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W Markach powstał wyjątkowy obiekt

80% dofinansowania dla KobyłkiInnowacyjne rozwiązania, 
wizja i dbałość o środowisko

29 sierpnia odbyła się kon-
ferencja prasowa, podczas której 
przedstawiciele urzędu miasta, 
Mareckich Inwestycji Miejskich 
oraz Budimexu, zaprezentowali 

najnowszą inwestycję, jaką jest 
Mareckie Centrum Edukacyj-
no-Rekreacyjne, pierwszy w 
Polsce budynek z dachem ba-
giennym, jeden z najbardziej za-

awansowanych budynków pa-
sywnych energetycznie w kraju, 
pierwszy budynek publiczny z 
certyfikatem BREEAM. 

(dokończenie na str. 5)

Pozyskiwanie środków 
zewnętrznych jest wielką 
szansą dla Kobyłki, której 
niewielki budżet inwestycyj-
ny (nieco ponad 27 mln zł) 
nie daje możliwości budowy 
ulic, chodników, wodociągów 
i kanalizacji w takiej ilości, ja-
kiej oczekiwaliby mieszkańcy. 
Ostatnio drużyna urzędni-
ków, którzy zajmują się wy-
szukiwaniem dodatkowych 
pieniędzy, odnotowała wielki 
sukces - Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki opublikował li-
stę projektów objętych dofi-
nansowaniem w ramach rzą-
dowego programu Fundusz 
Dróg Samorządowych (FDS). 

Kobyłka uzyskała dofinanso-
wanie w wysokości aż 80% na 
budowę dwóch ulic - Ks. Mar-
mo i Ejtnera. 

Obie te ulice są strate-
gicznymi ulicami na mapie 
miasta. Ks. Marmo należy 
do najstarszych i najbardziej 
uczęszczanych. Znajduje się 
przy niej m.in. zabytkowy 
cmentarz Parafii Św. Trójcy, 
posterunek Policji, siedziba 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
oraz – od niedawna - druga 
siedziba Przedszkola nr 1 w 
Kobyłce. Ulica Ejtnera z kolei 
będzie jedną z dróg dojaz-
dowych do Węzła Kobyłka 
- drogi ekspresowej S8, ma 

Fundusz Dróg Samorządowych

więc znaczenie dla komuni-
kacyjnej organizacji miasta 
w przyszłości i jest częścią 
wizji rozwoju Kobyłki w tej 
kadencji. Myśląc strategicz-
nie, Urząd Miasta już złożył 
kolejny wniosek o dofinan-
sowanie do realizacji ulicy 
Kordeckiego, która łączy się 
z ulicą Ejtnera, stanowiąc ciąg 
komunikacyjny. 

- Ulica Kordeckiego speł-
nia wymagania programu 
FDS i naszym zdaniem mamy 
duże szanse pozyskać środki 
na jej budowę – mówi Edyta 
Zbieć, burmistrz Miasta Ko-
byłka.

Red.

Na zdjęciu obok burmistrz Edyty Zbieć i jej zastępcy, Grzegorza Świetoreckiego, Justyna Żaczek i Pa-
weł Antys - pracownicy Wydziału Zamówień Publicznych 

WYNAJMĘ LOKAL 40 m2 
(wszystkie media)

w Ząbkach przy ul. Szwoleżerów 130.

tel. 602-507-999

Urszula Szaliłow: Panie Pre-
zesie, nasze spotykanie od-
bywa się w szczególnym dla 
ząbkowskiego PWiK mo-
mencie… 
Janusz Tomasz Czarnogór-
ski, prezes PWiK w Ząbkach 
Sp. z o.o.: To prawda. Miło 
mi widzieć panią redaktor w 
nowych progach Przedsię-
biorstwa Wodociągów i Ka-
nalizacji w Ząbkach przy ul. 
Hubalczyków 1. Właśnie od-
daliśmy do użytku nowy bu-
dynek administracyjno-go-
spodarczy, w którym znalazło 
siedzibę nasze przedsiębior-
stwo.
Znajdują się tu zarówno po-

mieszczenia biurowe, jak 
również pomieszczenia prze-
znaczone dla pracowników 
fizycznych. Ideą, jaka nam 
przyświecała, było mieć całą 
firmę w jednym miejscu. Wpi-
suje się to w naszą politykę, bo 
mamy w jednym miejscu cały 
kompleks - stację uzdatnia-
nia wody ze zbiornikami na 
wodę, która zaopatruje miasto 
Ząbki w naszą „Drewniczan-
kę”, a obok niej wybudowali-
śmy własną siedzibę.
Mogę się pochwalić, że jest 
to budynek o minimalnym 
zużyciu energii. Projektując 
go, uwzględniliśmy warunki 
techniczne stawiane budyn-

kom użyteczności publicznej, 
które od 1 stycznia 2021 roku 
będą musiały spełniać wszyst-
kie tego typu budynki w kra-
ju.

Czyli wyprzedziliście Pań-
stwo o 2 lata standardy…
Tak. Jesteśmy o 2 lata do 
przodu. Zaprojektowaliśmy 
go pod wytyczne Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
- Część 6) Budynki użytecz-
ności publicznej o podwyż-
szonym standardzie energo-
oszczędności. 

Wywiad z Januszem Tomaszem Czarnogórskim, prezesem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanali-
zacji w Ząbkach Sp. z o.o. 

Nowa siedziba PWiK w Ząbkach przy ul. Hubalczyków 1

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

Fundusz Dróg Samorządowych – 
olbrzymie środki rządowe 

na drogi lokalne

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

Prawdziwa bitwa w Kuligowie
Wielkie widowisko historyczne „Policjanci w obronie Ojczyzny w 1939r.” w gminie Dąbrówka z okazji 80. rocznicy wybuchu wojny świa-
towej i 100. rocznicy powołania policji państwowej. 

W sobotę 24 sierpnia w 
Kuligowie – miejscu szcze-
gólnym dla policji na mapie 
Polski, odbyło się wyjątkowe 
widowisko historyczne ob-
razujące walki nad Pilicą w 
dniach 2 - 7 września 1939 r, 
kiedy to bohatersko bronio-
no przeprawy miedzy Nowym 
Miastem a Białobrzegami. W 
ówczesnych walkach Wojsko 
Polskie wspomogła 3. Kompa-
nia Grupy Rezerwy Policyjnej 
z Golędzinowa pod dowódz-
twem aspiranta (podporuczni-
ka) Jana Piwnika, późniejsze-
go kapitana Wojska Polskiego, 
Cichociemnego i partyzanta o 
pseudonimie „Ponury”. 

Celem inscenizacji wal-
ki z kampanii wrześniowej 
było upamiętnienie heroicz-
nej obrony i wspólnych dzia-
łań wojennych żołnierzy i po-
licjantów II Rzeczypospolitej. 

Tegoroczne obchody zo-
stały objęte honorowym pa-
tronatem Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji 
Mariusza Kamińskiego i tra-
dycyjnie zainaugurowała je 
uroczysta Msza Św. w intencji 
Ojczyzny i jej Obrońców w ko-
ściele parafialnym p.w. Matki 
Bożej Loretańskiej w Kuligo-
wie. 

Po uroczystościach litur-
gicznych wszyscy uczestnicy, 
w asyście pocztów sztanda-
rowych przemaszerowali pod 
tablicę upamiętniającą udział 
polskich policjantów w wal-
kach z bolszewikami w 1920 r. 
Tam w honorowej asyście poli-
cyjnej i przy dźwiękach sygna-
listy złożono wieńce i kwiaty. 
Oficjalnego powitania gości 
dokonali organizatorzy ob-
chodów - wójt Gminy Dą-
brówka Radosław Korzeniew-
ski oraz starosta wołomiński 
Adam Lubiak, który w oko-
licznościowym przemówieniu 

zaznaczył: „To ważne, abyśmy 
potrafili pamiętać i czcić pa-
mięć tych, którzy walczyli po 
to, żebyśmy mogli dziś żyć w 
wolnym kraju”. 

Z kolei jako gospodarz, 
wójt Radosław Korzeniewski 
dziękował wszystkim za tak 
liczne przybycie. – Szanowni 
Goście, dziękuję, że jesteście 
z nami. Jak najgoręcej witam 
mieszkańców gminy Dąbrów-
ka. To jest ten dzień, to świę-
to, kiedy możemy być razem, 
gdzie możemy wspólnie prze-
żywać nadchodzące emocje. 

Natomiast list od ministra 
Obrony Narodowej Mariusza 
Błaszczaka odczytał Sekretarz 
Stanu MON Tomasz Zdzikot. 

O godzinie 17-ej rozpo-
częło się widowisko histo-
ryczne, które zgromadziło 
kilkutysięczną widownię. W 
rekonstrukcji zaprezentowano 

wycofujące się jednostki pol-
skiej armii wsparte przez kom-
panię ze Zmotoryzowanego 
Batalionu Policji dowodzonej 
ówcześnie przez Jana Piwnika. 
Polskie oddziały przekraczały 
Pilicę na wysokości Nowego 
Miasta oczekując zmasowane-
go ataku przeważających i zde-
cydowanie lepiej uzbrojonych 
jednostek niemieckich. Mimo 
ogromnej przewagi wroga, 
mimo nalotów bombowych i 
ostrzału samolotów, oddział 
policji i żołnierze polscy przez 
kilka dni bohatersko bronili 
przeprawy, blokując siły nie-
mieckie i dając jednocześnie 
czas na przygotowanie obrony 
Warszawy - to wszystko zawarł 
w brawurowej narracji, reży-
ser rekonstrukcji profesor An-
drzej Olejko.

W spektaklu militarnym 
zadbano o wszystkie szczegó-
ły poczynając od kostiumów 
uczestników walk, historycz-
nego sprzętu a kończąc na 

świetnie dobranej muzyce czy 
spektakularnych efektach pi-
rotechnicznych. O rozmachu 
inscenizacji najlepiej świadczy 
fakt, że na jej potrzeby specjal-
nie zbudowano most ponto-
nowy. To wszystko sprawiło, że 
widzowie mogli się poczuć jak 
na polu walki, przeżywając na-
pięcie, jakie potęgowały licz-
ne wybuchy. Piękno scenerii 
– nadbużańskie łąki i starorze-
cze Bugu dopełniały realizmu. 

W wspaniałej insceniza-
cji wystąpiło ponad stu re-
konstruktorów z całej Polski, 
którzy zostali nagrodzeni bra-
wami oraz podziękowania-
mi wręczonymi przez wójta 
Radosława Korzeniewskiego, 
starostę Adama Lubiaka i dy-
rektor GCK Annę Maniecką. 
Natomiast za pomoc i osobi-
ste zaangażowanie oraz wspie-
ranie inicjatyw patriotycz-
nych, okolicznościowy ryngraf 
otrzymał z rąk Andrzeja Mi-
chalika, Radosław Korzeniew-
ski - wójt gminy Dąbrówka.

Były też i akcenty współ-
czesne, przez cale popołudnie 
można było podziwiać m.in.: 
symulator dachowania, patrol 
policji konnej, patrol motocy-
klowy, miasteczko ruchu dro-
gowego, mobilny posterunek, 
pokazy specjalistyczne sprzętu 
policji rzecznej, Biura Operacji 
Antyterrostycznych. Swoje sta-
nowiska miało również Biuro 
Edukacji Historycznej - Mu-
zeum Policji KGP z pokazem 
wyposażenia i mundurami po-
licjantów z okresu międzywo-

jennego, Wojsko Polskie. Nie 
zabrakło również ciekawych 
atrakcji dla dzieci i specjalnej 
strefy gastronomicznej. 

Ponadto prowadzona 
była charytatywna zbiórka dla 
6-letniego Filipka z Brwinowa 
na kosztowną operację serca.

Należy podkreślić, że gdy-
by nie pomoc i zaangażowa-
nie Ministra Obrony Naro-
dowej Mariusza Błaszczaka, 
nadkomisarza Krzysztofa Mu-
sielaka z Biura Edukacji Hi-
storycznej - Muzeum Policji 
KGP, Ministerstwa MSWiA, 
Jednostki Wojskowej nr 3136 
w Chełmnie pod dowódz-
twem ppłk Krzysztofa Mi-
kruta, 3. batalionu drogowo-
-mostowego z Chełmna pod 
dowództwem por. Andrzeja 
Kuczyńskiego, Żandarmerii 
Wojskowej, Komendy Stołecz-
nej Policji, WOPR Legiono-
wo, ZGK Dąbrówka a także 
strażaków z OSP Kuligów, Lu-
dwinów-Józefów, Ślężany oraz 
pilota Jakuba Myśluka - zorga-
nizowanie tak ogromnego pa-
triotycznego widowiska było-
by wręcz nie możliwe. 

Wyrazy uznania należą się 
również współorganizatorom 
uroczystości - Gminnemu 
Centrum Kultury w Dąbrów-
ce z dyrektor Anną Maniecką 
na czele, Fundacji „Skrzydła 
Chwały” i prezesowi Arturo-
wi Wolskiemu oraz dla Biura 
Edukacji Historycznej – Mu-
zeum Policji KGP. 

LS-K. 

Hołd bohaterom oddali m.in. w imieniu Ministra Obrony Narodowej 
Mariusza Błaszczaka Tomasz Zdzikot - Sekretarz Stanu oraz dyrektor 
gabinetu politycznego MON Łukasz Kudlicki

Rekonstrukcja bitwy z efektami pirotechnicznymi

Podczas uroczystej mszy świętej 

Projekt „Policjanci w obronie Ojczyzny. Wrzesień 1939”, zostało dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA 
na lata 2017 - 2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Gdy uchwaliliśmy w par-
lamencie Fundusz Dróg Sa-
morządowych, mówiliśmy, 
że będą to duże pieniądze, 
wielokrotnie większe niż po-
przednie programy rządowe 
w tym obszarze. Dziś widać 
to na konkretnych liczbach, 
na kwotach jakie zostały 
przyznane naszym lokalnym 
samorządom. Lista rankin-
gowa opublikowana została 
na początku września.

FDS to nie tylko znacz-
nie większa pula środków 
finansowych. To także ra-
cjonalniejsze prowadzenie 
inwestycji i możliwość re-
alizacji dużych, wieloletnich 
projektów. Bardzo dobrze za-
poznał się z tymi możliwo-
ściami rządowego programu 
samorząd powiatu woło-
mińskiego i pozyskał ponad 
44,5 miliona złotych. Nigdy 
jeszcze nie było tak dużych 
środków rządowych na drogi 
lokalne. Środki rządowe sta-
nowią 80% kosztów inwesty-
cji, a więc całość inwestycji to 
kwota ponad 55 milionów zł.

Złożono 3 projekty, je-
den z nich ma być zrealizo-
wany do końca tego roku, 
pozostałe dwa to projekty 
3-letnie, które oddane zosta-
ną do użytku przed końcem 
2021 roku. Co więc dokład-
nie zostanie zrobione? Otóż 
rozbudowane i przebudowa-

ne zostaną drogi powiatowe: 
- nr 4312W na odcinku od 

ronda w Zagościńcu na 
połączeniu z ul. 100-lecia, 
Podmiejskiej, Szkolnej, do 
ul. Boryny w Helenowie 
gm. Wołomin;

- nr 4314W od skrzyżowa-
nia z drogą wojewódzką nr 
634 w Wołomin do miej-
scowości Ręczaje Polskie w 
Gmina Poświętne;

- nr 4359W ul. Wileńskiej w 
Wołomin;

- nr 4304W ul. Szkolnej w 
Słupnie, Gmina Radzy-
min; 

- nr 4352W ul. Mareckiej w 
Miasto Kobyłka.

Dobre projekty (takie, 
które dostały odpowiednią 
punktację w ocenie meryto-
rycznej) przygotowały tak-
że samorządy gminne z tere-
nu powiatu wołomińskiego: 
Ząbki, Kobyłka, Klembów, 
Dąbrówka, Jadów, Tłuszcz, 
Marki i Strachówka. Na li-
ście rezerwowej znalazła się 
gmina Wołomin. W sumie 
samorządy gminne z tere-
nu powiatu wołomińskiego 
otrzymają z FDS pulę ponad 
30 mln zł. 

Gratulacje dla samorzą-
dowców, którzy złożyli do-
brze przygotowane wnioski, 
podziękowanie dla wszyst-
kich pracowników urzędów, 
którzy nad tym pracowali. 
Cieszę się, że FDS popłynie 
szerokim strumieniem także 
do powiatu wołomińskiego, 
gdzie jakość dróg lokalnych 
wciąż wymaga poprawy. To 
przykład dobrej współpracy 
rządu z samorządem! Zaspo-
kajanie potrzeb mieszkańców 
to nasze wspólne zadanie!

Piotr Uściński
Poseł na Sejm RP
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Budowa tego obiektu zapew-
ni ograniczenie zużycia emi-
sji CO₂ oraz przede wszyst-
kim odpowiedni komfort 
zarówno pracownikom, jak i 
naszym mieszkańcom, którzy 
przyjdą tu w celu rozwiązania 
ważnych dla siebie spraw. 
Budynek jest wybudowany 
na rzucie litery L. Wejście 
główne przeznaczone jest dla 
interesantów - prowadzi do 
Biura Obsługi Klientów i do 
kasy. Dodatkowo wybudo-
wane zostało wejście boczne 
dla pracowników fizycznych, 
którzy będą stąd wyjeżdża-
li na różnego rodzaju inter-
wencje.

Innowacyjne jest to, że po-
sadowiliśmy budynek przy 
Stacji Uzdatniania Wody, 
gdzie jest blisko do zasilania. 
Woda, którą produkujemy, 
ma nieograniczone źródło 
stabilnej energii, którą my 
wykorzystujemy do ogrzewa-
nia, chłodzenia i wentylowa-
nia tego budynku.
Na dachu znajdują się pane-
le fotowoltaiczne do produk-
cji prądu oraz solary do pod-
grzewania wody użytkowej. 
Budynek jest samowystar-
czalny energetycznie. Posia-
da nowoczesny system BMS 
(ang. Building Management 
Systems) czyli tzw. automa-

tyczny manager budynku. 
Jest to system, który moni-
toruje, informuje, zarządza i 
podejmuje działania związa-
ne z obsługą budynku oraz 
jego otoczenia. BMS spaja 
wszystkie systemy w jedną 
całość, która pozwala efek-
tywnie i w sposób oszczędny 
zarządzać całym obiektem z 
jednego miejsca. Kontroluje 
parametry pracy poszczegól-
nych urządzeń, informuje o 
problemach i awariach.

Jakie są koszty tej inwesty-
cji?
Planując budowę nowej i, 
przede wszystkim, własnej 
siedziby szukaliśmy środków 
na dofinansowanie. Udało się 
nam znaleźć priorytetowy 
program w Narodowym Fun-
duszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, pod 
nazwą - Budynki użytecz-
ności publicznej o podwyż-
szonym standardzie ener-
gooszczędności. Złożyliśmy 
wniosek do NFOŚiGW i miło 
mi powiedzieć, że na począt-
ku 2019 roku podpisaliśmy 
umowę na dofinansowanie.
Całkowity koszt przedsię-
wzięcia zamknął się w kwocie 
5 764 906,00 zł, w tym kwota 
dofinansowania wynikająca z 
dotacji to 950 328,00 zł oraz 
uzyskana na korzystnych wa-
runkach pożyczka w wysoko-
ści 1 425 492,00 zł.
Do tej pory wynajmowali-

Innowacyjne rozwiązania, wizja i dbałość o środowisko

Nowa siedziba PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. przy ul. Hubalczyków 1 (na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Drewnica”) posiada 
system BMS oraz instalację OZE. Zastosowane rozwiązania, takie jak panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne i pompa ciepła 
z dowolnym źródłem ciepła, pozwolą na ograniczenie zużycia energii pierwotnej na około 63%, a emisja dwutlenku węgla po-
mniejszy się o około 60,43 Mg rocznie w stosunku do budynku o standardowych parametrach oraz rozwiązaniach.
Całkowity udział odnawialnych źródeł energii wynosić będzie 54%. Instalacja fotowoltaiczna, składająca się z 57 modułów, po-
krywać będzie 41% zapotrzebowania na energię elektryczną na potrzeby oświetlenia i energii pomocniczej, pozostała część ener-
gii będzie pobierana z sieci. 30% zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową zabezpieczą 2 panele kolektorów słonecznych. Ener-
gia produkowana z OZE będzie wykorzystywana wyłącznie na potrzeby własne i nie będzie sprzedawana na zewnątrz.

śmy pomieszczenia biurowe. 
Posiadanie własnej siedziby 
wpłynie korzystnie na popra-
wę bilansu naszego przedsię-
biorstwa poprzez obniżenie 
kosztów jego funkcjonowa-
nia. Dzięki zastosowaniu no-
woczesnych rozwiązań tech-
nologicznych przy budowie 
nowej siedziby, utrzymanie 
tego budynku będzie zdecy-
dowanie niższe.

Jakie korzyści z faktu od-
dania nowej siedziby PWiK 
wynikają dla mieszkańców?
Z pewnością będzie większy 
komfort obsługi. Odpowied-
nio skonfigurowane Biuro 
Obsługi Klienta z pomiesz-
czeniami obsługi technicznej 
pozwolą mieszkańcom oma-
wiać uzgodnienia projektów 
technicznych, budowę przy-
łączy i inne sprawy w odpo-
wiednim standardzie, zgod-
nie z przepisami RODO.
Również kasa w nowym bu-
dynku jest odpowiednio za-
projektowana, oddzielona 
od BOK-u, by każdy miesz-
kaniec mógł załatwić swoją 
sprawę przy zachowaniu peł-
nej dyskrecji. 
Co jest jeszcze istotne, ze 
względu na to, iż wielu miesz-
kańców jest przywiązanych 
do naszej starej siedziby, na 
razie zostawiamy drugą kasę 

i tzw. punkt informacyjny w 
budynku przy Piłsudskiego 2, 
gdzie będzie można wypeł-
nić i złożyć dokumenty do-
tyczące uzgodnień i warun-
ków technicznych. Natomiast 
po ich odbiór trzeba będzie 
przyjechać do naszej nowej 
siedziby przy ul. Hubalczy-
ków 1. Tutaj każdy mieszka-
niec będzie mógł liczyć na 
obsługę na odpowiednio wy-
sokim poziomie.
Nowy budynek posiada prze-
stronną salę konferencyjną, 
którą będziemy wykorzysty-
wać m.in. na zajęcia związa-
ne z ekologią i ochroną śro-
dowiska z dziećmi w wieku 
szkolnym i przedszkolnym. 
Chcemy przybliżać naszym 
małym mieszkańcom to, co 
robimy - dzieci będą mogły 
dowiedzieć się czegoś więcej 
o wodzie, jej produkcji. Wie-
rzę, że odpowiednia edukacja 
może przynieść efekty w ich 
życiu późniejszym. Mam tu 
na myśli zarówno konkretne 
oszczędności, jak i świadome 

korzystanie z zasobów przy-
rody.

Od kiedy mieszkańcy mogą 
załatwiać swoje sprawy w no-
wym budynku?
Budynek na Hubalczyków 1 
funkcjonuje już od początku 
września. Natomiast od naj-
bliższego poniedziałku, czyli 
od 9 września serdecznie za-
praszamy mieszkańców Zą-
bek do naszej nowej siedzi-
by, by w pełni mogli załatwić 
swoje sprawy.
Dodam, że jeszcze we wrze-
śniu, na parkingu przed na-
szą siedzibą, zostanie zainsta-
lowana ogólnodostępna stacja 
ładowania samochodów elek-
trycznych i hybrydowych, 
której inwestorem jest spół-
ka PGE Nowa Energia, drugi 
punkt do ładowania powsta-
nie przy pływalni miejskiej.
Jestem szczęśliwy i dumny, że 
udało się nam oddać ten bu-
dynek do użytku w przecią-
gu 16 miesięcy od podpisania 
umowy. 

Janusz Tomasz Czarnogórski, Prezes Zarządu PWiK w Ząbkach 
Sp. z o.o. Prezes Janusz Tomasz Czarnogórski przed nową siedzibą

Pompa ciepła z dolnym zasilaniem - serce całej instalacji 
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OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowa-
nia i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze 
zm.)

Starosta Wołomiński
zawiadamia

o wszczęciu na wniosek Burmistrza Radzymina, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana 
Wojciecha Dąbrowskiego, z dnia 24.05.2019 r., następnie uzupełniony w dniu 29.07.2019 r. na we-
zwanie Starosty Wołomińskiego z dnia 03.07.2019 r.,  postępowania administracyjnego w sprawie 
znak: WAB.6740.14.25.2019 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla za-
dania pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej (ul. Żołnierskiej) na odcinku od działki o nr ewid. 
661 obręb Mokre do drogi powiatowej 4356W (ul. Wyszyńskiego) w gminie Radzymin, w tym 
obejmująca budowę skrzyżowań typu rondo z drogami powiatowymi: nr 4306W (ul. POW), 
nr 4356W (ul. Wyszyńskiego) i drogą gminną nr 430721W (ul. Szwoleżerów) oraz przebudo-
wę skrzyżowań z drogami (ul. Żukowskiego i ul. Ułańską) w ramach zadania inwestycyjnego 
pn.: Projekt drogi północnej łączącej ulicę Wyszyńskiego z ulicą Przemysłową w Radzyminie, 
Zawadach, Mokrem”. 

Działki usytuowania obiektu:
•	 w projektowanym pasie drogowym dróg gminnych, do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy 

Radzymin w części (tłustym drukiem – numery działek w projektowanym pasie drogowym dróg 
gminnych przeznaczone do przejęcia pod inwestycję, w nawiasach – numery działek po podziale):

−	 ew. nr: 661 (661/1, 661/2, 661/3), 662 (662/1, 662/2, 662/3), 663 (663/1, 663/2, 663/3), 664/1 
(664/3, 664/4), 664/2 (664/5, 664/6), 665/3 (665/4, 665/5), 665/2 (665/6, 665/7), 666 (666/1, 
666/2), 667 (667/1, 667/2), 668 (668/1, 668/2) obręb 0012 Mokre, jednostka ew. 143409_5 Radzy-
min - Obszar wiejski,

−	 ew. nr:  117 (117/1, 117/2), 118 (118/1, 118/2, 118/3), 119 (119/1, 119/2), 120 (120/1, 120/2), 121 
(121/1, 121/2), 122 (122/1, 122/2), 123/2 (123/3, 123/4, 123/5), 138 (138/1, 138/2), 158 (158/1, 
158/2, 158/3), 147 (147/1, 147/2, 147/3), 116 (116/1, 116/2, 116/3) obręb 0022 Zawady, jednostka 
ew. 143409_5 Radzymin - Obszar wiejski,

−	 ew. nr: 11/1 (11/4, 11/5, 11/6), 15 (15/1, 15/2, 15/3), 16/3 (16/4, 16/5), 17/1 (17/4, 17/5), 23 (23/1, 
23/2), 38 (38/1, 38/2), 26/11 (26/12, 26/13), 33 (33/1, 33/2), 29 (29/1, 29/2), 30 (30/1, 30/2), 31 
(31/1, 31/2), 32 (32/1, 32/2), 39 (39/1, 39/2), 34 (34/1, 34/2), 35 (35/1, 35/2), 36 (36/1, 36/2), 37 
(37/1, 37/2), 40 (40/1, 40/2), 41/1 (41/5, 41/6), 41/2 (41/3, 41/4), 42 (42/1, 42/2), 43 (43/1, 43/2), 
46 (46/1, 46/2), 44 (44/1, 44/2), 45 (45/1, 45/2), 47 (47/1, 47/2), 48 (48/1, 48/2), 49 (49/1, 49/2), 
117/4 (117/7, 117/8, 117/9, 117/10, 117/11) obręb 0006 Stary Dybów, jednostka ew. 143409_5 
Radzymin - Obszar wiejski,

•	 w projektowanym pasie drogowym dróg gminnych, będące własnością Gminy Radzymin, nie-
podlegające przejęciu (tłustym drukiem – numery działek w projektowanym pasie drogowym 
dróg gminnych, w nawiasach - numery działek po podziale):

−	 ew. nr: 123/1 (123/6, 123/7) obręb 0022 Zawady, jednostka ew. 143409_5 Radzymin - Obszar wiej-
ski,

−	 ew. nr: 12 (12/1, 12/2, 12/3) obręb 0006 Stary Dybów, jednostka ew. 143409_5 Radzymin - Obszar 
wiejski,

•	 w projektowanym pasie drogowym dróg powiatowych, do przejęcia pod inwestycję na rzecz Po-
wiatu Wołomińskiego w części (tłustym drukiem – numery działek w projektowanym pasie dro-
gowym dróg powiatowych przeznaczone do przejęcia pod inwestycję, w nawiasach – numery 
działek po podziale):

−	 ew. nr: 158 (158/1, 158/2, 158/3), 147 (147/1, 147/2, 147/3), 100/12 (100/17, 100/18), 116 (116/1, 
116/2, 116/3), 36/3 (36/4, 36/5, 36/6) obręb 0022 Zawady, jednostka ew. 143409_5 Radzymin - 
Obszar wiejski,

−	 ew. nr: 9 (9/1, 9/2), 11/1 (11/4, 11/5, 11/6), 12 (12/1, 12/2, 12/3), 13 (13/1, 13/2), 15 (15/1, 15/2, 
15/3), 117/4 (117/7, 117/8, 117/9, 117/10, 117/11), 119 (119/1, 119/2, 119/3) obręb 0006 Stary 
Dybów, jednostka ew. 143409_5 Radzymin - Obszar wiejski.

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu, innych dróg publicz-
nych i zjazdów niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego dróg gminnych i po-
wiatowych (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci 
uzbrojenia terenu, innych dróg publicznych i zjazdów, w nawiasach – numery działek po podziale):
−	 ew. nr 26/11 (26/12, 26/13), 37 (37/1, 37/2), 38 (38/1, 38/2), 23 (23/1, 23/2), 119 (119/1, 119/2, 

119/3), 26/10, 28 obręb 0006 Stary Dybów, jednostka ew. 143409_5 Radzymin - Obszar wiejski. 

Działki, na których przewidziano rozbiórkę obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dal-
szego użytkowania, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego dróg gminnych i  po-
wiatowych (tłustym drukiem - numery działek, na których przewidziano rozbiórkę, w nawiasach - 
numery działek po podziale):

−	 ew. nr 26/11 (26/12, 26/13), 37 (37/1, 37/2)  obręb 0006 Stary Dybów, jednostka ew. 143409_5 
Radzymin - Obszar wiejski. 

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 105 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 2018 r. poz. 2096, ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Wołomina zrezygnowała 

Miejsca są, brakuje nauczycieli

Na oficjalnym facebooku Elżbiety Radwan 30 sierpnia ukazała się informacja o rezygnacji burmistrz 
Wołomina z ubiegania się o fotel senatora podczas wyborów parlamentarnych 13 października.

Swoją decyzję Elżbieta Ra-
dwan uzasadnia tym, że nie 
udało się wystawić z listy Koali-
cji Obywatelskiej na tyle dużej 
grupy samorządowców, by mia-
ła ona realny wpływ na podej-
mowane uchwały w izbie wyż-
szej parlamentu. 

„(…) Przyznaję, że była to 
jedna z najtrudniejszych decy-
zji, jaką przyszło mi w ostatnim 
czasie ją publicznie podczas Eu-
ropejskiego Kongresu Gospodar-
czego w maju 2017 roku. Uwa-
żam bowiem, że Senat jako izba 
refleksji powinien się składać 
także z osób, które na co dzień 
pracują w samorządzie, czyli są 
najbliżej ludzkich spraw i pro-
blemów i najlepiej je rozumieją. 
Praktycznym wyrazem tej idei 
był pomysł kandydowania wie-
lu przedstawicieli samorządów 
– wójtów, burmistrzów i prezy-
dentów miast w tegorocznych 
wyborach do Senatu.

Niestety, pewnie także ze 
względu na ostatnie zmiany w 
prawie wyborczym, nie udało się 
zbudować na tyle licznej grupy, 
aby miała szansę stanowić real-

ną reprezentację tego środowi-
ska w Senacie. Pod rozwagę daję 
przyszłym parlamentarzystom, 
czy w kolejnej kadencji nie na-
leży wprowadzić możliwości łą-
czenia mandatu samorządowe-
go z senatorskim, tak aby Senat 
mógł stać się Izbą reprezentującą 
regiony – podobnie jak dziś moż-
na łączyć funkcje parlamentarne 
z rządowymi.(…)”* – czytamy 
w oświadczeniu pani burmistrz.

Kandydatka Koalicji Oby-
watelskiej startować miała do 
senatu w okręgu wyborczym 
nr 40, obejmującym obszar po-
wiatów: legionowskiego, no-
wodworskiego, warszawskiego 
zachodniego i wołomińskiego. 
Wybierany jest w nim 1 senator 
na zasadzie większości względ-
nej. Jak donoszą media ogólno-
polskie, nowa kandydatką KO 
jest Jolanta Hibner, doświad-
czony polityk, była posłanka 
i europosłanka. Jej najpoważ-
niejszym kontrkandydatem jest 
startujący z listy PiS Jan Żaryn.

Nie obyło się bez spekula-
cji na temat rezygnacji Elżbiety 
Radwan z kandydowania w wy-

borach do senatu. Pojawiły się 
głosy, że w przypadku zdobycia 
przez nią mandatu senatora, w 
Wołominie rządziłby komisarz 
wyznaczony przez premiera 
Morawieckiego, a to oznacza-
łoby przejęcie władzy w mieście 
przez PiS.

*Pełną treść oświadczenia 
zamieszczamy na naszej stronie 
www.regionalna.waw.pl 

W Rembertowie naukę 
w nowym roku szkolnym 
2019/2020 w placówkach pu-
blicznych rozpoczęło 891 
przedszkolaków, 1956 uczniów 
szkół podstawowych, 558 
uczniów w liceum ogólno-
kształcącym (dane wynikające 
z projektu arkusza organiza-
cyjnego).

Jak się dowiadujemy, 
wszystkie dzieci aplikujące do 
przedszkoli i szkół (w wyniku 
przeprowadzonej rekrutacji) 
dostały się do tych placówek. 
- Zdarzają się jeszcze pojedyn-
cze osoby, które zgłaszają się do 

Wydziału Oświaty z prośbą o 
pomoc w znalezieniu miejsca. 
Staramy się im pomóc – infor-
muje Elwira Wiechecka z Wy-
działu Kultury i Promocji dla 
Dzielnicy Rembertów.

Podobnie jak w latach po-
przednich, zajęcia lekcyjne w 
młodszych klasach (I –III) od-
bywają się na dwie zmiany. - W 
Rembertowie tak jest od dawna 
i nie jest to efektem reformy. W 
pozostałych klasach nie odno-
towujemy znaczących zmian w 
planach lekcji. W LI LO zajęcia 
będą się kończyły najpóźniej 
ok. godz. 16.30 – dodaje.

Jak w całej Warszawie, w 
Rembertowie również braku-
je nauczycieli. Szczególne bra-
ki odczuwają szkoły, jeśli cho-
dzi o nauczycieli j. angielskiego, 
j.  hiszpańskiego, matematyki, 
historii. Brakuje także nauczy-
cieli do pracy w świetlicy oraz 
nauczycieli wspomagających 
(do pracy z dziećmi z orzecze-
niami). Podobna sytuacja jest w 
rembertowskich przedszkolach: 
poszukiwani są nauczyciele wy-
chowania przedszkolnego i ryt-
miki. - Miasto aktywnie poszu-
kuje nauczycieli. Proponuje im 
ciekawą ofertę, atrakcyjne wyna-

Rembertów

grodzenie i szkolenia – podkreśla 
przedstawicielka urzędu.

- Rozpoczynający się rok 
szkolny 2019/2020 jest wyjąt-
kowy, bo pełen wyzwań zwią-
zanych m.in. z reformą edu-
kacji. Zatroszczyliśmy się o to, 
by warunki do nauki w rem-

bertowskich szkołach były jak 
najlepsze, dające możliwość 
wszechstronnego kształce-
nia i odnalezienia się w świecie 
współczesnym – mówi Mie-
czysław Golónka, zastępca bur-
mistrza Dzielnicy Rembertów. 
- W LI Liceum Ogólnokształcą-

cym im. Tadeusza Kościuszki, w 
związku z większą ilością kandy-
datów, utworzyliśmy o 6 oddzia-
łów więcej. Obecnie jest ich 18. 
Ilość uczniów w szkołach pod-
stawowych jest podobna do lat 
poprzednich – dodaje Mieczy-
sław Golónka.                          Red.

Wołomin ma nowego Skarbnika Gminy
Na sesji 2 września wołomińscy rad-

ni powołali na stanowisko Skarbnika 
Gminy Wołomin Bożenę Wielgolaską. 
Nowa skarbnik jest związana z woło-
mińskim urzędem od 1983 r., zaczyna-
ła pracę jako młodszy referent, po czym 
przeszła wszystkie szczeble kariery aż po 
zastępcę skarbnika, którym była przez 
ostatnie dwadzieścia lat. 

Bożena Wielgolaska cieszy się po-
wszechnym szacunkiem oraz sympatią. 
Pozostaje życzyć powodzenia w zarzą-
dzaniu gminnymi finansami. 

red.

Elżbieta Radwan, do niedawna 
kandydatka KO do senatu
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W Markach powstał wyjątkowy obiekt

Dofinansowanie dla gminy Tłuszcz

do ogrzewania i wentylacji będzie 
wynosiło zaledwie 2,5 KWh/m² - 
mówi Dariusz Blocher. 

Dach bagienny i SPA
Poza technologiami Marec-

kie Centrum Rekreacyjno–Edu-
kacyjne będzie wyróżniać się 
także pod względem wyposaże-
nia. To pierwszy budynek w Pol-
sce, na którym stworzono dach 
bagienny. Jego zadaniem bę-
dzie przede wszystkim retencjo-
nowanie części wody opadowej 
oraz zmniejszanie niekorzystne-
go efektu wyspy ciepła.

– Takiego obiektu edukacyj-
nego w Polsce jeszcze nie było. 
Nasz projekt zakładał od począt-
ku najwyższe standardy ekolo-
giczności: cały kompleks MCER 
został wyposażony w urządzenia 
oszczędzające wodę, dachy ba-
gienne i zbiorniki retencyjne. Zie-
lony dach ma właściwości oczysz-
czające powietrze, tłumi hałas, 
magazynuje wodę opadową, od-
ciąża sieć kanalizacyjną, jest do-
skonałym siedliskiem dla wielu 

gatunków fauny i flory, a odpo-
wiednio zagospodarowany pełni 
funkcje rekreacyjne - komentuje 
Piotr Grubek, Prezes Mareckich 
Inwestycji Miejskich.

Poziom wody w każdej z 
sekcji dachu będzie monitoro-
wany przez system BMS. Ciągłej 
kontroli będą poddawane także 
parametry wody w 25-metro-
wym basenie sportowym, zloka-
lizowanym w budynku B. Tam 
też znajdą się: strefa SPA, zespół 
saun, grota śnieżna oraz jaskinia 
solna. W ramach inwestycji po-
wstaje również sala teatralno-wi-
dowiskowa z profesjonalną sce-
ną i widownią dla 347 widzów, w 
tym 2 osób niepełnosprawnych.  

-  Chcieliśmy stworzyć miej-
sce, które będzie funkcjonować 
dłużej niż tylko w godzinach pra-
cy szkoły. Dlatego połączyliśmy 
tu funkcje edukacyjne, sportowe i 
kulturalne. Jest to obiekt na miarę 
XXI wieku i bardzo cieszymy się, 
że udało się go zrealizować w tak 
szybkim tempie – mówi wicebur-
mistrz Dariusz Pietrucha. 

- W Markach stawiamy rów-
nież na sport i aktywność fizyczną 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Bar-
dzo ważnym elementem projektu 
jest zewnętrzna infrastruktura 
sportowa - dodaje Piotr Grubek.  
- Pełnowymiarowe boisko piłkar-
skie ze sztuczną nawierzchnią i 
oświetleniem, z licencją na pozio-
mie 3 ligi, stadion lekkoatletyczny 
dostosowany do wymagań IAAF 
dla kategorii V oraz boisko wielo-
funkcyjne znacząco uzupełniają 
miejską bazę sportową. Dlatego 
też nasza spółka poza pełnieniem 
roli inwestora będzie zarządzać 
całym kompleksem. Zastosowane 
innowacje i technologie sprawiły, 
że MCER jest z punktu widzenia 
mieszkańców atrakcyjnym i cie-
kawym miejscem pracy i wypo-
czynku.

- MCER to jedyny taki obiekt 
w całym powiecie. Jesteśmy pew-
ni, że już od pierwszych dni 
otwarcia Centrum będzie tętni-
ło życiem - zapowiada Katarzy-
na Bielska, dyrektor zarządzają-
cy MCER.

Mareckie Centrum Eduka-
cyjno - Rekreacyjne to pierwszy, 
tak ekologiczny budynek uży-
teczności publicznej w Polsce 
wybudowany przez Budimex. 
Dzięki zastosowaniu najbardziej 
innowacyjnych technologii, in-
westycja będzie, zamiast zuży-
wać - produkować własny prąd, 
pozyskiwać wodę z deszczówki 
i na bieżąco optymalizować zu-
życie energii w poszczególnych 
punktach Centrum. 

Otwarcie pierwszej, eduka-
cyjnej części MCER z nowocze-
sną szkołą podstawową odbyło 
się już 2 września 2019 r. 

- Od kilku lat Marki są wiel-
kim placem budowy. Jak grzyby 
po deszczu powstają nowe inwe-
stycje mieszkaniowe. Obecnie na 
terenie Marek działa ponad 100 
deweloperów. Automatycznie z 
roku na rok rośnie liczba miesz-
kańców. Jest ich obecnie ponad 33 
tys. W tej sytuacji niezbędne by-
ły inwestycje w rozbudowę bazy 
edukacyjnej. Jako samorząd wy-
myśliliśmy sposób finansowania 
i realizacji tych przedsięwzięć. 
Przygotowaliśmy dwa przedszko-
la w systemie modułowym, roz-
budowaliśmy jedną szkołę, dru-
gą właśnie powiększamy. Perłą w 
koronie jest jednak Mareckie Cen-
trum Edukacyjno-Rekreacyjne - 
mówi Dariusz Pietrucha, wice-
burmistrz Miasta Marki. 

Budowa MCER rozpoczęła 
się w marcu 2018 r. i trwała za-
ledwie 1 rok i 7 miesięcy. Tempo 
pracy było wyjątkowo szybkie, 
zwłaszcza że powstały kompleks 
miał służyć jednocześnie jako 

placówka edukacyjna, sportowa, 
rekreacyjna oraz konferencyj-
na. Blisko 15 tys. m2 powierzch-
ni inwestycji, podzielono na dwa 
budynki. Gmach  A pełni funk-
cję edukacyjną i wybudowano 
w nim szkołę podstawową wraz 
z biblioteką oraz blokiem żywie-
niowym. Budynek B natomiast 
został poświęcony sportowi i re-
kreacji. Znajdują w się w nim ba-
sen sportowy i rekreacyjny wraz 
z wydzieloną częścią SPA, a tak-
że pomieszczenia sportowe i sala 
teatralno - widowiskowa. Całość 
obiektu uzupełniają dwa boiska 
zewnętrzne wraz z przestrzenią 
do uprawiania lekkoatletyki oraz 
miasteczko ruchu drogowego. 

Ekologia w 
najnowocześniejszym 

wydaniu
Cała inwestycja charaktery-

zuje się bardzo niskim zużyciem 
energii. Jest to jedno z wymagań, 
jakie przed MCER postawił cer-
tyfikat BREEAM. W budynku B 
zastosowano agregat kogenera-
cyjny produkujący prąd. Ciepło 
ze spalania będzie wykorzysty-
wane do podgrzewania ciepłej 
wody użytkowej. Zastosowano 
także mechanizm odzysku ciepła 
ze ścieków prysznicowych. Waż-
nym elementem jest również fo-
towoltaika. Instalacja na dachu, o 
mocy 60kW, będzie miała za za-
danie produkować zieloną ener-
gię, która na bieżąco będzie zu-
żywana przez budynek. 

- Panele fotowoltaiczne, które 
zainstalowaliśmy, ograniczą po-
bór energii z sieci elektroenerge-
tycznej. W czasie, gdy szkoła nie 

będzie funkcjonować np. podczas 
wakacji nadmiar wyprodukowa-
nej energii zostanie oddany do 
sieci elektroenergetycznej. Później, 
po okresie wakacyjnym, będzie-
my mogli ją częściowo odzyskać, 
co wpłynie na obniżenie rachun-
ków za energię elektryczną – tłu-
maczy Dariusz Blocher, prezes 
Budimex SA..

Inne rozwiązania ekologicz-
ne zastosowane w MCER to au-
torski system wentylacji klas 
szkolnych opierający się na in-
dywidualnych centralach reku-
peracyjnych - centrale wentyla-
cyjne sprzężone są z pompami 
ciepła powietrze-powietrze zlo-
kalizowanymi na dachu, które 
w zależności od pory roku grze-
ją lub schładzają powietrze, kon-
trola BMS nad szczelnością rur, 
system ogrzewania budynku  A 
oparty o pompy ciepła, baterie 
spełniające wymogi certyfikatu 
BREEAM.

Stała kontrola dzięki 
systemowi BMS

Budynek został wyposażo-
ny w system BMS, który posłu-
ży do kontroli pracy większości 
urządzeń oraz do łączenia wielu 
pracujących systemów w jedną 
całość. Umożliwi także zarzą-
dzanie źródłami energii cieplnej 
i elektrycznej, sterowanie syste-
mem nawadniania zieleni, czy 
oświetleniem w pomieszcze-
niach. 

- System BMS ma bardzo 
wiele funkcji, ale tak naprawdę 
służy jednemu celowi, oszczędza-
niu energii. M.in. dzięki niemu 
roczne zapotrzebowanie na nią 

(dokończenie ze str. 1)

Budynek A pełni funkcję edukacyjną

Oba budynki posiadają dach bagienny z roślinnością Pełnowymiarowe boisko piłkarskie 

Projekt, który znalazł się na liście 
rankingowej, otrzyma blisko 1,7 mln zł 
dofinansowania z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Mazo-

wieckiego 2014-2020. Umowę w tej spra-
wie 4 września podpisali: Janina Ewa 
Orzełowska, członek zarządu wojewódz-
twa mazowieckiego oraz burmistrz gmi-

ny Tłuszcz Paweł Bednarczyk. 
W 72 gospodarstwach domowych 

stare urządzenia grzewcze zostaną wy-
mienione na kotły gazowe i piece spala-

Na ekologię i czyste powietrze stawia gmina Tłuszcz. W 72 budynkach jednorodzinnych oraz w jednym wielorodzinnym stare 
piece zostaną wymienione na kotły gazowe oraz kotły na biomasę. 

jące biomasę. Wymiana urzą-
dzeń grzewczych wpłynie na 
zmniejszenie kosztów eksplo-
atacji budynków oraz na po-
prawę istniejącej infrastruk-
tury technicznej. 

Dodatkowo w ramach in-
westycji jeden budynek ko-
munalny przejdzie termo-
modernizację. Polegać ona 

będzie m.in. na dociepleniu 
przegród zewnętrznych i we-
wnętrznych, wymianie sto-
larki okiennej i drzwiowej, 
zakupie kontenera kotłow-
ni gazowej, montażu instala-
cji centralnego ogrzewania w 
budynku, ciepłej wody użyt-
kowej oraz gazowej.
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Porady Księgowo-Prawne

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

Na ulice Ząbek wyjechała nowa zamiatarka uliczna. Dzięki 
nowemu nabytkowi z większą częstotliwością będą mogły być 
zamiatane jezdnie dróg gminnych miasta.  

Razem z Food Truckami zawitamy do Ząbek!
Szykujcie brzuchy na 21-22 WRZEŚNIA!

Bezpieczeństwo w placów-
kach oraz działania i rozwiąza-
nia, jakie należy wprowadzić w 
tej kwestii to temat cyklu spo-
tkań, który rozpoczął się jesz-
cze przed wakacjami. Zbliżający 
się początek roku szkolnego jest 
dobrym momentem, by omó-
wić bieżącą sytuację oraz stoso-
wane sposoby rozwiązywania 
napotykanych problemów.

Dyrektorzy szkół byli za-
interesowani tematem monito-
ringu w mieście. Przypomnij-
my, plan monitoringu powstał 
w wyniku spotkań wiceburmi-
strza Grzegorza Świętoreckiego 
właśnie z dyrektorami placówek 
oświatowych, przedstawicielami 
policji i mieszkańcami, podczas 
których rozmawiano o bezpie-
czeństwie (również w szkołach) 
oraz o działaniach i rozwiąza-
niach, jakie należy wprowadzić 
w tej kwestii. Wspólnie z policją 
opracowano mapę najbardziej 
newralgicznych miejsc, które 
będą obserwowane – w planach 
jest monitorowanie m.in. oko-
lic szkół, Placu 15 Sierpnia czy 
Ronda Cudu nad Wisłą. Planu-
je się równomierne rozmiesz-
czenie kamer w mieście i dalszą 
ścisłą współpracę z Policją – ob-

raz kamery będzie bezpośred-
nio przekazywany do Komendy 
w Kobyłce.

Wiceburmistrz Święto-
recki przedstawił dyrektorom 
szkół założenia systemu, tech-
niczne możliwości i propono-
wane miejsca zainstalowania 
kamer. Rozmawiano o możli-
wościach współdziałania do-
tychczasowych, wewnętrznych 
systemów monitorowania, za-
instalowanych w szkołach, z 
tym planowanym przez mia-
sto. Omawiano rodzaje zagro-
żeń, newralgiczne miejsca przy 
szkołach, również na drogach 
sąsiadujących z placówkami czy 
na parkingach oraz wydarzenia, 
które mają miejsce we wrześniu 
- pod kątem zapewnienia bez-

pieczeństwa. Zaplanowano też 
warsztaty dla uczniów, prowa-
dzone przez przedstawicieli ko-
byłkowskiej policji w szkołach 
w Kobyłce.

Dotychczasowa formuła 
współpracy oceniana jest bar-
dzo pozytywnie. Pomaga na 
bieżąco monitorować sytuację, 
rozwiązywać problemy i działać. 
Dyrektorzy mogą być dla siebie 
wsparciem – działanie zespoło-
we w tak trudnych tematach jest 
pomocne, a wsparcie ze strony 
władz miasta może dawać świa-
domość, że z żadną sprawą ani 
potencjalnym problemem szko-
ły nie zostają same.

Następne spotkanie plano-
wane jest w październiku.

Red.

Nowa zamiatarka 
na ulicach Ząbek

O bezpieczeństwie z dyrektorami szkół

Nowelizacja VAT

FOOD TRUCKI PIERWSZY RAZ W ZĄBKACH

W Urzędzie Miasta Kobyłka 30 sierpnia odbyło się spotkanie, podczas którego wiceburmistrz 
Grzegorz Świętorecki, Sekretarz Miasta Małgorzata Murawska, nadkom. Marcin Pałyska - Ko-
mendant Policji w Kobyłce oraz dyrektorzy szkół rozmawiali o bezpieczeństwie.

Specjalnie dla Was parkujemy 
na 2 dni w Parku Miejskim 
im. Szuberta!
Będziemy karmić pod-
czas Finału Europejskiego 
Tygodnia Zrównoważonego 
Transportu!
Serdecznie zapraszamy do 
spróbowania kilkunastu 
kuchni świata!
Czego chcielibyście najbar-
dziej posmakować?
Kogo spośród znajomych 
zaprosicie na wydarzenie? 

Z dniem 1 września 2019 roku weszła w życie nowelizacja VAT. Jedną z istotniejszych zmian jest 
rozszerzenie katalogu podmiotów, które nie mogą korzystać ze zwolnienia z podatku związane-
go z małymi obrotami przedsiębiorstwa. 

Od 2 września przywró-
cone zostały rozkłady linii 
„Ząbki-1” i „Ząbki-3” sprzed 
wakacji, rozkłady weekendo-
we pozostają bez zmian. 

Od 2 września obowią-
zuje nowy rozkład jazdy linii 
„Ząbki”-2. Rozkład został 
skoordynowany z rozkładem 
kolei w Rembertowie obo-
wiązującym od 15 września 
– wtedy mają skończyć się 
utrudnienia związane z pra-
cami torowymi.

Również od 2 września 

przywrócone są standardo-
we rozkłady w komunikacji 
ZTM (w tym linii 190).

Od 1 września zmieniają 
się rozkłady kolei. 

Na odcinku Warsza-
wa Wschodnia – Warszawa 
Rembertów od 1 do 14 wrze-
śnia będą kontynuowane 
prace modernizacyjne. Część 
pociągów SKM S2 będzie za-
czynała i kończyła kursy na 
stacji Warszawa Wschodnia 
lub Warszawa Rembertów. 
Nadal będzie obowiązywa-

ło wzajemne honorowanie 
biletów Zarządu Transportu 
Miejskiego i Kolei Mazo-
wieckich. 

Więcej na stronie ZTM.

Komunikacja miejska po wakacjach

Co do zasady podatnikami 
VAT mogą nie być przedsię-
biorcy, których obroty w roku 
nie przekraczają 200 000 zł.

Do tej pory z zasady ogól-
nej wyłączeni byli podatnicy:
1) dokonujący dostaw:
a) srebra, złota, platyny ich 

odpadów i wyrobów jubi-
lerskich,

b) towarów opodatkowanych 
podatkiem akcyzowym z 
wyjątkiem:
– energii elektrycznej,
– wyrobów tytoniowych,
– samochodów osobowych, 
innych niż wymienione, za-
liczanych przez podatnika, 
na podstawie przepisów o 
podatku dochodowym, do 
środków trwałych podlega-
jących amortyzacji,

c) budynków, budowli lub ich 
części,

d) terenów budowlanych,
e) nowych środków transpor-

tu.
2) świadczący usługi:

a) prawnicze,
b) w zakresie doradztwa, z 

wyjątkiem doradztwa rol-
niczego związanego z upra-
wą i hodowlą roślin oraz 
chowem i hodowlą zwie-
rząt, a także związanego ze 
sporządzaniem planu zago-
spodarowania i moderniza-
cji gospodarstwa rolnego,

c) jubilerskie,
3) nieposiadający siedziby 

działalności gospodarczej 
na terytorium kraju.

Od 1 września katalog 
uległ poszerzeniu o:
1) dostawę towarów w przy-

padku zawierania umów na 
odległość (sklepy interne-
towe, aukcje internetowe, 
umowy zawierane przez 
telefon):

a) preparatów kosmetycznych 
i toaletowych,

b) komputerów i wyro-
bów elektronicznych oraz 
optycznych,

c) urządzeń elektrycznych i 
nieelektrycznego sprzętu 
gospodarstwa domowego,

d) maszyn i urządzeń gdzie 
indziej nie sklasyfikowa-
nych (PKWiU 28).

2) sprzedaż detaliczną lub 
hurtową bez względu na 
formę zawarcia umowy 
części do pojazdów samo-
chodowych i motocykli,

3) usługi w zakresie ściągania 
długów i faktoringu.

Dla podmiotów prowa-
dzących sprzedaż w wyżej 
wymienionych branżach 
oznacza to konieczność na-
tychmiastowego zgłoszenia 
się jako podatnika VAT czyn-
nego i opodatkowanie dostaw 
od dnia 1 września 2019.

Piotr Kościańczuk
Doradca Podatkowy

Członek Zarządu 
Skłodowscy Sp. z o.o.
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PRACA

• Malowanie proszkowe elementów 
galanterii metalowej do 1 m. 
Tel. 502 587 737

• Krawcową do poprawek krawieckich 
zatrudnię. Tel. 602 304 503 

• Sprzedam siano w belach. Tel. 502 
666 481

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

Skup katalizatorów. 
Kobyłka, ul. Traugutta 5

Tel. 512 332 786

Sprzedam las - 1,6 ha w Kamiance 
koło Ostrołęki, z mediami. 

Tel. 692 623 397

Sprzedam działki budowlane. 
Miejscowość Rżyska (2 km od węzła 

Radzymin). Atrakcyjne miejsce. 
Tel. 603 677 024

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

TRANSPORT I SPRZEDAŻ 
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I OGRODNICZYCH 

sól drogowa workowana i luzem
pospółka, żwir, piasek, gruz, tłuczeń, cement, wapno, węgiel, 

ziemia ogrodnicza, torf, kora sosnowa. 
Sprzątanie i utwardzanie terenu, kopanie stawów, rozbiórki, itp.

Wynajem transportu od 1 - 30 ton.
 Leśniakowizna ul. Kasprzykiewicza 92

Kobyłka, ul. Nadarzyńska 143
(22) 7878007, 696066033

www.budamrek.pl

USŁUGI

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

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

MOTORYZACJA

Zatrudnię do pracy w cukierni 
w Trojanach z możliwością 

zakwaterowania. Tel. 502 617 823

OCIEPLENIA  ·  IZOLACJE  ·  ELEWACJE

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

Wołomin, ul. Ujazdowa 14
biuro@geoplan2.pl

Zakład naprawy pralek i zmywarek 
automatycznych. Ireneusz Jakóbowski

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

STUDNIE Paweł Folman 
Tłuszcz - ul. Kolejowa 4

pawelfolman@interia.pl
tel. 604211417

TARTAK
Nadma, Jaworówka 44

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

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

www.opaltartaknadma.pl

Usługi remontowo - 
wykończeniowe - glazura, 

terakota, gipsowanie, malowanie, 
hydraulika i panele.

Tel. 606 826 224

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 

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 - piątek: 9.00 - 18.00,
 sobota: 10.00 - 14.00

www.komisukrysi.pl

Zakład kamieniarski. 
Ceny nagrobków od 3.000 zł. 

Tel. 572 094 495
kamieniarz@cyberia.pl



Rekordowe dofinansowanie 
dla powiatu wołomińskiego

Zapraszamy na spektakl familijny 
„MAŁY KSIĄŻĘ” - spektakl opowiedziany piaskiem, wodą 

i światłem w wykonaniu gwiazdy programu 
„MAM TALENT” - TETIANY GALITSYNY! 

12.10.2019, godz. 16.30 
Wołomin, Kino „Kultura”, Mickiewicza 9.

Bilety do nabycia: Kino „Kultura“ 
Kasa biletowa: tel.: 22/ 776 27 51

Bilety grupowe i informacja tel.: 515 400 723
Bilety / linki / do zakupu biletów na portalu biletowym:

http://bit.ly/2QcBjQQ
Bilety przez internet: kupbilecik.pl, panbilet.pl, biletyna.pl 

„Mały Książę” to wyjątko-
wa opowieść dla całej rodziny, 
która więcej mówi o życiu niż 
grube, uczone księgi. Zwycięż-
czyni programu „Mam Talent” 
Tetiana Galitsyna wraz z naj-
szybszym malarzem na świecie 
VLODYREM i grupą artystów, 
przygotowywała unikalne wido-
wisko - historię Małego Księcia 
wg Antoine de Saint-Exupéry’e-
go, tworzoną na oczach widzów 
piaskiem, połączoną z animacją, 
światłem, wodą oraz elementami 
spektaklu teatralnego i technik 
szybkiego malowania (tzw.spe-
ed painting). „Mały Książę” (wg. 
Antoine de Saint-Exupéry’ego) to 
cudowna, pełna poezji i mądrych 
refleksji opowieść o przyjaźni, 
miłości i życiu. Przetłumaczona 
na 160 języków historia chłopca, 

który swobodnie przekracza gra-
nice między światem realnym a 
sferą niezwykłości. Mały Książę 
przypomina o tym, że „wszyscy 
dorośli byli kiedyś dziećmi, tyle, 
że tylko nieliczni z nich jeszcze o 
tym pamiętają...” 

Artyści zapraszają widzów 
do magicznej krainy dzieciń-
stwa, by zobaczyć świat na nowo 
wrażliwymi oczami kilkuletniego 
bohatera. Przed nami niesamo-
wite show w wykonaniu gwiazdy 
„Mam Talent” - Tetiany Galitsy-
ny. 

 Zapraszamy na niespotyka-
ną dotychczas interpretację ko-
chanego przez wszystkie dzieci 
i dorosłych Małego Księcia. To 
niezwykły 70-minutowy spek-
takl, który przeniesie Państwa na 
magiczną planetę Małego Księcia.

- Pod koniec stycznia br. 
powołałem Zespół roboczy ds. 
infrastruktury drogowej w ra-
mach Funduszu Dróg Samo-
rządowych, którego zadaniem 
było wytypowanie projektów, 
które mogą otrzymać wspar-
cie z budżetu państwa w naj-
bliższych latach. Członkowie 
Zespołu wywiązali się z posta-
wionego przed nimi zadania 
wzorowo. Wszystkie wnioski 
złożone przez Starostwo zo-
stały rozpatrzone pozytywnie 
i otrzymaliśmy ponad 44 mln 
złotych dofinansowania, co 
stanowi 80% kosztów realiza-
cji inwestycji – mówi starosta 
Adam Lubiak.

Pozyskane środki zostaną 
wykorzystane na:
•	Rozbudowę drogi powia-

towej nr 4312W na odcin-
ku od ronda w Zagościńcu 
na połączeniu ul.100-lecia, 
Podmiejskiej, Szkolnej do 
ul. Boryny w Helenowie gm. 
Wołomin – długość odcin-
ka 2,888 km. Koszt 16,6 mln 
złotych w latach 2019-2021;

•	Rozbudowę i przebudo-
wę drogi powiatowej nr 
4314W od skrzyżowania z 
drogą wojewódzką nr 634 

w Wołomin do miejscowo-
ści Ręczaje Polskie w gmi-
nie Poświętne – długość 
odcinka 7,618 km. Koszt 
26,6 mln złotych w latach 
2019-2021;

•	Rozbudowę dróg powia-
towych nr 4359W ul. Wi-
leńskiej w Wołominie, nr 
4304W ul. Szkolnej w Słup-
nie, Gmina Radzymin, nr 
4352W ul. Mareckiej w Ko-
byłce – długość odcinka 
1,79 km. Koszt inwestycji 
ok. 12,4 mln złotych. Reali-
zacja nastąpi do końca 2019 
roku.

Z terenu Powiatu Wo-
łomińskiego dofinansowa-
nie otrzymały również gmi-
ny: Ząbki, Kobyłka, Marki, 
Dąbrówka, Tłuszcz, Jadów, 
Klembów, Strachówka.

W ramach naboru prze-
prowadzonego w dniach 
13 marca – 12 kwietnia 2019 r. 
złożono 491 wniosków o dofi-
nansowanie gminnych i po-
wiatowych zadań drogowych. 
Samorządy mogły uzyskać 
dofinansowanie w wysoko-
ści od 50 do 80 % przewidy-
wanych kosztów realizacji za-
dania. Powiaty oraz miasta na 

Fundusz Dróg Samorządowych

W poniedziałek, 2 września, w godzinach popołudniowych, zo-
stała opublikowana lista beneficjentów rządowego programu 
Fundusz Dróg Samorządowych. Powiat Wołomiński otrzymał 
rekordowe wsparcie finansowe w wysokości 44,6 mln złotych.

prawach powiatu mogły zło-
żyć trzy wnioski o dofinanso-
wanie, natomiast gminy dwa 
wnioski. Łączna kwota środ-

ków Funduszu przewidziana 
na dofinansowanie zadań z 
list podstawowych to 538 283 
488,11 zł.

Wszystkie wnioski złożone przez Starostwo zostały rozpatrzone 
pozytywnie i otrzymaliśmy ponad 44 mln złotych dofinansowa-
nia, co stanowi 80% kosztów realizacji inwestycji – mówi starosta 
wołomiński Adam Lubiak


