPŁATNA

Najlepsi matematycy w powiecie Informacje 
Gminy 

Dąbrówka

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołominie

Do konkursu przystąpiło 
242 uczniów z 22 szkół po-
wiatu wołomińskiego, ale do 
jego drugiego etapu w kate-
gorii „Turniej wiedzy mate-
matycznej” zakwalifikowano 
tylko 24 uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjów i 13 
uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych. Głównym ce-
lem organizowanego w Ze-
spole Szkół Ogólnokształcą-
cych w Radzyminie konkur-
su jest popularyzacja wiedzy 

i umiejętności matematycz-
nych wśród młodzieży oraz 
pokazywanie osiągnięć pol-
skich naukowców. 

W tym roku w kategorii 
szkół ponadgimnazjalnych 
zwyciężyli: I miejsce - Adam 
Antończak, uczeń III LO im. 
Jana Pawła II w Wołominie; 
II miejsce - Katarzyna Ma-
jerczyk, uczennica III LO w 
Wołominie; III miejsce - Na-
talia Połosa, uczennica I LO 
w Wołominie.

Zwycięzcami ze szkół 
podstawowych i gimnazjów 
zostali: I miejsce - Franciszek 
Sobota, uczeń Szkoły Pod-
stawowej nr 2 im. Jana Ko-
chanowskiego w Ząbkach; II 
miejsce - Patryk Skibniewski, 
uczeń Szkoły Podstawowej nr 
2 im. Jana Kochanowskiego 
w Ząbkach; III miejsce - Hu-
bert Błonowski, uczeń Szkoły 
Podstawowej w Starym Kra-
szewie.

Adam Antończak po raz 
drugi okazał się jednym z 
najlepszych matematyków 
w powiecie wołomińskim. 
Nie jest to jedyny jego suk-
ces, bo biorąc udział w te-
gorocznej, LXX Olimpiadzie 
Matematycznej,  zakwalifiko-
wał się do jej drugiego etapu 
i w pierwszych dniach lutego 
walczył o przejście do finału. 

Red.

Postęp prac remontowych 
w powstającym w Wołominie 
Środowiskowym Domu Sa-
mopomocy dla osób niepeł-
nosprawnych jest widoczny 
gołym okiem. Jeszcze do nie-
dawna brudne i zaniedbane po-
mieszczenia nabierają kształtu i 
koloru. Przestronne, estetyczne 
i przede wszystkim funkcjonal-
ne wnętrza wkrótce służyć będą 
podopiecznym ŚDS. To pierw-
sza tego typu placówka w okoli-

cy. Zapewni ona kompleksową 
i profesjonalną opiekę niepeł-
nosprawnym z gminy Woło-
min. 

Konsultacje 
z rodzicami

Gmina Wołomin kupiła 
lokale na terenie Osiedla Nie-
podległości przy ul. Mieszka I 1 
w Wołominie w 2016 r. W na-
stępnym roku zawarto umowę 
z biurem projektowym na wy-

konanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej adaptacji 
lokali w celu utworzenia Śro-
dowiskowego Domu Samopo-
mocy. W czasie projektowania 
zaproszono na konsultacje ro-
dziców dorosłych dzieci nie-
pełnosprawnych, aby projekt 
uwzględniał ich potrzeby i wy-
magania. Wszystkie uwagi zo-
stały uwzględnione w projek-
cie.

Pomagać trzeba 
mądrze i skutecznie

W 2018 r. na wniosek bur-
mistrz Elżbiety Radwan podjęto 
uchwałę o zmianie budżetu na 
adaptację lokali przy ul. Miesz-
ka I w Wołominie na potrzeby 
Środowiskowego Domu Samo-
pomocy zwiększając środki na 
ten cel na 2019 rok z 200 000 zł 
na 1.400 000 zł. To pozwoliło na 
ogłoszenie procedury przetar-
gowej i wyłonienie wykonawcy. 
Wykonawca został wprowadzo-
ny na budowę we wrześniu 2018 
roku. Obecnie prace zmierza-

Tegoroczny, siódmy już Konkurs Matematyczny im. Romana Żulińskiego, zorganizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ra-
dzyminie przy współpracy z Wydziałem Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej został rozstrzygnięty 13 lutego. 

ją ku końcowi. Od samego po-
czątku realizacji tego zadania 
towarzyszyły słowa burmistrz 
Radwan: „Pomagać trzeba mą-
drze, skutecznie i krystalicznie 

uczciwie. W gminie Wołomin 
znaleźliśmy pieniądze na real-
ne wsparcie dla dorosłych osób 
z niepełnosprawnością i ich ro-
dzin. Chcemy dbać o tych, którzy 

często nie mają siły, aby walczyć 
o swoje”.

Planowany termin zakoń-
czenia inwestycji to czerwiec 
2019 roku.                               J.W.

Kierownik Urzędu Sta-
nu Cywilnego w Dąbrówce 
uprzejmie informuje, że do dnia 
30.04.2019 r. w Urzędzie Sta-
nu Cywilnego można składać 
wnioski o przyznanie medali za 
długoletnie pożycie małżeńskie. 
Pary małżeńskie zameldowa-
ne na terenie Gminy Dąbrów-
ka, które w roku 1969 zawar-
ły związek małżeński i jeszcze 
nie złożyły wniosku o Nadanie 
Medali Za Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie mogą dokonać 
takiego zgłoszenia w USC Dą-
brówka. 

Urząd Stanu Cywilnego 
w Dąbrówce przyjmuje również 
zgłoszenia par małżeńskich, 
które swój jubileusz obchodzi-

ły w latach wcześniejszych i nie 
zostały jeszcze odznaczone. 

Przy zgłoszeniu par mał-
żeńskich prosimy wypełnić 
wniosek dostępny na stro-
nie Urzędu Gminy Dąbrówka 
www.dabrowka.net.pl lub po-
brać z Biura Obsługi Miesz-
kańca Urzędu Gminy Dąbrów-
ka przy ul. T. Kościuszki 14. 
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Porady Księgowo-Prawne

Rozwiązanie umowy o pracę przed 
rozpoczęciem okresu zatrudnienia

Zagadka katastrofy w Lesie Kabackim
(cz. 1)

Celem przedmiotowego ar-
tykułu jest rozważenie proble-
mu możliwości oraz zasad wy-
powiedzenia umowy o pracę 
w okresie przed rozpoczęciem 
okresu zatrudniania.

Tytułem wstępu należy wy-
jaśnić, że strony mogą w treści 
umowy o pracę wskazać ter-
min, od którego umowa będzie 
obowiązywać. Może zatem być 
tak, że strony zawierając umo-
wę np. z datą styczniową po-
stanowią, że pracownik zacznie 
wykonywać pracę dopiero od 
1 kwietnia. Okres zatrudnienia 
rozpocznie się zatem dopiero w 
kwietniu, jednak już od stycznia 
strony będą związane umową o 
pracę. Należy bowiem oddzie-
lić moment zawarcia umowy o 
pracę od momentu rozpoczęcia 
okresu zatrudnienia.

Co jeśli w okresie pomiędzy 
zawarciem umowy, a rozpoczę-
ciem okresu zatrudnienia jedna 
ze stron zdecyduje się na roz-
wiązanie umowy? 

Przyczyny mogą być różne. 
Pracodawca może w tym cza-
sie znaleźć bardziej kompetent-
ną osobę na wolne stanowisko, 
lub też pracownik może trafić 
na bardziej intratną ofertę pracy.

W orzecznictwie Sądu Naj-
wyższego wskazano, że nie ma 
zakazu wypowiedzenia umo-
wy o pracę, zanim rozpoczął się 
okres zatrudnienia.

,,Gdy strony wskazały w 
umowie o pracę dzień jej roz-
poczęcia późniejszy niż data za-
warcia umowy, czas pomiędzy 
jej zawarciem a nawiązaniem 
stosunku pracy nie jest okresem 
zatrudnienia. Podwładnemu nie 

przysługują więc w tym okre-
sie uprawnienia wynikające ze 
stosunku pracy. Każda ze stron 
może w tym czasie rozwiązać 
umowę o pracę na zasadach 
ogólnych przewidzianych w 
k.p., czyli za wypowiedzeniem 
albo bez wypowiedzenia, gdyż 
możliwość rozwiązania umowy 
nie zależy od nawiązania mię-
dzy stronami stosunku pracy 
Dopuszczalne jest także rozwią-
zanie umowy o pracę za porozu-
mieniem stron.’’

Czas trwania okresu za-
trudnienia jest natomiast po-
trzebny w celu określenia dłu-
gości okresu wypowiedzenia 
umowy o pracę na czas nieokre-
ślony. W razie niepodjęcia pra-
cy jest on krótszy niż sześć mie-
sięcy. Należy zatem zastosować 
art. 36 par. 1 pkt 1 k.p., zgodnie 
z którym okres wypowiedzenia 
umowy o pracę na czas nieokre-
ślony wynosi dwa tygodnie, je-
żeli pracownik był zatrudniony 
krócej niż sześć miesięcy. Jeżeli 
jednak pozostawał on wcześniej 
z tym samym pracodawcą w 
stosunku pracy, okresy zatrud-
nienia należy zsumować. Może 
to skutkować dłuższym okre-
sem wypowiedzenia. Ponadto 
strony w umowie o pracę mogły 
przedłużyć okres wypowiedze-
nia tej umowy. W tym przypad-
ku przedłużenie dotyczy tylko 
wypowiedzenia umowy przez 
firmę a nie pracownika. Zgod-
nie z ogólnymi zasadami przy 
wypowiedzeniu umowy na czas 
nieokreślony przez pracodaw-
cę niezbędne są uzasadnienie 
i konsultacja wypowiedzenia z 
zakładową/międzyzakładową 

organizacją związkową.
Pracownik - który co do za-

sady nie musi wskazywać przy-
czyny wypowiedzenia - może 
taką umowę rozwiązać dużo ła-
twej.

Wskazując zasady określe-
nia w takim wypadku długo-
ści okresu wypowiedzenia Sąd 
Najwyższy zwrócił uwagę, że o 
ile pracownik w takich okolicz-
nościach nie zaczął jeszcze wy-
konywać pracy, to ma „zerowy” 
staż pracy. Będzie go zatem obo-
wiązywał minimalny okres wy-
powiedzenia (dwutygodniowy).

Należy zatem zwrócić uwa-
gę, czy - na skutek dokonanego 
wypowiedzenia - umowa o pra-
cę rozwiąże się przed terminem, 
kiedy pracownik miał stawić się 
do pracy, czy już po tym termi-
nie.

W tej drugiej sytuacji pra-
cownik powinien stawić się do 
pracy, w przeciwnym razie ryzy-
kuje, że pracodawca rozwiąże z 
nim umowę o pracę bez wypo-
wiedzenia z jego winy (z powo-
du nieusprawiedliwionej nie-
obecności w pracy).

Z kolei jeśli na ten czas pra-
codawca zwolni pracownika z 
obowiązku wykonywania pracy, 
to pracownikowi będzie należeć 
się wynagrodzenie.

Opracowała: 
Patrycja Wielgus 

Kancelaria Prawna 
Honestus

https : / / sk lodowsc y.pl /ak-
tualnosci/warto-wiedziec/
rozwiazanie-umowy-o-prace-
przed-rozpoczeciem-okresu-
zatrudnienia

(na podstawie wyroku SN z 29 października 2007 r., II PK 56/07, OSNP z 2008 r. nr 23 - 24, poz. 350).
Samolot wystartował z Okę-

cia do Nowego Jorku o godz. 
10.08. W tym samym czasie w 
okolicach trasy przelotu (na wy-
sokości ok. 17 000 stóp), k. Gru-
dziądza odbywały się loty samo-
lotów wojskowych, z którymi 
kontroler nie miał kontaktu. Za-
tankowany pod korek Ił 62M nie 
zdołał osiągnąć do tego momen-
tu wyższego pułapu lotu, wobec 
powyższego utrzymywał poziom 
16  000 stóp. Nad Grudziądzem 
piloci otrzymali polecenie kon-
trolera „błyskawicznego” wejścia 
na planowaną wysokość przelo-
tową. Wymagało to zwiększenia 
mocy silników.

O 10.41 dochodzi do uszko-
dzenia dwóch silników.
(zapisy czarnych skrzynek) 
10:41:28 Akustyczny sygnał prze-
rywany, sygnalizujący wyłączenie 
się autopilota.
10:41:30 Ej! Hermetyzacja!
10:41:32 Akustyczny sygnał 
dzwonka, sygnalizujący rozher-
metyzowanie się kabiny.
10:41:34 Czy pożar? Co jest?
10:41:35 Pewnie pożar.
10:41:37 Silnik? Wyłączyć!

Wskaźniki w samolocie po-
zwalają pilotom zorientować się, 
które silniki są uszkodzone. Pilot 
nakazuje wyłączyć silniki nr 1 i 2. 
Pozostałe silniki zostają przesta-
wione na mały ciąg. Samolot nie 
posiada masek tlenowych. Żeby 
umożliwić normalne oddycha-
nie pasażerom samolot scho-
dzi do poziomu 4000 stóp. Pilot 
orientuje się, że przestały dzia-
łać stery. Piloci przypuszczają, 
że doszło do zderzenia z jakimś 
obiektem w powietrzu. Podej-
mują decyzję o zawróceniu do 
Warszawy.
10:41:48 Dwa silniki poszły!
10:41:49 Akustyczny sygnał cią-
gły, sygnalizujący pożar silnika.
10:41:50 Dwa silniki poszły!
10:41:50 Wyłączyć...
10:41:50 Zawracamy! Pożar!
10:41:55 Niebezpieczeństwo!!! 
Warszawa radar lot! Warszawa 
radar!

W samolocie przestają dzia-
łać stery. Załoga stara się kiero-
wać samolotem z wykorzysta-
niem trymera, czyli niewielkiego 
elementu na sterze wysokości 
normalnie służącego do jego 
wyważenia, tak by pilot miał 
ułatwione manewrowanie wo-
lantem. Z czterech generatorów 
normalnie działa tylko jeden. 
Piloci wyłączają urządzenia po-

bierające prąd, które nie są nie-
zbędne do dalszego lotu. Są także 
przekonani, że udało się ugasić 
pożar silników. Zaczynają tak-
że zrzucać paliwo, ale z powodu 
problemów z prądem zrzut do-
konywany jest z przerwami.

Piloci zastanawiają się, jakie 
lotnisko wybrać na miejsce lądo-
wania awaryjnego. Wcześniej tuż 
po awarii przez moment pojawi-
ła się koncepcja Gdańska Rębie-
chowo. Jednak samolot waży te-
raz ok 160 ton i jest to za dużo 
na bezpieczne lądowanie. Piloci 
rozpatrują możliwość lądowa-
nia w Modlinie. W tamtym cza-
sie było to lotnisko wojskowe z 
nierozwiniętą infrastrukturą. Pi-
loci z oczywistych przyczyn nie 
znali tego lotniska, nie znali tak-
że panujących tam warunków 
atmosferycznych, a w szczegól-
ności kierunku wiatru. Kontro-
la ruchu lotniczego w Warsza-
wie kontaktuje się z Wojskowym 
Ośrodkiem Koordynacji Lotów i 
po jakimś czasie uzyskuje zgodę 
na lądowanie maszyny.  Samolot 
stopniowo wytraca prędkość co 
przekłada się na utratę wysoko-
ści. O 10.53 samolot jest już na 
3 000 metrów wysokości.

O 10.53 piloci odczuwają w 
swoim przekonaniu eksplozję 
silnika. Stewardesy poinformo-
wały o zauważeniu iskier z tyłu 
maszyny. Jednak nie ma alarmu 
przeciwpożarowego. Samolot 
cały czas traci wysokość. Co do 
przyczyn eksplozji pojawia się 
kilka teorii. Jedna z nich mówi 
o wybuchu w luku bagażowym, 
spowodowanym oparami pa-
liwa. Inna z kolei twierdzi, że 
mogło dojść do wybuchu spiry-
tualiów często wtedy przewożo-
nych jako upominek dla rodziny 
w USA.

O 10.59 piloci ciągle nie 
znają warunków pogodowych 
w Modlinie. Wiedzą, że lotnisko 
w Warszawie jest przygotowane 
na przyjęcie samolotu lądują-
cego awaryjnie i dysponuje sto-
sownym sprzętem ratowniczym. 
Dla pilotów wojskowe lotnisko w 
Modlinie jest „obce”. W związku 

z tym, że udaje im się panować 
nad samolotem, rozważają kon-
cepcję lotu na Okęcie. Nie zdają 
sobie sprawy z rozmiaru uszko-
dzeń i przede wszystkim z roz-
przestrzeniającego się pożaru z 
tyłu maszyny. Czujniki w samo-
locie, którymi dysponują piloci, 
nie wskazują na zagrożenie po-
żarowe.

O godz.11.08 piloci otrzy-
mują informację, że brakuje 
jednej stewardesy, Hanny Chę-
cińskiej. Piloci przypuszczali, 
że doszło do wyrwania drzwi w 
samolocie i rozhermetyzowa-
nia. Sądzili, że stewardesa została 
wyssana na zewnątrz samolotu. 
Pojawia się głośny sygnał infor-
mujący o pożarze. Piloci stwier-
dzają, że pożar ma miejsce w 
luku bagażowym nr 4, czyli w 
końcowej części samolotu pod 
podłogą części pasażerskiej.
11:08:30 Nie ma Hanki, no!
Gdzie jest właściwie...
Brakuje jednej stewardesy, bo 
tam wyrwało drzwi.
Ojej, do lotniska jest blisko! Wi-
dzę Raszyn. Okęcie już widać!
Już można schodzić pomału.
Pytać radar?
11:08:36 Poczekaj, poczekaj.
Zbliżanie. Schodzimy. 55.
Słucham pana?
Ja chciałem łączność sprawdzić, 
bo taka cisza w eterze, tylko 
szum...
11:08:45 Akustyczny sygnał cią-
gły, sygnalizujący pożar silnika.

Sytuacja w kokpicie staje się 
coraz bardziej dramatyczna. Pi-
lot prosi o podprowadzenie na 
pas 1-5. Jednak ta prośba nakła-
da się na wypowiedź kontrole-
ra udzielającego odpowiedzi na 
poprzednie pytanie dotyczące 
lotniska. Samolot oddala się od 
osi pasa 1-5. Jedyną możliwością 
staje się lądowanie na pasie 3-3.

Cdn.

Artykuł zawiera fragmenty 
książki „60 minut do śmierci. 
Zagadka katastrofy w Lesie Ka-
backim”. Książka do kupienia 
na stronie www.60minutdo-
smierci.pl

60 minut do śmierci

9 maja 2019 r. mija 32. rocznica największej katastrofy lotniczej w Polsce, w której zginęły 183 oso-
by. Samolot produkcji radzieckiej Ił 62M Tadeusz Kościuszko po heroicznej walce pilotów rozbija się 
tuż przed lotniskiem Warszawa Okęcie w Lesie Kabackim. Śmierć ponieśli wszyscy pasażerowie oraz 
członkowie załogi. Niniejszy artykuł przybliża okoliczności tej tragedii.
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PRACA

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

• Zatrudnię doświadczoną krawcową 
do szycia firan i zasłon. Rembertów. 
Tel. 606 627 359

• Mam do wynajęcia umeblowane 
mieszkanie (36 m) w Rembertowie. 
Tel. 606627359 

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

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

Zakład kamieniarski wykonuje 
nagrobki - parapety, schody. 

Wołomin. Tel. 502 472 396

K.R. DACHY 
Karol Rachalewski

SPRZEDAŻ I MONTAŻ 
POKRYĆ DACHOWYCH

Czarna, ul. Chabrowa 11
Tel. 515 622 798 

Serwis Opon
Czarna, ul. Chabrowa 11

Tel. 515 622 798 

SKUP, SPRZEDAŻ

BUDOWLANE

USŁUGI

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

AUTOLAK Piotr Rosińki
Mieszalnia lakierów 

samochodowych
Słupno al. Jana Pawła II 68 lok. 16

tel. 537 205 951

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

OCIEPLENIA  ·  IZOLACJE  ·  ELEWACJE

NIERUCHOMOŚCI

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

Wołomin, ul. Ujazdowa 14
biuro@geoplan2.pl

TARTAK
Nadma, Jaworówka 44

Tel. 514 202 038, 882 840 184
Drewno opałowe, kominkowe, 

brykiet, pelet. 
Tarcica, deska, szalówka.Transport.

www.opaltartaknadma.pl

Zakład naprawy pralek i zmywarek 
automatycznych. Ireneusz Jakóbowski

Wołomin, ul Nowa 2
Tel. (22) 787 77 50, 603 116 778 

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%

STUDNIE Paweł Folman 
Tłuszcz - ul. Kolejowa 4

pawelfolman@interia.pl
tel. 604211417



Mieszkania z dużymi balkonami, 
ogródkami i tarasami.

Już od  5 200 zł/m

   W sprzedaży również
lokale usługowe!

OSIEDLE PROMIENNA III 
W MARKACH

Co? Gdzie? Kiedy? Rembertów
Biblioteka Publiczna 
8 marca, godz.19:00 
Koncert z okazji Dnia Kobiet - Marysia Lewandowska. 
Wydarzenie finansowane ze środków budżetu partycypacyjnego 
2019. Wstęp wolny.

Dom Kultury Wygoda
9 marca, w godz.17.00 - 18.30 
„Kobieca dusza” - koncert muzyczny z okazji Dnia Kobiet w 
wykonaniu Alicji Łukomskiej przy akompaniamencie Łukasza 
Kado. Sentymentalna podróż po polskich utworach, które wzru-
szają, bawią oraz przedstawiają kobiety jako barwne istoty pełne 
odcieni i emocji. 
W programie m.in. przeboje: Hanny Ordonówny, Miry Ziemiń-
skiej, Violetty Villas, Ireny Santor i wielu innych. Wstęp wolny. 

Dom Kultury Rembertów
10 marca, godz.17:00 
Koncert z okazji Dnia Kobiet pt. „Śpiewa z nami cała sala”. Wystą-
pi: Natalia Kovalenko wraz z pianistą. Wstęp wolny. 

20 marca, godz.18:00 
„Zioła dla zdrowia i urody” - wiosenne spotkanie z zielarką - fito-
terapeutką dr Karoliną Smoderek. 
W programie: wykład na temat ziół oraz degustacja ziołowych na-
parów. Obowiązują zapisy w sekretariacie. Udział bezpłatny. 
24 marca godz. 17:00 - Msza Św. z oprawą muzyczną 
ok. godz. 18:00 - Koncert Najpiękniejsze arie sakralne i pieśni 
wielkopostne  w wykonaniu Niny Nowak - solistki Filharmonii 
Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Wiedniu oraz Mateusza 
Wojakowskiego - organy. 
Miejsce: Kościół św. Łucji, ul. Paderewskiego 42. 
Organizator: Wydział Kultury i Promocji. 

ZAPROSZENIE
Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer 
zaprasza na dyżury pracowników w zakresie pomo-
cy w rozliczeniach podatkowych PIT za 2018 rok 

związanych z usługą Twój e-PIT oraz  e-deklaracje do siedziby 
Urzędów Dzielnic: Rembertów, Wawer i Wesoła w terminach:
18 marca 2019 roku w godz. 10-18,
15 kwietnia 2019 roku w godz. 10-18.
W trakcie dyżurów będzie można również uzyskać informacje z 
zakresu rozliczeń podatkowych.

BURMISTRZ 
MIASTA ZĄBKI
ogłasza nabór kandydatów 
na stanowiska

1. inspektor - stanowisko ds. bhp  
    w wymiarze ¼,
2. audytor wewnętrzny w wymiarze ¼ etatu,
3. referent lub podinspektor (stanowisko 

ds. zamówień publicznych).
Wymagania niezbędne i dodatkowe na ww. stanowiska 
znajdują się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki 
www.bip.zabki.pl  - „oferty pracy”.


