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Drogowy sukces ZąbekPodpisano umowę

Innowacyjny projekt wodociągów w Ząbkach

WYNAJMĘ LOKAL 40 m2 
(wszystkie media)

w Ząbkach przy ul. Szwoleżerów 130.

tel. 602-507-999

Restauracja
STEAK i WINO

Wina Świata

Sulejów
ul. Kościelna 16
Czynne od wtorku do niedzieli

Rezerwacja:
kontakt@steakiwino.pl

tel. 507 027 467, 506 499 954
www.steakiwino.pl

Organizujemy wesela 
i inne przyjęcia 

połączone z degustacją 
win i steków

Usługa transportu gości przed i po imprezie 
(cena usługi 1 zł/za km powyżej 40 km)

Aż 80% dofinansowania na budowę i remont dróg! W pierwszych dniach września opublikowano listę beneficjentów rządowego 
„Funduszu Dróg Samorządowych”. O bardzo korzystnej dla miasta decyzji rozmawiamy z burmistrz Ząbek, Małgorzatą Zysk.

Małgorzata Zyśk, burmistrz Ząbek 

Nadmierny pobór wody 
podziemnej i straty wody w 
sieci wodociągowej – to lokal-
ne problemy środowiskowe, 
które już wkrótce rozwiąże w 
Ząbkach wdrożenie projek-
tu pn. Zintegrowany system 
monitoringu infrastruktury 
wodociągowej miasta Ząbki. 
Zostanie on przeprowadzony 
(wraz z fazą badawczo-roz-
wojową) do końca sierpnia 
2021 r. dzięki dofinansowa-
niu z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. 

Podpisanie umowy regu-
lującej wsparcie z NFOŚiGW 
dla inwestycji w Ząbkach 
odbyło się w Warszawie z 
udziałem Artura Michalskie-
go, wiceprezesa NFOŚiGW 
oraz Janusza Czarnogórskie-

go, prezesa Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji 
w Ząbkach Sp. z o.o. Całko-
wity koszt przedsięwzięcia 
oszacowano na 2,3 mln zł, z 
czego dotacja z Narodowego 
Funduszu przekroczy 940 tys. 
zł. NFOŚiGW środki krajowe 
na dofinansowanie projektu 
przekaże z zasobów progra-
mu priorytetowego Wsparcie 
dla innowacji sprzyjających 
zasobooszczędnej i niskoemi-
syjnej gospodarce Część 1) 
Sokół - wdrożenie innowacyj-
nych technologii środowisko-
wych. 

W ramach inwestycji zo-
stanie przeprowadzonych kil-
ka odrębnych działań, w tym: 
opracowanie szczegółowego 
programu badawczo-rozwo-
jowego i zakup odpowiedniej 
aparatury oraz montaż i uru-

chomienie systemu monito-
ringu. Kolejnym etapem ma 
być badanie wpływu opomia-
rowania odbiorców ryczałto-
wych wody na pobór i rozbio-
ry wody. 

od lewej siedzą: Artur Michalski, Zastępca Prezesa Zarządu 
NFOŚiGW i Janusz Tomasz Czarnogórski, Prezes Zarządu 
PWiK w Ząbkach Sp. z o.o.

(dokończenie na str. 3)

Moja Gazeta Regionalna: Czy 
spodziewała się Pani, że Ząb-
ki znajdą się w gronie miast, 
które otrzymały maksymalne 
dofinansowanie?
Małgorzata Zyśk, burmistrz 
Miasta Ząbki: To dla nas 
mile zaskoczenie - liczyliśmy 
najpierw na 50% dofinanso-
wania, potem, w przypływie 
optymizmu, na 70%. Tymcza-
sem otrzymaliśmy maksymal-
ne dofinansowanie w wysoko-
ści 80%. Złożyliśmy wnioski 
na zadania, których realizacja 
wynosi 27 mln zł, z czego po-
nad 21 milionów to otrzyma-
na dotacja.
W lipcu otrzymaliśmy jedy-
nie ogólną informację, że Ząb-
ki znalazły się w grupie tych 
gmin, którym przyznane zo-

stały dotacje. Nie wiedzieli-
śmy jeszcze, w jakiej wysoko-
ści i czy obejmują oba nasze 
wnioski - na budowę oraz na 
remont łącznie 16 dróg gmin-
nych.
Wyznaje zasadę, że ważne są 
całe Ząbki i robimy wszystko, 
co możliwe, aby je komplek-
sowo rozwijać. Kiedy wiedzia-
łam, że będzie rządowy pro-
gram budowy dróg lokalnych, 
poszłam na całość i zgłosiłam 
wszystkie drogi, na które mie-
liśmy już gotową dokumenta-
cję; gdzie można było starać się 
o pozwolenia na budowę albo 
robić zgłoszenia na daną dro-
gę. Takim sposobem udało się 
nam dostać dofinansowanie 
na budowę aż 16 dróg.

(dokończenie na str. 5)

W czwartek 12 września w 
Pałacu w Chrzęsnem wojewo-
da mazowiecki Zdzisław Sipie-
ra wraz ze starostą Adamem 
Lubiakiem i wicestarostą Ro-
bertem Szydlikiem podpisali 
umowę dotacyjną na realizację 
zadania pt. „Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 4307W na od-
cinku od węzła Wola Rasztow-
ska do skrzyżowania w m. Zwie-
rzyniec”.

W trakcie uroczystości 
wojewoda podkreślił spraw-
ność oraz kompetencje Staro-
stwa Wołomińskiego, które w 
ramach tegorocznego nabo-
ru wniosków spełniło wszelkie 
założone kryteria i otrzyma-
ło rekordowe dofinansowanie. 
Starosta Adam Lubiak podzię-
kował za wsparcie samorządów 
w rozwoju sieci dróg lokalnych. 

Rozbudowa drogi powiatowej 
nr 4307W to jedna z inwesty-
cji drogowych, na którą Powiat 
Wołomiński otrzymał dofinan-
sowanie w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych. War-
tość projektu po rozstrzygnię-
ciu postępowań przetargowych 
to 5 554 547,41 zł, zaś wysokość 
dofinansowania przekazanego 
przez Wojewodę w ramach FDS 
wyniesie 4 443 637,00 zł (80% 
kosztów kwalifikowanych).

Obecny na podpisaniu 
umowy wiceminister infra-
struktury Andrzej Bittel poin-
formował, że dzięki umowie z 
PKP, pociągi dalekobieżne będą 
się zatrzymywać już od grudnia 
2019 roku na stacji w Wołomi-
nie, co znacząco poprawi kom-
fort podróżowania mieszkań-
ców Powiatu.
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Piotr Uściński  - Prosto z Sejmu

S10 - Już niedługo zupełnie 
nowa droga krajowa w powiecie 

wołomińskim

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

Inauguracja kampanii wyborczej Piotra Uścińskiego

S10 to droga znana kie-
rowcom podróżującym 
przez Płońsk i Sierpc w kie-
runku Torunia i Bydgoszczy. 
Do 2029 roku trasa ma zo-
stać wydłużona i zakończo-
na Obwodnicą Aglomera-
cji Warszawskiej. Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad opublikowała pod 
koniec sierpnia 4 warianty 
korytarzy, w których miała-
by zostać projektowana nowa 
droga. Prace ruszyły dopiero 
w 2018 roku, więc wszystko 
jest jeszcze na bardzo wstęp-
nym etapie i wymaga szeregu 
uzgodnień i analiz. 

Od Płońsk obwodnica 
przebiegać będzie naokoło 
Warszawy w okolicach Seroc-
ka, Tłuszcza, Mińska Maz., 
Kołbieli, Góry Kalwarii, Tar-
czyna, Żyrardowa, Sochacze-
wa i Wyszogrodu. Zasadnicze 
warianty na terenie powiatu 
Wołomińskiego (szczegóło-
wą mapę można zobaczyć na 
www.uscinski.pl) są następu-
jące:
- pierwszy od okolic Serocka 

prowadzi mostem w oko-
licach Załubic gm. Radzy-
min, dalej Mokre, wzdłuż 
torów w okolice Jasienicy 
gm. Tłuszcz, potem na po-
łudnie przez gm. Poświęt-
ne i dalej w stronę powiatu 
mińskiego (Dębe Wielkie);

- drugi na teren powiatu pro-
wadzi mostem na Bugu na 
wysokości Dręszewa gm. 
Dąbrówka, dalej w stronę 
Mokrej Wsi gm. Tłuszcz i 
Równego gm. Strachówka i 
dalej wzdłuż DK50 w stro-
nę Mińska Maz;

Ta obwodnica jest bar-
dzo potrzebna, aby zmniej-
szyć ruch tranzytowy pod 
Warszawą. Jest jednocze-
śnie szansą na impuls do 
rozwoju gospodarczego 
powiatu. Dobry dostęp do 
sieci dróg krajowych po-
zwoli naszym firmom dzia-
łać na szerszą skalę, pomo-
że także zachęcić nowych 
inwestorów do tworzenia 
zakładów pracy tutaj, na 
naszym terenie.

Mieszkańców i sa-
morządy czekają jed-
nak uzgodnienia przebie-
gu trasy i wielu rozwiązań 
technicznych, właścicie-
li nieruchomości ustalenia 
związane z przekazaniem 
gruntów i odszkodowania-
mi. Ja ze swej strony tak-
że włączę się w tą sprawę. 
Musimy zadbać, aby pla-
nowana inwestycja jak naj-
lepiej służyła mieszkań-
com naszych miejscowości, 
a ewentualne utrudnienia 
były jak najmniejsze. Będę 
w tych uzgodnieniach za-
wsze po stronie ludzi, będę 
słuchał mieszkańców i re-
prezentował ich interesy.

Dołożę starań, aby in-
westycja odbyła się spraw-
nie, z uwzględnianiem 
uwag i potrzeb mieszkań-
ców naszych gmin. Dla 
mnie ludzie są najważniej-
si. Piotr Uściński

Poseł na Sejm RP

Wśród zaproszonych go-
ści widzieliśmy wiceministra 
w KPRM Tomasza Szczegiel-
niaka, posła Janusza Szewcza-
ka, wiceprzewodniczącego Ko-
misji Finansów i Józefa Radzio, 
przewodniczącego NSZZ Soli-
darność oddział Wołomin oraz 
samorządowców ze starostą Ada-
mem Lubiakiem na czele.

Minister Tomasz Szczygiel-
niak, wspominając posła Uściń-
skiego z okresu jego pracy w 
wołomińskim starostwie, powie-
dział: „Przez 4 lata moim szefem 
był Piotr Uściński, jeden z naj-
lepszych szefów, jakich w życiu 
miałem. Był świetnym starostą, 
bardzo dobrze prowadził sprawy 
Powiatu (…)”. 

Janusz Szewczak, kolega klu-
bowy z Komisji Finansów Pu-
blicznych, podkreślał, że Piotr 
Uściński jest niezwykle pracowi-
tym posłem. „My z Piotrem po-

znaliśmy się i zaprzyjaźnili w Ko-
misji Finansów Publicznych. Bez 
wątpienia jest to doskonały kan-
dydat, uważam go za wyjątkowo 
pracowitego posła. Wybór Piotra 

jest gwarancją na dobry czas dla 
Polski, dobry czas dla finansów 
publicznych”. 

Z kolei Józef Radzio, prze-
wodniczący wołomińskiego 
NSZZ „Solidarność”, zwrócił 
uwagę na patriotyzm i przywią-
zanie do kościoła katolickiego 
kandydata na posła. „Znam war-
tość Piotrka, wartość patriotycz-

ną i chrześcijańską (…). Na pew-
no warto oddać głos na Piotra 
Uścińskiego, ponieważ te war-
tości, które uznajemy za najważ-
niejsze, on posiada”. 

Starosta wołomiński Adam 
Lubiak w swoim wystąpieniu 
stwierdził, że nie łatwo być na-
stępcą Piotra Uścińskiego. „Nie 
słyszałem, aby ktokolwiek na-
rzekał na Piotra, gdy był staro-
stą (…)”. Kamil Kowaleczko, wi-
ceburmistrz Ząbek zauważył, że 
potrzebni są posłowie, którzy 
mają bliski kontakt ze swoimi 

wyborcami. „Piotr jest właśnie 
taką osobą, zawsze blisko ludzi i 
ich spraw”. Mateusz Głasek, rad-
ny Otwocka, prywatnie siostrze-
niec posła podkreślał, że warto-

ści, które wyznaje poseł Uściński, 
są obecne w jego życiu. „Proro-
dzinność nie jest sloganem, na 
którym postanowił zbudować 
kapitał polityczny. (…) Kiedy ob-
serwuję, jak Piotr traktuje swoje 
dzieci, jak odnosi się do żony, jaki 
jest życzliwy i serdeczny, to jest 
bardzo budujące!”.

Piotr Uściński podziękował 
za ciepłe, życzliwe słowa swo-
im gościom. Podziękował rów-
nież najbliższej rodzinie za ich 
wsparcie i obecność. Obiecał dal-
szą, solidną pracę w parlamencie. 
-  Ja,  idąc do Sejmu, mam jasno 
określony cel. Chcę pracować dla 
dobra Polski, jej mieszkańców, jej 
rodzin. To jest moja misja. W sej-
mie nie wdaję się w czcze spory, 
słowne utarczki. Wolę spokojnie i 
odpowiedzialnie pracować w ko-
misjach czy też lokalnie na rzecz 
moich wyborców - powiedział 
poseł Uściński. 

Podczas spotkania była rów-
nież możliwość rozmów kuluaro-
wych z kandydatem do Sejmu RP.

Spotkanie poprowadziła 
Marzena Małek, była radna sej-
miku mazowieckiego.                US

Piotr Uściński, kandydat do parlamentu, ubiega się o mandat poselski z ramienia PiS. Inauguracja kampanii wyborczej kandy-
data z Ząbek odbyła się 5 września w Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości Fabryczka w Wołominie. Posłowi Piotrowi 
Uścińskiemu towarzyszyła jego najbliższa rodzina.

Piotr Uściński podczas inauguracji kampanii wyborczej

W pierwszych rzędach członkowie rodziny i koledzy partyjni
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Innowacyjny projekt wodociągów w Ząbkach

Dożynki Powiatowo-Gminne

Zostaną także przepro-
wadzone badania natężenia 
przepływu i ciśnienia w sieci 
wodociągowej, zmodernizo-
wany i zaktualizowany będzie 
również istniejący system GIS. 

Kalibracja oraz testy mo-
delu hydraulicznego, a także 
integracja modułów systemu 
wodociągowego - to następne 
etapy projektu.

W efekcie zostanie uru-
chomiony, funkcjonujący on-
-line, system wodomierzowy 
na 2250 ujęć indywidualnych 
odbiorców ryczałtowych, z 
automatyczną transmisją da-
nych pomiarowych w trybie 
stacjonarnym. Nastąpi także 
montaż i rozruch systemu 
monitoringu natężeń przepły-
wu i ciśnień w 10 wybranych 
punktach sieci wodociągowej. 
Przewidziane jest ponadto 
stworzenie oprogramowania 
komputerowego obejmują-
cego wielomodułową, dwu-
kierunkową integrację bazy 
danych GIS z modelem hy-
draulicznym, monitoringiem 
ilościowym sieci wodocią-
gowej wraz z systemem na-
liczania opłat za odpady ko-

munalne, przy wykorzystaniu 
zjawiska synergii.

Z wdrożenia rozwiązań 
z fazy B+R wynikną ważne 
efekty ekologiczne. Będzie 
to m.in. obniżenie objętości 
wody podziemnej pobieranej 
z ujęć odbiorców ryczałto-
wych (w wysokości 400 870 
m3/rok) i zwiększenie spraw-
ności oczyszczania ścieków 
oraz uzyskanie oszczędności 
energii (na podstawie zmniej-
szenia ilości odprowadzanych 
ścieków o 296,64 MWh/rok). 
Nastąpi również zmniejszenie 
emisji CO2 (o 120,1 ton CO2/
rok), redukcja ilości odpadów 
(o 1650 kg/rok) i obniżenie 
zapotrzebowania na energię 
elektryczną pobieraną przez 
pompownie (64,3 MWh/rok).

- Innowacyjność w tym 
projekcie badawczo-rozwo-
jowym polega na tym, że 
wchodzimy na grunt niezba-
dany, jakim jest analiza zuży-
cia wody przez mieszkańców, 
którzy mają własne ujęcia 
wody, a ścieki odprowadzają 
do ogólnospławnej kanaliza-
cji - zaznaczył prezes Janusz 
Czarnogórski podczas uro-
czystości podpisania umowy. 
- My mieszkańców „opomia-

rowujemy”, czyli sprawdzamy, 
jak zużywają wodę i na jakie 
cele. W obecnych czasach, 
gdy wody zaczyna już brako-
wać, jest to niezwykle istotne. 
Do tego proponujemy własny 
system monitorowania - ze 
swoją siecią, urządzeniami i 
platformą odczytu. Wszystko 
jest na licencji naszego przed-
siębiorstwa. Zamierzamy to 
rozwiązanie powielać w in-
nych spółkach wodociągowo-
-kanalizacyjnych, o ile faza ba-
dawczo-rozwojowa przyniesie 
oczekiwane rezultaty. Mamy 
już podpisane dwa listy inten-
cyjne z sąsiednimi przedsię-
biorstwami o podobnym pro-
filu, które po fazie B+R chcą 
wdrożyć taki sam projekt na 
swoim terenie.

Prezes Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w 
Ząbkach Sp. z o.o. dodał, że 

projekt przyniesie wymierne 
korzyści również mieszkań-
com, którzy będą mieli moż-
liwość kontroli nad ilością 
zużywanej wody oraz ilością 
powstających ścieków. Jednym 
z elementów projektu jest mo-
duł do naliczania mieszkań-
com opłaty za odpady komu-
nalne w zależności od zużycia 
wody. Dysponując danymi 
dotyczącymi zużycia wody w 

trybie on-line można rzetelnie 
wyliczyć wysokość opłaty.

- Wiele gospodarstw ma 
własne, przydomowe oczysz-
czalnie wody, które jednak ge-
nerują znaczne ilości ścieków 
-  podkreślił prezes Janusz Czar-
nogórski.. - Woda z własnego 
ujęcia jest niepotrzebnie zuży-
wana i trafia do kanalizacji. Po 
uzyskaniu pozytywnego rezul-
tatu naszych badań, będziemy 

przekonywać mieszkańców, że 
warto skorzystać z naszej in-
frastruktury i odłączyć swoją 
oczyszczalnię, która przecież 
zużywa także energię elektrycz-
ną. Klienci będą mogli odnoto-
wać dodatkowe korzyści. Gene-
ralnie bowiem osiągamy efekt 
skali: „produkujemy” wodę, 
która dla nas jest tania i może 
być podobnie tania dla miesz-
kańców.

Zalety odczytu on-line
•	 Bieżący monitoring sieci wodociągowej
•	 Bilansowanie wody pomiędzy jej produkcją na SUW, a za-

fakturowaną sprzedażą
•	 Brak potrzeby wchodzenia na posesję, w celu odczytu wo-

domierzy, a tym samym brak problemów z  utrudnionym 
dostępem do Klienta

•	 Natychmiastowe wykrywanie wszelkich alarmów np. wycie-
ków wody, bądź niepożądanych ingerencji w wodomierz

•	 Szybka lokalizacja awarii oraz znaczne ograniczenie strat 
wody

•	 Gromadzenie i archiwizowanie odczytów wodomierzy z do-
wolnie wybranych dni w systemie e-BOK

•	 Efektywniejsza gospodarka wodomierzowa  prowadzona 
przez pracowników zajmujących się odczytami

Cel odczytu stacjonarnego
•	 Bilansowanie wody produkowanej na Stacji Uzdatnia 

Wody „Drewnica” w Ząbkach wybudowanej w 2017r.
•	 Poszanowanie zasobów wody zgodnie z ustawą Prawo 

Wodne
•	 Rozwiązywanie problemów z utrudnionym dostępem do 

Klienta
•	 Codzienny odczyt wodomierzy umożliwiający fakturowa-

nie miesięczne zamiast okresu dwumiesięcznego

Sposób odczytu stacjonarnego 
w Ząbkach
•	 Obecnie wdrożono pilotaż stacjonarnego odczytu 309 

wodomierzy w południowej części Ząbek o gęstej zabu-
dowie jednorodzinnej i wielomieszkaniowej

•	 Odczyt odbywa się za pomocą sieci 70 koncentratorów, 
które zbierają dane z nakładek radiowych zamontowa-
nych na wodomierzach i drogą GSM przesyłają je na 
serwer

•	 Koncentratory odczytują nakładki wszystkich wiodących 
producentów wodomierzy na polskim rynku

•	 Innowacyjnym rozwiązaniem jest również odczyt 30 
wodomierzy z zamontowanymi nakładkami odczytywa-
nymi anteną zbiorczą za pomocą bezprzewodowej sieci 
LoRa

  STACJONARNY  ODCZYT WODOMIERZY W ZĄBKACH                                                               „ W trosce o mieszkańców i o środowisko” 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

(dokończenie ze str. 1)

 (Opracowano na podst. informacji zamieszczonych na stronie NFOŚiGW)

- Dożynki to jeden z naj-
piękniejszych dni w roku dla 
każdego rolnika, nawiązujący 

do najpiękniejszych polskich 
tradycji. Podkreśla nasze przy-
wiązanie i umiłowanie ojczystej 

ziemi. Wyraża szacunek do lu-
dzi, którzy swoje życie związali 
z ciężką pracą na roli.

W sobotę w Woli Cugowskiej na terenie gminy Poświętne odbyły się Powiatowo-Gminne Do-
żynki. Święto Plonów oraz przygotowane przez organizatorów atrakcje cieszyły się ogromną 
popularnością. 

Tak dawniej, jak i dziś, 
Święto Plonów przypomina 
nam wszystkim, że to właśnie 
dzięki poświęceniu rolnika 
codziennie trafia na nasze sto-
ły  polski chleb - powiedział 
w przemówieniu okoliczno-
ściowym starosta wołomiński 
Adam Lubiak.

Wydarzenie rozpoczął uro-
czysty korowód wieńców oraz 
dziękczynna msza święta, w 
której udział wzięli przedstawi-
ciele władz centralnych, policji 
i straży pożarnej, sołtysi, koła 
gospodyń wiejskich oraz bar-
dzo liczna grupa mieszkańców 
gminy Poświętne i powiatu wo-
łomińskiego.

Powiatowe Święto Plo-
nów uatrakcyjniły stoiska z 
wyrobami regionalnymi kół 
gospodyń wiejskich i sołectw. 
Liczną publiczność przycią-
gnęły również pokazy lotnicze, 

skoki spadochronowe oraz loty 
wiatrakowcem. Niewątpliwą 
atrakcją był również konkurs na 
Najpiękniejszy Wieniec Dożyn-
kowy, w którym udział wzięły 
aż 33 delegacje. Jury przyznało 
3 równorzędne nagrody głów-
ne: sołectwu Sitki, sołectwu 
Trzcinka oraz sołectwu i KGW 
w Nadbieli. 

Przyznano również 5 wy-
różnień: KGW Roszczep, KGW 
w Choinach, KGW w Równem, 
KGW w Strachówce i sołectwu 
Jarzębia Łąka. Fundatorami na-
gród finansowych (głównych, 
wyróżnień i nagród „za udział”) 
byli organizatorzy dożynek: sta-
rosta Adam Lubiak i wójt Sylwe-
ster Niźnik.

Reprezentacja sołectwa Roszczep z wojewodą mazowieckim Zdzisławem Sipierą, starostą wołomiń-
skim Adamem Lubiakiem i jego małżonką, Katarzyną Lubiak, radną sejmiku mazowieckiego Sołectwa w barwnym pochodzie
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Niewątpliwie ważnym 
punktem tegorocznej impre-
zy było widowisko historyczne 
pod tytułem „Bolesław Chro-
bry”, w reżyserii inicjatorki 
przedsięwzięcia, Grażyny So-
bierajskiej, dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Popiełusz-
ki i Liceum im. Pileckiego w 
Ząbkach, Fundacja „Wzra-
staj Edukacja Kultura Sport” 
i niezastąpionej Anny Kozioł, 
opiekunki Studia Teatralnego 
Miejskiego Domu Kultury w 
Ząbkach, dzięki której powsta-
ło w mieście wiele ciekawych 
projektów artystycznych. - Do 
naszego teatralnego projektu 
zapraszamy co roku wszyst-
kich mieszkańców miasta, bez 
względu na wykonywany za-
wód czy poglądy. Jest to świet-
ne połączenie rozrywki z żywą 
lekcją historii. Mam nadzieję, 
że skłania także do refleksji - 

powiedziała dyrektor Grażyna 
Sobierajska, pomysłodawczyni 
projektu. 

Rys historyczny epoki w na-
wiązaniu do czasów współcze-
snych, nakreślił przed spekta-
klem wygłosił prof. Jan Żaryn. 
W historyczne postacie wcielili 
się mieszkańcy Ząbek i przed-
stawiciele samorządu. Mogli-
śmy zatem podziwiać kunszt 
aktorski burmistrz Małgorzaty 
Zyśk, wiceburmistrza Kamila 
Kowaleczko, przewodniczącego 
Rady Powiatu Wołomińskiego 
Roberta Perkowskiego i prezesa 
PWiK Ząbki Janusza Tomasza 
Czarnogórskiego. 

Publiczność nagrodziła ar-
tystów gorącymi brawami, po 
czym wszyscy zostali zaproszeni 
do poloneza, który poprowadził 
wodzirej, Daniel Kołodziejczyk. 

Po spektaklu, na scenę po 
odbiór pucharów i nagród, zo-

stali zaproszeni sportowcy, zwy-
cięzcy „Biegu o koronę Bolesła-
wa Chrobrego”. Na dystansie 5 
km zwyciężył Marcin Bielec-
ki, który odebrał puchar i koro-
nę z rąk samego władcy, Bole-
sława Chrobrego. W postać tę 
wcielił się i zagrał brawurowo Ja-
nusz Tomasz Czarnogórski, Pre-
zes PWiK w Zabkach. Drugie 
miejsce zajął Cezary Niebudek, 
a trzecie - Łukasz Czerwiński. 
W biegu na 800 m najlepszy czas 
uzyskał Krystian Taban, drugi 
był Mateusz Kowalski, na trze-
cim miejscu uplasował się Błażej 
Kalinowski. Najmłodsi zawod-
nicy mieli do pokonania dystans 
300 metrów. Na tym dystansie 
najlepszym okazał się Szymon 
Bielecki, drugi był Maciej Paw-
lak, a trzeci Maksymilian Judka.

A wieczorem tego dnia w 
Ząbkach królowała muzyka di-
sco polo.

W piątek 6 września, na tere-
nie Domu Pomocy Społecznej 
w Zielonce dokonano odbio-
ru Otwartej Strefy Aktywno-
ści dla mieszkańców. Inwe-
stycja została zrealizowana 
dzięki przyznanej Starostwu 
Wołomińskiemu rządowej 
dotacji.

Pensjonariusze Domu 
Pomocy Społecznej w Zie-
lonce, mieszkańcy Zielonki 
oraz całego powiatu woło-
mińskiego mogą już korzy-
stać z nowego miejsca do re-
kreacji i odpoczynku, które 
zostało zlokalizowane w par-
ku okalającym DPS.

-  Cieszę się, że możemy 
udostępnić ten wyjątkowy 
teren nie tylko naszym pen-
sjonariuszom, ale również 
wszystkim mieszkańcom 
i gościom, którzy szukają ci-
szy i odpoczynku na łonie 
natury - mówi starosta woło-
miński Adam Lubiak, który 
uczestniczył w odbiorze in-
westycji od wykonawcy.

Teren przylegający do 
ponad stuletniego budyn-
ku DPS, zaprojektowanego 
przez jednego z najwybitniej-
szych polskich architektów 
przełomu XIX i XX w. Stefa-
na Szyllera, został gruntow-
nie uporządkowany. Zainsta-
lowane zostały urządzenia do 
ćwiczeń na świeżym powie-
trzu, miejsca do gry w  sza-
chy, a wokół stawu wytyczo-
na została ścieżka do nordic 
walking oraz nowe ławki. 

Inwestycja realizowana 
jest w ramach przyznanej Po-
wiatowi Wołomińskiemu do-
tacji Ministra Sportu i Tury-
styki ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej 
w ramach programu rozwo-
ju małej infrastruktury spor-
towo-rekreacyjnej o charak-
terze wielopokoleniowym 
– Otwarte Strefy Aktywności 
(OSA). Całkowita wartość 
wykonanych prac wyniosła 
ok. 100 tys. złotych, w tym 
25  tys. złotych rządowego 
dofinansowania.

Red.

Pożegnanie lata z disco polo

„Bolesław Chrobry” w Ząbkach
Mieszkańcy 

Zielonki 
mają nowe 
miejsce do 

odpoczynku 
i rekreacji

W niedzielę, 8 września, mieszkańcy Ząbek spotkali się na stadionie miejskim, by uczestnicząc w pik-
niku rodzinnym, pożegnać lato z disco polo. Pogoda dopisała, co z pewnością przełożyło się na dużą 
frekwencję.

Tegorocznej edycji przyświe-
cał również cel charytatywny - 
zbiórka pieniędzy na leczenie 
8-letniego Maksia Bednarczyka. 

- Pożegnanie lata w plenerze 
cieszy się coraz większą popular-
nością wśród mieszkańców Zą-
bek. Rekordowa frekwencja, ro-
dzinna zabawa oraz szczytny cel, 
to atuty tegorocznej IV edycji tej 

imprezy. A działo się już od sa-
mego rana. Bieg po zdrowie dla 
Maksa, inscenizacja historyczna 
Bolesław Chrobry i finał disco 
polo, wszystko po to, by wspierać 
leczenie małego Maksymiliana. 
Dochód z licytacji i zbiórki po-
może chłopcu w walce z nowo-
tworem - powiedziała burmistrz 
Małgorzata Zyśk.                    Red.

W roli króla wystąpił prezes PWiK w Ząbkach Janusz Tomasz 
Czarnogórski, jego żonę zagrała burmistrz Małgorzata Zyśk

Wszyscy do poloneza...

Inicjatorka przedstawienia, dyr. Grażyna Sobierajska słowa podziękowania skie-
rowała do wolontariuszy Zwycięzcy „Biegu o koronę Bolesława Chrobrego”
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Drogowy sukces Ząbek

Obchody Światowego Dnia 
Sybiraka w Wołominie odbę-
dą się w tym roku wyjątkowo 
21 września i będą połączone z 
jubileuszem 30-lecia wołomiń-
skiego Koła ZS. 

W programie uroczysto-
ści: o godz. 10.00 Msza św. w 
kościele p.w. Matki Bożej Kró-
lowej Polski w Wołominie; po 
mszy przemarsz na skwer im. 
Sybiraków, gdzie nastąpi po-
witanie gości, okolicznościowe 
przemówienia, Apel Poległych 
i składanie wieńców. Uroczy-
stość zakończy się spotkaniem 
w Miejskim Domu Kultury o 
godz. 13, podczas którego zo-
staną wręczone odznaczenia ZS. 
Przewidziany jest także koncert 
okolicznościowy oraz wspo-

mnienia wołomińskich Sybira-
ków.

Organizatorami obchodów 
są: Związek Sybiraków Koło 
Wołomin, Burmistrz Wołomina 
Elżbieta Radwan oraz Towarzy-
stwo Przyjaciół Ziemi Woło-
mińskiej WOŁOMINIAK. 

Organizatorzy serdecznie 
zapraszają na uroczystość oso-
by zaprzyjaźnione i współpra-
cujące z wołomińskim Kołem 
Związku Sybiraków, a szczegól-
nie wszystkich, którzy przez 30 
lat działalności Koła otrzymali 
odznaki Sybirackie. Bardzo 
nam zależy, żebyśmy w dniu 
jubileuszu, a jednocześnie dniu 
upamiętniającym martyrologię 
zesłanych na „nieludzką ziemię” 
byli razem. Zapraszamy!

Dzień Sybiraka

Bardzo się cieszymy, bo ma-
jąc część środków zabezpie-
czonych w budżecie, zaczęli-
śmy wcześniej ogłaszać prze-
targi na wszystkie te drogi. I już 
je wszystkie rozstrzygnęliśmy. 
Od połowy września możemy 
wchodzić z budową. 

Czym kierowaliście się Pań-
stwo zgłaszając konkretne uli-
ce do rządowego programu?
Przede wszystkim musieliśmy 
zwrócić uwagę na to, że mamy 
w tym roku do realizacji projekt 
budowy kanalizacji deszczowej. 
W budżecie miasta jest 18 mln 
zł na to zadanie, z dużym do-
finansowaniem zewnętrznym 
w wysokości 80 % na ten rok. 
Koszt całkowity projektu na 
kanalizację deszczową wyno-
si 40 mln zł, w przyszłym roku 
wykorzystane zostaną pozosta-
łe środki przeznaczone na jego 
realizację.
Musieliśmy wziąć zatem pod 
uwagę drogi, które będą miały 
wykonywaną w tym roku ka-
nalizację deszczową. Jak wiado-
mo, najpierw trzeba zrobić ka-
nalizację deszczową, a dopiero 
potem położyć nawierzchnię. 
W przypadku dróg gruntowych 
dofinansowanie z rządowego 
programu uwzględniało wyko-
nanie całej drogi. Na zgłoszone 
istniejące już drogi otrzymali-
śmy 1/3 środków z projektu na 
odtworzenie kanalizacji desz-
czowej, a 2/3 można było pozy-
skać w ramach dotacji z rządo-
wego funduszu budowy dróg. 
Duża dotacja, która została po-
zyskana jeszcze za czasów bur-
mistrza Perkowskiego na kana-
lizację deszczową, pozwoli nam 
systemowo wykonać ją w Ząb-
kach. Ale każda wykonana ka-
nalizacja deszczowa potrzebu-
je też podbudowy drogi i na-
wierzchnię, dlatego dobrze wpi-
sujemy się w rządowy program 
budowy dróg lokalnych.

Jakie ulice zostały zgłoszone 
do tego programu?
Złożyliśmy wnioski na dotację 
dla 16 dróg gminnych, na tam-
ten moment były to wszystkie 
drogi, jakie mogliśmy zgłosić, 
czyli mieliśmy już przygotowa-
ne projekty, pozwolenia na bu-
dowę bądź złożyliśmy w staro-
stwie wnioski na budowę.
Są to ulice w części centralnej i 
północnej: Górnośląska, Gał-
czyńskiego, Traugutta, Słowac-
kiego, Gdyńska, Lipowa, Na-
rutowicza i droga serwisowa, 
która powstanie wzdłuż torów 

kolejowych, przy parkingu 3 
Maja/Piłsudskiego. Będzie ona 
odciążeniem dla centralnej czę-
ści Ząbek i dla ruchu wyprowa-
dzającego samochody do War-
szawy w kierunku ul. Łodygo-
wej.
Po południowej stronie mia-
sta w ramach tego projektu są 
budowane nieutwardzone do 
tej pory drogi: Olszewskiego, 
Bociania i Sokola. Kolejne to: 
Herberta, Nowoprojektowana, 
Andersena, Kaszubska. Przy 
tej ostatniej stoją już bloki, a w 
przyszłości ma powstać tam bu-
dynek komunalny.
Następna droga to ul. Projekto-
wana, czyli odcinek łączący Po-
wstańców z Andersena. Przy 
okazji wyjaśnię, że nie potwier-
dziło się, że bloki, które zosta-
ły wybudowane na tym odcin-
ku, są ogniowo zabezpieczone. 
Droga powstanie zatem z uwa-
gi na bezpieczeństwo i fakt, że 
jej budowa od 2003 roku była 
uwzględniona w planie zago-
spodarowania przestrzennego 
miasta Ząbki. W zasadzie tylko 
dlatego bloki wybudowane w 
2012 roku mogły tam powstać, 
że droga była w planach miasta.

Na temat zabudowy tego 
miejsca słychać było nieco 
głosów niezadowolenia...
Każdy mógł zajrzeć do pla-
nów przed podjęciem decy-
zji o zakupie mieszkania w 
tym rejonie. My robimy te-
raz ukłon w stronę mieszkań-
ców przeciwnych budowie tej 
drogi i nie będziemy jej ro-
bić przy samym płocie. Jeśli 
zgodę wyrazi Nadleśnictwo 
Drewnica, odsuniemy ją o 1,5 
m od ogrodzenia bloków. Po-
zostanie tam trochę zieleni, 
resztę nasadzimy. Pierwotnie 
miała tam być ścieżka rowe-
rowa o szerokości 2 m i taki 
sam chodnik. Teraz zrobimy 
ścieżkę rowerową połączoną z 
ciągiem pieszym o szerokości 
3 m. Zyskamy w ten sposób 
jeden metr, by odsunąć drogę 
od ogrodzenia o 1,5 m.
Droga jest tam niezbędna ze 
względu na potrzeby komu-
nikacyjne tego rejonu miasta. 
Musimy wziąć pod uwagę, że 
powstają tam całe ciągi bloków 
jeszcze niezasiedlonych, od 
Andersena do Powstańców. W 
przyszłości może być problem 
komunikacyjny przy próbie 
wyjazdu z tej części miasta, a 
obecnie często są łamane prze-
pisy, brak jest możliwości wy-
jazdu z ul. Powstańców w stro-
nę Wołomina.

Drugą część ul. Projektowa-
nej, odcinek od Andersena do 
Szwoleżerów, ma wykonać de-
weloper, czyli firma LC Corp, 
już na wiosnę. Będzie to wtedy 
cały łącznik, dzięki któremu nie 
łamiąc przepisów, kierowcy do-
staną się do drogi wojewódzkiej 
631 w kierunku Wołomina.
W budżecie mamy budowę ul. 
Wyszyńskiego, czekamy na po-
zwolenia na budowę ulicy Po-
godnej i Na Bagnie. Tu nie wie-
my, czy uda się ruszyć z budową 
jeszcze w tym roku, czy na po-
czątku przyszłego.

To całkiem ambitne plany. Ja-
kie kroki planowane są w na-
stępnej kolejności?
Złożyliśmy już następne dwa 
wnioski na dofinansowanie 
kolejnych dróg do realizacji 
w przyszłym roku. Pierwszy 
wniosek obejmował ul. Sikor-
skiego, Lotniczą i Szwoleżerów 
na odcinku od Piłsudskiego do 
Zielenieckiej.
Drugi wniosek obejmował uli-
cę Andersena, Różaną i Rey-
monta.
Termin składania wniosków 
był bardzo krótki, bo do koń-
ca sierpnia i zawierał znaczne 
ograniczenia: dana gmina mo-
gła złożyć tylko 2 wnioski, w 
każdym można było ująć po 
3 odcinki dróg.
W tym roku może uda się roz-
począć kolejny etap budowy 
drogi powiatowej - ul. Szpital-
nej do granic z Zielonką, przy 
partycypacji miasta Ząbki w 
wysokości 30%. Został ogłoszo-
ny przetarg, a realizacja ma na-
stąpić do 29 listopada br.
Na przyszły rok złożyliśmy 
wnioski do Powiatu na wyko-
nanie projektu i budowę uli-
cy Piłsudskiego: chcielibyśmy, 
by była to ulica dwupasmowa z 
dwoma rondami.
Składaliśmy też wniosek o re-
mont kolejnej drogi powiatowej 
– ul. Kolejowej. W roku 2020 
będą kontynuowane prace na 
ul. Kochanowskiego i Drewnic-
kiej, które były realizowane w 
tym roku. Opracowujemy także 
projekty kolejnych dróg: Jagiel-
lońskiej, Akacjowej, Wyszyń-
skiego i dojazdowej na cmen-
tarz.

Kiedy w końcu ruszy przebu-
dowa ul. Skorupki?
To droga wojewódzka. Projekt 
został wykonany i złożony do 
Wojewody. Obecnie trwa pro-
cedura jego zatwierdzenia. Za-
wsze przy tego typu inwesty-
cjach są zgłaszane jakieś uwagi, 

poprawki, dlatego sądzę, że uli-
ca Skorupki będzie realizowana 
w przyszłym roku, gdy projekt 
zostanie zatwierdzony. Mia-
sto Ząbki miało również w tym 
swój wkład, bo oprócz opraco-
wania projektu, zaplanowali-
śmy częściowe dofinansowanie 
inwestycji.

Jakie inwestycje są obecnie re-
alizowane w mieście, poza bu-
dową dróg?
Budżet inwestycyjny miasta na 
ten rok to prawie 100 mln zł.
Właśnie kończymy budowę 
parkingu „Parkuj i jedź”, na 112 
miejsc, przy ul. Orlej. Odbiór 
części podziemnej odbył się w 
ubiegłym tygodniu, odbiór czę-
ści nadziemnej będzie jeszcze w 
tym tygodniu. Do końca wrze-
śnia nastąpi całkowite rozlicze-
nie inwestycji.
Na pasażu jest już fontanna po-
sadzkowa i ujęcie wody - będzie 
tzw. „ząbkowskie źrodełko”. Na-
sadzenia zieleni nastąpią jesie-
nią. W listopadzie będą jeszcze 
wykonane pergole. Na wiosnę 
planujemy kolejne nasadzenia 
zieleni w całym mieście.
Drugi parking nadziemny na 
50 miejsc powstanie przy ul. 3 
Maja. Mamy już pozwolenie na 
budowę. 
Realizujemy również projekt 
zagospodarowania skweru przy 
ul. Gałczyńskiego. Powstaje tam 
plac zabaw i teren do rekreacji 
dla rodziców.
Przy ul. 11 Listopada na skwe-
rze będą nowe nasadzenia, fon-
tanna posadzkowa, ławeczki i 
ścieżka edukacyjna ze zwierząt-
kami. 
W Parku Miejskim im. Szu-
berta również będą prace w ra-
mach zagospodarowania zie-
leni. Ponadto zadbamy o nasa-
dzenia zieleni w pasach przy-
ulicznych, przy ul. Powstańców, 
Maczka i Malczewskiego. W 
najbliższych planach budowa 
ścieżki rowerowej przy ul. No-
wozimowita i Projektowanej, 
w ramach dwóch projektów, w 
realizację których zaangażowa-
nych jest kilka gmin.
Co jeszcze? Trwa budowa szko-
ły przy ul. Dzikiej na 1000 
uczniów i 125 przedszkolaków. 
Przed zimą ma być skończony 
stan surowy, żeby potem można 
było wejść do środka i kontynu-
ować prace.
Zakładamy, że w 2020 roku w 
Ząbkach będzie 6 publicznych 
szkół podstawowych, a w sumie 
z dwiema niepublicznymi, na 
terenie miasta będzie 8 takich 
placówek.

(dokończenie ze str. 1)

Festiwal sołectw
W sobotę, 7 września br. 

w malowniczej miejscowości 
nad rzeką Bug w Popowie Ko-
ścielnym gm. Somianka od-
była się 10 edycja „Festiwalu 
sołectw”. Konkurowało 7  so-
łectw: Chruściele gm. Dą-
brówka, Dąbrowa Chotomska 

gm. Jabłonna, Zegrze Połu-
dniowe gm. Nieporęt, Dębe 
gm. Dębe, Somianka, Zaszo-
sie gm. Somianka, Kałuszyn 
gm. Wieliszew i Rżyska gm. 
Radzymin. Kapituła Festi-
walowa dokonała oceny pre-
zentacji stoisk. Brano też pod 
uwagę smak i wygląd przygo-
towanych potraw, jak również 
występy sceniczne poszcze-
gólnych miejscowości.

Wyniki:
W kategorii Prezentacja 

stoisk sołeckich I miejsce zajęła 
Somianka Zaszosie, II miejsce 
Rżyska, III miejsce Dębe.

W kategorii Przygotowanie 
potraw regionalnych I miejsce 
zajął Kałuszyn, II miejsce Dębe, 
a III miejsce Chruściele.

W kategorii Występ sce-
niczny I miejsce zajęły Rżyska, 
II miejsce Dębe, III miejsce Dą-
browa Chotomska.

Nagrodę za największą licz-
bę punktów we wszystkich ka-
tegoriach, Puchar Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zdo-
było sołectwo Dębe. 

Prezes lokalnej grupy dzia-
łania Zalew Zegrzyński Edward 
Trojanowski powiedział m.in., 
że takie działania aktywizują 
społeczność, pokazują dorobek 
kulturalny sołectw położonych 
nad Zalewem Zegrzyńskim. 
Przybyli goście mogli skoszto-
wać smacznych, regionalnych 
potraw. Wynieśli miłe i niezapo-
mniane wrażenia.

Jadwiga Powała

Sołectwo Chruściele z Dorotą Wróbel, zastępcą wójta Dąbrówki
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POLICJANCI W OBRONIE OJCZYZNY W 1939 r. 
- PODZIĘKOWANIE

Wójt Gminy Dąbrówka Radosław Korzeniewski składa serdeczne podziękowania wszystkim 
osobom, instytucjom i darczyńcom, zaangażowanym w organizację wielkiego widowiska hi-
storycznego „Policjanci w obronie Ojczyzny w 1939 r.”, które odbyło się 24 sierpnia br. w Kuligo-
wie (gm. Dąbrówka) z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 100. rocznicy powołania 
Policji Państwowej.

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

Nazwa i  adres jednostki: Biblioteka Publiczna 
Gminy Jadów 

WARUNKI ZATRUDNIENIA :
1) wymiar czasu pracy: pełen etat
2) stosunek pracy na czas określony – 5 lat 
3) Miejsce wykonywania pracy: Biblioteka Pu-

bliczna Gminy Jadów  

WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE (kwalifika-
cje): 
1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii 

Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, 
których obywatelom na podstawie umów mię-
dzynarodowych lub przepisów prawa wspólno-
towego przysługuje prawo podjęcia zatrudnie-
nia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

2) pełną zdolność do czynności prawnych oraz ko-
rzystania z pełni praw publicznych, 

3) wykształcenie :
- wyższe lub
- średnie oraz minimum 5-letni staż pracy w in-

stytucjach kultury na stanowisku meryto-
rycznym, 

4) znajomość problematyki związanej z  funkcjo-
nowaniem instytucji kultury i zagadnień bran-
ży kulturalnej, 

5) znajomość przepisów prawnych dotyczących 
funkcjonowania instytucji kultury oraz prze-
pisów ustawy Prawo zamówień publicznych, 
ustawy o  finansach publicznych, aktów praw-
nych związanych z działalnością instytucji, 

6) kandydat nie może być skazany prawomocnym 
wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestęp-
stwo skarbowe oraz powinien cieszyć się niepo-
szlakowaną opinią, 

7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na 
w/w stanowisku, 

8) dla osób nieposiadających obywatelstwa pol-
skiego - znajomość języka polskiego potwier-
dzona dokumentem określonym w załączniku 
Nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie spo-
sobu przeprowadzania postępowania kwalifika-
cyjnego w służbie cywilnej ( Dz.U. z 2009r. Nr 
218, poz. 1695). 

POSIADANE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETEN-
CJE: 
1) prawo jazdy kat. b,
2) umiejętność obsługi komputera,
3) predyspozycje i  zdolności menedżerskie oraz 

organizatorskie,
4) umiejętności kierowania zespołem,
5) samodzielność i systematyczność,
6) odporność na stres,
7) komunikatywność.

DOKUMENTY, JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ:
Wymagane :
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz 

z programem realizacji zadań w zakresie bieżą-
cego funkcjonowania i  rozwoju instytucji kul-
tury,

2) oświadczenie potwierdzające tożsamość oraz 
obywatelstwo kandydata;

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;
4) poświadczone przez kandydata za zgodność 

z  oryginałem kopie dokumentów potwierdza-
jących staż pracy; 

5) poświadczone przez kandydata za zgodność 
z oryginałem kopie dokumentów potwierdzają-

cych wykształcenie umożliwiające zatrudnienie 
na stanowisku;

6) oświadczenie o  braku przeciwwskazań zdro-
wotnych do wykonywania pracy na stanowisku 
kierowniczym;

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie 
toczy się postępowanie o  przestępstwo ściga-
ne z oskarżenia publicznego lub postępowanie 
dyscyplinarne;

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany pra-
womocnym wyrokiem za umyślne przestęp-
stwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zaka-
zem pełnienia funkcji związanych z dyspono-
waniem środkami publicznymi, o którym mo-
wa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grud-
nia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych;

10) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych zgodnie 
z ustawą o ochronie danych osobowych w ce-
lach przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
dyrektora;

Pożądane:
1) poświadczone  przez kandydata za zgodność 

z oryginałem kopie dokumentów potwierdzają-
ce posiadanie prawa jazdy kategorii B;

2) oświadczenie potwierdzające znajomość obsłu-
gi komputera, Internetu i pracy z komputerem.

ZAKRES PODSTAWOWYCH ZADAŃ:  
1) kierowanie działalnością i zarządzanie Bibliote-

ką oraz reprezentowanie jednostki na zewnątrz, 
2) realizacja celów i zadań statutowych Biblioteki, 
3) wykonywanie uprawnień pracodawcy wobec 

podległych pracowników, 
4) prowadzenie gospodarki finansowej i  gospo-

darki mieniem Biblioteki na zasadach określo-
nych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej oraz ustawy o finansach 
publicznych. 

INFORMACJE O  POSTĘPOWANIU KON-
KURSOWYM:
1) kandydaci na stanowisko dyrektora mogą za-

poznać się z  warunkami organizacyjno – fi-
nansowymi działalności Biblioteki osobiście, 
po uprzednim umówieniu się na spotkanie – 
tel. 25 675-40-47

SKŁADANIE OFERT: 
1) oferty należy składać w zamkniętych kopertach: 

w Urzędzie Gminy Jadów (sekretariat) w termi-
nie do 31.10.2019 r. do godziny 12:00 z dopi-
skiem na kopercie „Konkurs na stanowisko Dy-
rektora Biblioteki Publicznej Gminy Jadów”, 

2) za dzień złożenia oferty uważa się dzień wpływu 
do Urzędu Gminy Jadów. Oferty, które wpłynę-
ły po terminie, nie będą poddane procedurze 
konkursowej, 

3) dokumenty muszą być podpisane przez kandy-
data, a  kopie dodatkowo potwierdzone przez 
niego za zgodność z oryginałem. 

4) do przeprowadzenia postępowania konkurso-
wego Wójt Gminy Jadów powoła Komisję Kon-
kursową.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów 
kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomie-
ni indywidualnie, telefonicznie lub mailowo. Prze-
widywany termin zakończenia procedury konkur-
sowej: grudzień 2019 r.

WÓJT  GMINY  JADÓW
ogłasza nabór na stanowisko 

Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Jadów

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych 
Informujemy, że przekazane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celach dopełnienia 

obowiązków wynikających z przepisów prawa. Administratorem danych osobowych jest Gmina Jadów 
- Urząd Gminy w Jadowie, ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów. Dane będą przechowywane przez okres 
niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym do celów archiwizacji. Prze-
kazane dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy 
przepisów prawa (np. instytucji kontrolujących pracę Urzędu). Szczegółowe informacje nt. przetwarzania 
danych osobowych można uzyskać u pracownika Urzędu.

Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do dostępu do treści podanych danych osobowych 
i ich poprawiania pośrednictwem Urzędu. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości 
rozpatrzenia sprawy przez Urząd. Osoba, której dane będą przetwarzane przez Urząd ma prawo wniesie-
nia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego. Kontakt do inspektora 
ochrony danych osobowych: iod.jadow@edukompetencje.pl

 

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i re-
alizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474)

Starosta Wołomiński
zawiadamia 

o wydaniu w dniu 16 września 2019 r. dla Burmistrza Miasta Zielonka decyzji Nr 27pz/2019 znak: 
WAB.6740.14.27.2019, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi gminnej ulicy Focha w Zielonce”.

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

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

−	 ew. nr: 21 (21/1, 21/2), 22/1 (22/3, 22/4), 22/2 (22/5, 22/6), 23/2 (23/3, 23/4), 25 (25/1, 25/2), 27 (27/1, 
27/2), 35 (35/1, 35/2)  obręb 5-20-02, jedn. ewid. 143404_1, Zielonka, 

−	 ew. nr: 8 (8/1, 8/2), 10 (10/1, 10/2), 12/5 (12/6, 12/7), 58/2 (58/3, 58/4), 27 (27/1, 27/2), 43/1 (43/3, 
43/4), 43/2 (43/5, 43/6), 44 (44/1, 44/2), 70/1 (70/3, 70/4), 70/2 (70/5, 70/6), 90 (90/1, 90/2) obręb 
5-20-03, jedn. ewid. 143404_1, Zielonka, 

−	 ew. nr: 13/1 (13/3, 13/4), 29 (29/1, 29/2) obręb 5-20-04, jedn. ewid. 143404_1, Zielonka, 

•	 w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję w całości na rzecz Gminy Zielonka: 
−	 ew. nr 29/6, 81/1, 81/2 obręb 5-20-03, jedn. ewid. 143404_1, Zielonka,
−	 ew. nr: 14/1, 14/3, 14/4 obręb 5-20-04, jedn. ewid. 143404_1, Zielonka, 

•	 w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gminy Zielonka, niepodlegające przejęciu:
−	 ew. nr: 26/1, 26/2 obręb 5-20-02, jedn. ewid. 143404_1, Zielonka,
−	 ew. nr 6/3, 29/2, 29/3, 29/5 obręb 5-20-03, jedn. ewid. 143404_1, Zielonka.

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu i innych dróg publicznych, 
niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem – numery działek prze-
znaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu, innych dróg publicznych, w nawia-
sach – numery działek po podziale): 

−	 ew. nr: 33, 34, 35 (35/1, 35/2), 20/2, 87/1, 87/2, 87/3 obręb 5-20-02, jedn. ewid. 143404_1, Zielonka, 
−	 ew. nr: 6/1, 6/2, 2/1, 2/2, 28/4, 28/5, 97  obręb 5-20-03, jedn. ewid. 143404_1, Zielonka,
−	 ew. nr: 13/1 (13/3, 13/4), 13/2, 2/2, 2/3, 30 obręb 5-20-04, jedn. ewid. 143404_1, Zielonka. 

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu wyda-
jącego decyzję - Starosty Wołomińskiego, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od 
dnia uznania obwieszczenia za doręczone w trybie art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.).

Z treścią decyzji 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.
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PRACA

Krawcową do poprawek 
krawieckich zatrudnię.

 Tel. 602 304 503 

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

• 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

Zakątek Aroniowy Anna Sawicka
syropy, naturalne soki, wyrób 

własny. Wola Cygowska 30
Tel. 512 627 837

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.plUsługi 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: pn.,wt., czw. 9.00 - 16.00
śr., pt. 10.00 - 18.00
sob. 10.00 - 14.00 

www.komisukrysi.pl

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

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.)  zawiadamia się, że w dniu 23.08.2019 r., zostało 
wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 636 polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego nad rzeką Osownica 
w miejscowości Zawiszyn w km 2116 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie”. 

Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Województwa Mazowieckiego, działający przez pełnomocnika. 
Działki usytuowania obiektu (powiat wołomiński, gmina Jadów): 

- w  projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (w  nawiasach: tłustym drukiem – numery działek 
przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji na rzecz Województwa Mazowieckiego, w nawiasach numery działek po podziale):
obręb Nowy Jadów, działki nr ew.: 736, 614, 603, 734, 735 (735/3, 735/4, 735/5), 737 (737/1, 737/2), 738 (738/3, 738/4), 739 
(739/3, 739/4);
obręb Jadów, działki nr ew.: 651, 617 (617/1, 617/2), 618 (618/1, 618/2), 619 (619/1, 619/2), 620 (620/1, 620/2), 621 
(621/1, 621/2), 623 (623/1, 623/2), 635 (635/1, 636/2), 582 (582/1, 582/2), 583 (583/1, 583/2), 584/2 (584/5, 584/6), 584/1 
(584/3, 584/4), 585 (585/1, 585/2), 586 (586/1, 586/2);
obręb Wójty, działki nr ew.: 96, 97 (97/3, 97/4);
obręb Zawiszyn, działki nr ew.: 282, 881 (881/4, 881/5), 321, 305 (305/1, 305/2), 301 (301/1, 301/2); 

- numery działek poza pasem drogowym przeznaczone pod przebudowę sieci uzbrojenia terenu (tłustym drukiem - 
numery działek po podziale przeznaczone pod przebudowę):
obręb Nowy Jadów, działki nr ew.: 740, 741, 735 (735/5), 739 (739/4);
obręb Wójty, działki nr ew.: 97 (97/4);

- numery działek stanowiące tereny wód płynących, położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji niepodlegające 
podziałowi pod inwestycję: 
obręb Nowy Jadów, działki nr ew.: 614, 734, 735;

- numery działek poza pasem drogowym, na których inwestor będzie prowadził roboty budowlane, towarzyszące 
realizacji inwestycji w oparciu o oświadczenie o posiadanym prawie na cele budowlane:
obręb Nowy Jadów, działki nr ew.: 603;
obręb Zawiszyn, działki nr ew.: 321.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) dalej k.p.a., 
doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Jednocześnie informuję, 
iż strony postępowania będą informowane w drodze publicznych obwieszczeń, zgodnie z art. 49 § 1 k.p.a.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 
(pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr POK nr 7, w godzinach 13-16 – pon.; 8-12 – czw.), gdzie można zgłaszać 
ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.            
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Zakład kamieniarski wykonuje 
nagrobki - parapety, schody. 

Wołomin. Tel. 502 472 396



Najlepsi sportowcy 
Kobyłki uhonorowani

Szesnaście osób - trenerów i sportowców - zostało nagrodzonych. Uroczystość odbyła się 
10 września w urzędzie miejskim w Kobyłce. Burmistrz Edyta Zbieć wręczyła nagrody za osią-
gnięcia sportowe w 2019 roku. Było to uhonorowanie codziennej, ciężkiej pracy sportowców 
oraz ich wyjątkowych osiągnięć.

- Dziś jest wyjątkowy dzień 
dla nas wszystkich. Gości-
my wielu mistrzów, zwycięz-
ców i zdobywców najwyższych 
miejsc w różnych dziedzinach 
sportu. Jesteście twarzami tego 
miasta. Dziękuję Wam za to, 
jest to dla mnie ogromny po-
wód do dumy. Wielkie brawa 
dla Was - mówiła burmistrz 
Edyta Zbieć. - Kobyłka jest 
miastem, w którym inwestu-
je się w sportowców, gdzie do-
cenia się osiągnięcia sportowe. 
Urząd Miasta stara się umożli-
wiać dzieciom i młodzieży ak-
tywność fizyczną i stwarzać ta-
kie warunki, aby mogli sięgać 
wyżej i realizować marzenia. 
Nagrodzeni zawodnicy i tre-
nerzy oprócz osobistych osią-
gnięć zostali docenieni rów-
nież za to, jak wiele robią dla 
promowania sportu nie tylko 
w Kobyłce, ale również poza 
granicami naszego kraju. Ser-
decznie wszystkim gratuluje-
my i dziękujemy: trenerom, 

wspierającym młodych za-
wodników, a także ich opie-
kunom i rodzicom, za to, że 
tak doskonale rozumieją swo-
ją rolę w procesie nauczania 
oraz rozwijania tej pasji, że za-
chęcają, inspirują i wspierają 
w aktywności ruchowej oraz 
w uczestnictwie w zajęciach 
sportowych. Są partnerami i 
pomocnikami na długiej, wy-
boistej drodze do sportowego 
rozwoju. Dziękujemy również 
sportowcom za determinację, 
pasję i za to, że zamiast innych 
aktywności wybieracie właśnie 
treningi - powiedziała bur-
mistrz Kobyłki.

Sportowcy nagrodzeni 
podczas spotkania w Urzędzie 
Miasta:

Grzegorz Pluta - trenuje 
od wielu lat szermierkę na wóz-
ku, powołany do kadry narodo-
wej, reprezentuje Polskę w Pu-
charach Świata Mistrzostwach 
Europy. W 2018 roku zdobył 
podczas rywalizacji w Pucharze 

Świata: Eger - 2 miejsce, Piza - 
1 miejsce, Warszawa - 1 miej-
sce, Kioto - 1 miejsce, zaś pod-
czas Mistrzostw Europy zdobył 
srebrny medal indywidualnie 
oraz srebrny medal w rywa-
lizacji drużynowej. W 2019 r. 
zdobył podczas startów Pucha-
ru Świata złoto w ZEA w Du-
baju, a także złoto we włoskiej 
Pizie, brąz w Sao Paulo w Bra-
zylii i srebro podczas rywaliza-
cji o Szablę Kilińskiego w War-
szawie.

Weronika Zdunek - I miej-
sce w kategorii KATA na Ma-
zowszu.

Denis Korotowski - 
III  miejsce na mistrzostwach 
Mazowsza.

Krystian Tyszko - Zdo-
bywca brązowego medalu w 
Mistrzostwach Polski Seniorów.

Maciej Petryszyn - W se-
zonie 2018 zdobywca 22 medali, 
16 złotych, 3 srebrnych, 3 brązo-
wych. W wyścigach mierzy się z 
najlepszymi kolarzami.

Dawid Zaniewski - I miej-
sce w kat. 120 kg Juniorów do 
lat 23 podczas Mistrzostw Pol-
ski Juniorów do lat 18 i 23 w 
Trójboju Siłowym Klasycznym.

Patryk Zaniewski -  
II miejsce w Trójboju Siłowym 
Klasycznym w kat. wagowej do 
93 kg podczas Mistrzostw Pol-
ski Juniorów do lat 23.

Bernard Galicki - III miej-
sce podczas IX Mistrzostw Pol-
ski w Wyciskaniu Leżąc Kla-
sycznym.

Krystian Muczyński - 
I  miejsce w kat. 93, Junior do 
lat 16, podczas VIII Mistrzostw 
Polski w Wyciskaniu Leżąc 
Klasycznym.

Trenerzy nagrodzeni na 
spotkaniu w Urzędzie Miasta:

Cezary Rzempołuch - 
Trener zawodników trójbo-
ju siłowego i innych dyscy-
plin sportu w Miejskim Klubie 
Sportowym Wicher Kobyłka. 

Grzegorz Engel - prekur-
sor Kickboxingu w Kobyłce. 

Piotr Stańczuk, Paweł 
Stańczuk, Aleksander Cieślak 
- trenerzy piłki nożnej w Miej-
skim Klubie Sportowym Wi-
cher Kobyłka.  

Piotr Szymanowski - ak-
tualny poziom siatkówki w Ko-
byłce to efekt jego 10-letniej 
pracy. 

Hubert Milewski - in-
struktor siatkówki. 

Sprzątanie świata - 
sprzątanie Rembertowa 

Rembertów włącza się 
w międzynarodową akcję 
Sprzątanie Świata Clean Up 
The World. Akcję organizują 
Stowarzyszenie Geocaching 
Warszawa i Urząd Dzielnicy 
Rembertów, który zapewnia 
niezbędny sprzęt: rękawiczki i 
worki na odpady, a także zajmie 
się odbiorem zebranych śmieci. 
Spotykamy się w niedzielę, 
22  września o godz. 11.00 na 
rogu ulic Szyszaków i Czwar-
taków. Wspólnie posprzątamy 

tereny wzdłuż ul. Kadrowej i 
Puszkarzy, aż do przedłużenia ul. 
Paderewskiego. Planowane za-
kończenie akcji ok. godz. 13.00.

Odznaczenie państwowe 
dla Andrzeja Zbyszyńskiego

W Mazowieckim Urzę-
dzie Wojewódzkim w War-
szawie 6 września odbyła się 
uroczystość wręczenia odzna-
czeń państwowych. Po wy-
słuchaniu hymnu państwo-
wego wojewoda mazowiecki 
Zdzisław Sipiera, w imieniu 
Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej, wręczył odzna-
czenia zaproszonym osobom. 
Wśród odznaczonych znalazł 
się Andrzej Zbyszyński. Były 
dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Kobyłce, przewod-
niczący Komisji Dziedzictwa 
Narodowego i Kultury Rady 

Powiatu Wołomińskiego (ka-
dencja 2014-2018), wielolet-
ni prezes organizacji pozarzą-
dowych, animator i menadżer 
kultury odebrał Złoty Krzyż 
Zasługi.

Odznaczenie nadane zo-
stało za wybitne osiągnięcia 
na polu dziedzictwa narodo-
wego, kultury, sztuki, dzia-
łalności społecznej i służby 
państwowej. Jest nagrodą za 
działania na rzecz państwa i 
obywateli, przekraczające za-
kres zwykłych obowiązków, 
przynosząc znaczną korzyść 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Edyta Zbieć, burmistrz Kobyłki z najlepszymi sportowcami i trenerami

Złoty Krzyż Zasługi Bogdan Zbyszyński odebrał z rąk wojewody 
mazowieckiego, Zdzisława Sipiery


