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Trzeba mieć pomysł i zapał do pracy

Kolejna droga w ramach FDS

PGNiG zawarło aneks 
do kontraktu jamalskiego 

Moja Gazeta Regionalna: 
Twoje nazwisko, jako autorki 
artykułów, pojawiało się już na 
łamach „Mojej Gazety Regio-
nalnej” wielokrotnie, ale tym 
razem jesteś „po drugiej stro-
nie”. Wolisz pytać i słuchać, czy 
opowiadać?
Anna Sajnog: Rzeczywiście 
dziennikarstwo przewijało się 
w moim zawodowym życiu 
przez długi czas. Pisanie od za-
wsze było jedną z moich pa-
sji i wyuczonym zawodem, bo 
przecież pierwsze studia, któ-
re skończyłam, to było właśnie 
Dziennikarstwo i komunika-
cja społeczna na Uniwersyte-
cie Warszawskim. Zaraz potem 
uzyskałam dyplom redaktora 
tekstu na Wydziale Polonistyki 
Stosowanej. Praca w prasie da-
wała mi wiele satysfakcji. Od-
powiadając na Twoje pytanie, 
zawsze wolałam pytać i słuchać, 
bo w ten sposób można się dużo 
nauczyć. Mam wrażenie, że zro-
biłoby się ciszej na świecie, gdy-
by zamilkli ci, którzy mówią dla 
samego mówienia, podczas gdy 
w rzeczywistości niewiele mają 
do powiedzenia. 

A mimo to zrezygnowałaś z 
dziennikarstwa na rzecz pracy 
w kulturze. Od prawie trzech 
lat jesteś dyrektorem Biblioteki 
Publicznej w Rembertowie. To 
była dobra zmiana?
W kulturze pracuję znacznie 
dłużej niż trzy lata. Książki, mu-
zyka, teatr i kino od zawsze były 
w moim życiu czymś tak co-
dziennym i oczywistym, że nie 
wiem, dlaczego nie zajęłam się 
tym zawodowo wcześniej. Może 
dlatego, że po prostu najciemniej 
pod latarnią. 
Kiedy w 2014 roku zaczęłam 
pełnić obowiązki naczelnika 
Wydziału Kultury i Promocji dla 

O pasji w pracy, kulturze i rosnącym czytelnictwie, a także działalności biblioteki w czasie pan-
demii rozmawiamy z Anną Sajnog, dyrektor Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielni-
cy Rembertów m.st. Warszawy

Dzielnicy Rembertów wiedzia-
łam, że w kulturze zostanę na 
dłużej. Praca ta pozwala dawać 
ludziom radość, czasem wzru-
szenie, pozwala dzielić się tym, 
co ubogaca nasze życie. Nie ma 
dla mnie nic cenniejszego niż 
szczery uśmiech, proste „dzię-
kuję” zadowolonego widza, czy 
czytelnika. Moim mottem są sło-
wa Alexandra McQueena „Je-
śli nie masz do czegoś pasji, nie 
powinieneś się tym zajmować w 
ogóle”. Łatwo zauważyć, kto wy-
konuje swoją pracę z pasją, a kto 
z obowiązku, czy z przyzwycza-
jenia. A ja po prostu poszłam 
tam, gdzie mocniej zabiło serce. 

Biblioteka w Rembertowie 
przez ostatnie lata zmieniła się 
nie do poznania. Stała się już 
nie tylko biblioteką, ale w za-
sadzie centrum kultury. Taki 
był Twój plan?
Tak, od samego początku uwa-
żałam, że potencjał tego miej-
sca się marnuje. Byłam pewna, 
że w tak przestronnym budynku 
może dziać się więcej i szkoda 
nie skorzystać z możliwości, któ-
re daje. Nawet w statucie naszej 
instytucji, wśród celów działal-
ności, obok rozwoju czytelnic-
twa widnieje upowszechnianie 
wiedzy i kultury oraz zaspoka-
janie potrzeb mieszkańców w 
tym zakresie. Robimy zatem to, 

co do nas należy, ale nie na pół 
gwizdka, tylko na sto procent. 
Organizujemy spotkania autor-
skie, koncerty, warsztaty edu-
kacyjne, spektakle teatralne. To 
właśnie w naszej bibliotece wy-
stąpili tacy artyści jak chociażby 
Janusz Radek, Kasia Kowalska, 
Anna Dereszowska, Sonia Bo-
hosiewicz, Jacek Kawalec, Artur 
Barciś, zespół Kwiat Jabłoni. Go-
ściliśmy m.in. Tomasza Raczka, 
Mariusza Szczygła, czy Toma-
sza Sekielskiego. Nie wymienię 
wszystkich, bo tylko w ubiegłym 
roku zorganizowaliśmy 379 wy-
darzeń, w których wzięło udział 
kilkanaście tysięcy osób. 

Żeby działać z takim rozma-
chem w bibliotece, trzeba dys-
ponować sporym budżetem?
Przede wszystkim trzeba mieć 
pomysł i zapał do pracy, a tak-
że sprawnie poruszać się w świe-
cie artystów i twórców. Waż-
na jest też wiedza. Cenię sobie 
wykształcenie i uważam, że na-
uki nigdy za wiele, dlatego skoń-
czyłam też studia podyplomowe 
menadżerów kultury w SGH i z 
perspektywy czasu wiem, że to 
była dobra decyzja. Oczywiście, 
żeby zorganizować coś poza lek-
cjami bibliotecznymi, czy wspól-
nym czytaniem książek, potrzeba 
pieniędzy. 

(dokończenie na str. 3)

– To pokazuje, że skuteczna 
polityka rządu i twarda walka o 
polskie interesy przynosi dobre 
efekty. Widać, że jeśli prowa-
dzi się politykę konsekwentną 
i popartą argumentami, moż-
na odnieść sukces nawet z tak 
wymagającym partnerem jak 
Gazprom. Dzięki temu i do-
brej współpracy z prezyden-
tem możliwe jest osiąganie wy-
miernych korzyści dla Polski 
– powiedział Jacek Sasin, Wi-
cepremier i Minister Aktywów 
Państwowych.

Wicepremier podkreślił, że 
relacje Polski z Gazpromem wy-
glądają dziś zupełnie inaczej, niż 
jeszcze pięć lat temu. Dzięki re-
alizacji konsekwentnej polityki 
oparte są przede wszystkim o 
partnerstwo biznesowe.

– Kontynuujemy politykę 
dywersyfikacji źródeł dostaw 
gazu do Polski. Zapewniamy 
bezpieczeństwo energetyczne 
naszego kraju i dbamy o to, by 
gaz dla Polaków i dla polskich 

firm był jak najtańszy – dodał 
Jacek Sasin.

Aneks do kontraktu ja-
malskiego został podpisa-
ny 5  czerwca 2020 r. w formie 
elektronicznej, a następnie, do 
dnia 15 czerwca 2020 r., złożo-
no podpisy i dokonano wymia-
ny oryginałów dokumentów. 
Aneks określa zasady stosowa-
nia formuły cenowej ustalo-
nej wyrokiem Trybunału Arbi-
trażowego w Sztokholmie oraz 
warunki rozliczenia skutków 
finansowych wynikających z za-
stosowania nowej formuły do 
wcześniej zrealizowanych do-
staw gazu.

– Treść aneksu przekłada 
na język naszej umowy z Gaz-
promem wyrok Trybunału Ar-
bitrażowego w Sztokholmie z 
30 marca tego roku. Ustalił on 
nową formułę cenową, po której 
rozliczamy się za gaz kupowany 
od rosyjskiego partnera. Cieszy, 
że porozumienie osiągnęliśmy 
sprawnie, że prowadzimy nor-

malny biznesowy dialog – po-
wiedział Jerzy Kwieciński, Pre-
zes Zarządu PGNiG SA.

Nowa formuła cenowa, 
określona w orzeczeniu Try-
bunału Arbitrażowego, jest w 
znacznym stopniu powiązana 
z notowaniami gazu na ryn-
kach Europy Zachodniej. Dzię-
ki temu, już od marca tego roku, 
PGNiG płaci niższą cenę za gaz 
płynący do Polski ze Wschodu. 
Jednak nowe zasady ustalania 
ceny, zgodnie z treścią wyroku, 
obowiązują od listopada 2014 r., 
tj. od dnia, w którym PGNiG 
wystąpiło do Gazpromu z wnio-
skiem o zmianę formuły ceno-
wej. Postanowienie sądu arbi-
trażowego pozwoliło PGNiG 
podjąć działania mające na celu 
odzyskanie nadpłaconych w la-
tach 2014-2020 kwot za dosta-
wy gazu po cenach ustalanych 
na podstawie poprzedniej for-
muły, zakwestionowanej przez 
sztokholmski sąd.

(źródło: PGNiG)

Aneks podpisany przez PGNiG SA i Gazprom potwierdza stosowanie nowej formuły cenowej określonej 
wyrokiem Trybunału Arbitrażowego. Strony uzgodniły także, że do 1 lipca br. Gazprom wpłaci na konto 
PGNiG około 1,5 mld dolarów (ok. 6,2 mld zł) z tytułu nadpłaty za dostawy gazu w latach 2014-2020.

Adam Lubiak – starosta 
wołomiński, 16 czerwca za-
twierdził wybór wykonawcy 
rozbudowy drogi powiatowej 
4338W, od skrzyżowania ulic 
Słonecznej z Królewską w miej-
scowości Kowalicha, do skrzy-
żowania ul. Marianowskich w 
miejscowości Marianów, Gmi-
na Dąbrówka.  

To kolejna inwestycja re-
alizowana w ramach rządowe-
go programu Fundusz Dróg Sa-
morządowych, której wartość 
oszacowano na kwotę 11,6 mln 
złotych (w tym dofinansowa-
nie 70% - 8,1 mln złotych). Do 
przetargu zgłosiło się aż 12 ofe-
rentów. 

– Duże zainteresowanie ze 

strony firm pozwoliło wybrać 
wykonawcę, który zaoferował 
za wykonanie inwestycji 7,4 mln 
złotych – mówi starosta Adam 
Lubiak. – Przed nami podpisa-
nie umowy i rozpoczęcie prac.

Wykonawcą inwestycji zo-
stała firma AGBUD Group Sp. 
z o.o. Sp. k. z m. Karpin, gm. 
Dąbrówka.

Anna Sajnog, dyrektor Biblioteki Publicznej w Rembertowie
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Piotr Uściński  - Prosto z Sejmu

Zapraszamy do Biura Posła Piotra Uścińskiego 
w Wołominie ul. Ogrodowa 14, Ząbki ul. Wojska 
Polskiego 1, II piętro. Tel. 731 970 077, 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

Kolejne środki z PUP w Wołominie 

Przejazdy w Kobyłce niezagrożone

Moja Woda – weź 5000 zł

Do 10 czerwca br. trwał 
trzeci nabór wniosków, skie-
rowany do przedsiębiorców, 
pracodawców z powiatu woło-
mińskiego, tj.:
• mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorców o dofi-
nansowanie części kosztów 
wynagrodzeń pracowników 
i należnych od tych wyna-
grodzeń składek ZUS;

• przedsiębiorców będących 
osobą fizyczną nie zatrud-
niającą pracowników, na 
dofinansowanie części kosz-
tów prowadzenia działalno-
ści gospodarczej;

• organizacji pozarządowych i 
podmiotów wymienionych 
w art. 3 ust. ust.3 ustawy o 

działalności pożytku pu-
blicznego i wolontariacie, o 
dofinansowanie części kosz-
tów wynagrodzeń pracow-
ników i należnych od tych 
wynagrodzeń składek ZUS.

Kolejny nabór zostanie 
ogłoszony jeszcze w czerwcu.

Natomiast nabór wnio-
sków o pożyczki dla mikro-
przedsiębiorców na pokrycie 
bieżących kosztów prowadze-
nia działalności gospodarczej 
jest prowadzony w trybie cią-
głym. 

Ważna zmiana, wpro-
wadzona wyniku nowelizacji 
przepisów:
• zmianie uległa data z 1 marca 
2020 r. na 1 kwietnia 2020 r., 

przed którą mikroprzedsię-
biorca powinien prowadzić 
działalność gospodarczą, co 
stanowi warunek przyznania 
pożyczki.

Komplet dokumentów o 
przyznanie pożyczki, składany 
w formie papierowej, powi-
nien zawierać:
- Wniosek o dofinansowanie 

- 1 egzemplarz podpisany 
przez wnioskodawcę;

- Klauzula informacyjna dot. 
przetwarzania danych oso-
bowych - 1 egzemplarz pod-
pisany przez wnioskodawcę;

- Formularz informacji przed-
stawionych przy ubieganiu 
się o pomoc rekompensu-
jącą negatywne konsekwen-

cje ekonomiczne z powodu 
COVID-19 - 1 egzemplarz 
podpisany przez wniosko-
dawcę;

-  Umowa o wypłatę dofinan-
sowania - 2 egzemplarze 
podpisane przez wniosko-
dawcę  i zaparafowane na 
każdej stronie.

Złożenie prawidłowo 
wypełnionych dokumentów 
znacznie ułatwia pracownikom 
urzędu sprawne rozpatrzenie 
wniosku.

Z zasadami udzielania do-
finansowania oraz wzorami do-
kumentów można zapoznać się 
na stronie internetowej www.
wolomin.praca.gov.pl  oraz na 
platformie www.praca.gov.pl
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LICZBA PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRYM PRZYZNANO POMOC  
W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ  

STAN NA DZIEŃ 08.06.2020 r. 

Tematem spotkania z 
wiceministrem Andrzejem 
Bittlem była budowa  prze-
jazdów kolejowych w Kobył-
ce. Władze miasta chciały się 
upewnić, że realizacja 2  bez-

kolizyjnych przejazdów ko-
lejowych odbędzie się w tej 
perspektywie unijnej. 

– Pomimo oczywistych 
trudności realizacyjnych Mi-
nister zapewniało, że oba prze-

jazdy nie są zagrożone – mówi 
Edyta Zbieć. 

– Minister zadeklarował 
jeszcze ściślejszą współpracę 
z samorządem Kobyłki w 
przedmiotowym temacie i za-

powiedział kolejne spotkanie, 
podczas którego omówione 
zostaną wszystkie aspekty tej 
inwestycji.

Red.

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie w ramach Tarczy Antykryzysowej wypłacił już ponad 36 mln złotych wsparcia dla przed-
siębiorców. Najwięcej środków zostało dotychczas skierowanych do przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie gmin: 
Wołomin, Ząbki i Marki.

Edyta Zbieć, burmistrz Kobyłki i wiceburmistrz Ząbek, Kamil Kowaleczko, ale przede wszystkim mieszkaniec Kobyłki, gościli 
4 czerwca br. w Ministerstwie Infrastruktury.

Na początku czerwca 
Prezydent Andrzej Duda za-
inaugurował program „Moja 
Woda”, dzięki któremu każdy 
właściciel działki z domem 
mieszkalnym może uzyskać 
5000 zł dofinansowania do 
budowy instalacji zatrzymują-
cej wodę deszczową. Może to 
być przydomowe oczko wod-
ne, zbiornik podziemny na 
deszczówkę z instalacją roz-
sączającą lub systemem pod-
lewającym ogródek i wszel-
kiego typu instalacje, których 
celem będzie zatrzymanie i 
zagospodarowanie na działce 
wody deszczowej. Chodzi o 
to, aby woda deszczowa nie 
spływała do kanalizacji lub ro-
wów melioracyjnych. Dobrze, 
jeśli nasza instalacja ograniczy 
zużycie wody wodociągowej 
lub z własnej studni. Tak się 
stanie, gdy zmagazynowana 
woda będzie służyła do podle-
wania ogródka.

Retencja jest jedną z pod-
stawowych metod walki z su-
szą. Zatrzymanie jak najwięk-

szej ilości wody deszczowej i 
zahamowanie jej naturalnego 
(lub, co gorsze, wymuszone-
go) spływu do rzek i dalej do 
morza, jest bardzo ważne, po-
maga utrzymać poziom wody 
gruntowej na odpowiednim 
poziomie, zapewniającym 
możliwość życia wielu orga-
nizmom, zarówno fauny, jak 
i flory. 

Odpowiednio przygo-
towany system retencji jest 
także ważny w czasie wielkich 
opadów deszczu, zagraża-
jących powodzią. Im więcej 
wody deszczowej zatrzymamy 
w czasie ulewy w zbiornikach 
retencyjnych, tym mniej jej 
trafi raptownie do rzek, czyli 
minimalizujemy ryzyko wy-
sokiej fali na rzekach i powo-
dzi. 

Program „Moja Woda” 
pozwoli sfinansować aż 20 
tys. instalacji przydomowej 
retencji, zaoszczędzimy dzięki 
temu 1 mln m3 wody. Dla wy-
obrażenia to tyle, co 660 mln 
butelek 1,5 litra.

Zachęcam Państwa do 
korzystania z programu. Pro-
gram rusza już w lipcu, szcze-
gółowe informacje dostępne 
będą na stronie Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska. Moje biuro poselskie tak-
że będzie pomagało w składa-
niu wniosków. 

Piotr Uściński
Poseł na Sejm RP

W Parku  Glinianki w Sulejówku (2.06), tuż obok nowo 
wybudowanego zbiornika retencyjnego, Prezydent Andrzej 
Duda zachęcał do udziału w programie Moja Woda.
Prezydent podkreślił, że jeżeli zaczniemy prowadzić mądrą 
gospodarkę wodną, gospodarkę retencjonowania wody w 
każdej dostępnej postaci, to jest szansa, że stosunki wodne w 
Polsce się poprawią.

Zdjęcie pochodzi z oficjalnej strony Prezydenta RP
Foto: Jakub Szymczuk

Od lewej: wiceburmistrz Ząbek Kamil Kowaleczko, burmistrz Kobyłki Edyta Zbieć i wiceminister Andrzej Bittel 
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Trzeba mieć pomysł i zapał do pracy

Zawody medyczne to pewna przyszłość

Jednak budżet każdego wyda-
rzenia da się okroić, nie tracąc 
przy tym na jakości przed-
sięwzięcia. Przy organiza-
cji największego i najbardziej 
popularnego cyklu „Jesien-
ne piątki z muzyką” współ-
pracowaliśmy już trzykrotnie 
z Samorządem Wojewódz-
twa Mazowieckiego. Ogrom-
nym wsparciem są również 
dla nas mieszkańcy, którzy co 
roku oddają swoje głosy na 
projekty biblioteczne w Bu-
dżecie Obywatelskim. Skoro 
powierzają nam organizację 
przedsięwzięć kulturalnych, 
a potem tak licznie w nich 
uczestniczą, to znaczy, że ro-
bimy to dobrze i zgodnie z ich 
oczekiwaniami. 

Czy taka działalność ma wpływ 
na poziom czytelnictwa w 
Rembertowie?
Wszystko, co robimy ma wpływ. 
Oczywiście w rozwoju czytel-
nictwa priorytetem jest regular-
ny zakup nowości i zależy mi 
na tym, aby na naszych półkach 
pojawiały się różnorodne książ-
ki. Ważne są też potrzeby czy-
telników. Gdy ktoś zgłasza chęć 
przeczytania konkretnej pozy-
cji, kupujemy ją w pierwszej ko-
lejności. Ogromnie ważna jest 
też obsługa czytelnika. Jeśli ktoś 
przychodzi do bibliotekarza i 
potrzebuje pomocy w wybo-
rze książek, powinien ją otrzy-
mać. Na szczęście w swoim ze-
spole mam osoby, dla których 
praca z czytelnikiem jest pasją i 
przyjemnością. A to daje efek-

ty! Ostatnio dostaliśmy wyniki 
badań czytelnictwa w warszaw-
skich bibliotekach i okazało się, 
że to właśnie my wypożyczamy 
najwięcej książek w Warszawie 
w przeliczeniu na 100 mieszkań-
ców. 

Epidemia pokrzyżowała Ci pla-
ny?
Bardzo! Rozpoczęliśmy rok ak-
tywnie – zorganizowaliśmy dwa 
koncerty, wystartował nowy cykl 
podróżniczy „Z Rembertowa w 
świat”, gościliśmy też Katarzy-
nę i Macieja Jasińskich, którzy 
opowiedzieli nam o miłości na 
polskim dworze na przykładzie 
listów Jana III Sobieskiego i Ma-
rysieńki. Potem musieliśmy cał-
kowicie zmienić sposób funkcjo-
nowania. Z dnia na dzień nasze 

placówki zostały zamknięte, od-
wołaliśmy wszystkie wydarzenia, 
ale nie chcieliśmy tracić kontak-
tu z czytelnikami. Przez cały czas 
wydawaliśmy telefonicznie kody 
do Legimi. Dla dzieci nagrywa-
liśmy filmy, na których pracow-
nicy czytali książki, albo pro-
wadzili zajęcia plastyczne. Stale 
proponowaliśmy kolejne gry i 
zabawy. W maju wznowiliśmy 
częściowo działalność w nowych 
warunkach. Brakuje jednak w 
tym wielkim budynku gwaru 
dzieci. Dlatego rozważam orga-
nizację zajęć wakacyjnych dla 
małych czytelników i utęsknie-
niem wyczekuję końca epidemii, 
żebyśmy znowu mogli działać na 
pełnych obrotach. 

Dziękuję za rozmowę

(dokończenie ze str. 1)

 Zielonka, 2020.06.05                                                                             
                                                                                                               O G Ł O S Z E N I E  
Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) 
Burmistrz Miasta Zielonka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

1. Oznaczenie nieruchomości gruntowej – WA1W/00085441/4, działka nr 2 cz. w obrębie 5-10-04;
2. Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy - 355 m. kw.;
3.  Opis nieruchomości - przedmiot planowanej dzierżawy znajduje się w sąsiedztwie zbiorników 

wodnych;
4.  Przeznaczenie nieruchomości – zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Zielonka, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Nr XVII/168/04 z dnia  
17 lutego 2004 r. (Dz. Urz. woj. mazowieckiego Nr 45 z dnia 03.03.2004 r., poz.1275 z późn. zm.),  

działka będąca przedmiotem dzierżawy położona jest w strefie usług i rekreacji wodnej,  
oznaczonej na rysunku planu symbolem US 1;

5. Okres dzierżawy – do trzech lat;
6.  Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy – zgodnie z zarządzeniem Nr 74/20 Burmistrza  

Miasta Zielonka z dnia 31 marca 2020 r. tj. 0,74 zł za 1 m. kw. rocznie netto,
7. Termin wnoszenia opłat do uzgodnienia.

WGP.6845.21.1.2020 

Lato w mieście z MDK
Miejski Dom Kultury w Wołominie zaprasza dzieci w wieku 7-11 

lat do udziału w akcji „Lato w mieście”. Przewidziane są dwa turnu-
sy, które odbędą się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Pierwszy turnus odbędzie się w dniach 29.06-03.07, a drugi 06-
10.07. Koszt jednego turnusu to 350 zł. Zapisy na stronie internetowej 
www.mdkwolomin.pl rozpoczęły się 17 czerwca.

– Cieszy nas chęć i  zaan-
gażowanie młodych ludzi do 
kształcenia się w zawodach tak 
wymagających jak pielęgniar-
ki, pielęgniarze, fizjoterapeu-
ci i  inne profesje medyczne. 
Bycie medykiem to powoła-
nie, ale też zaszczyt. Dobitnie 
pokazał to czas pandemii –  
mówi dr Waldemar Dębski, 
rektor Warszawskiej Uczelni 
Medycznej.  

Uczelnia prowadzi studia 
licencjackie i magisterskie na 
kierunkach: pielęgniarstwo, 
kosmetologia, dietetyka, jed-
nolite studia magisterskie na 
kierunku fizjoterapia, studia 
inżynierskie na kierunku in-
formatyka i  studia licencjac-
kie na kierunku administra-
cja. Studia prowadzone są 
w  trybie stacjonarnym i  nie-
stacjonarnym. 

– Nowe kadry związane 
z ochroną zdrowia to nie tylko 

wymóg rynku pracy, ale też 
paląca potrzeba społeczna. 

Dokładamy wszelkich starań, 
aby ten niedostatek wypeł-
nić świetnie wykwalifikowaną 
grupą naszych absolwentów. 
Do dyspozycji studentów od-
dajemy profesjonalnie wypo-
sażoną bazę dydaktyczną i ka-
drę wykładowców najwyższej 
klasy. Zapewniamy prakty-
kę w  renomowanych placów-
kach opieki zdrowotnej. Jeste-
śmy w pełni przygotowani do 
nauczania on-line, które sta-
nie się stałą częścią procesu 
kształcenia –  informuje rek-
tor WUMed.

Atutem uczelni jest wła-
sny kampus: 60 sal wykłado-
wych, biblioteka, punkty ga-
stronomiczne, sala sportowa, 
amfiteatr, parking strzeżony, 
Ogrody Rektorskie oraz, co 
najważniejsze, liczne pracow-
nie specjalistyczne do realizacji 
przedmiotów z dziedziny nauk 
medycznych i nauk o zdrowiu. 

W październiku WUMed 
rozpoczyna nauczanie na kie-
runku fizjoterapia. 

–  Pracownie umiejętno-
ści praktycznych już czekają 
na studentów. Dysponujemy 
gabinetem kinezyterapii wy-

posażonym  w  sprzęt rehabi-
litacyjny, gimnastyczny oraz 
odnowy biologicznej. Jest 
również gotowa pracownia fi-

zykoterapii  – zespół 6 sal za-
biegowych z  profesjonalnym 
nowoczesnym sprzętem –  
mówi dr Dębski. 

– Studentom kierun-
ku: pielęgniarstwo oferuje-
my ćwiczenia w pracowniach 
umiejętności pielęgniarskich 
dla pacjentów dorosłych i pe-
diatrycznych, pracowniach 
badań fizykalnych i  podstaw 
ratownictwa medycznego –   
wymienia rektor Warszaw-
skiej Uczelni Medycznej.

Kierunkami, które cieszą 
się niezmiennie dużym za-
interesowaniem, są dietety-
ka i kosmetologia. Jak wszyst-
kie w WUMed nie opierają się 
wyłącznie na teorii. Zadbano 
o  to, aby studenci mogli po-
znawać tajniki pracy dietety-
ka czy kosmetologa w prakty-
ce, nie tylko w renomowanych 
placówkach zewnętrznych, 
ale również w  profesjonal-
nych pracowniach na tere-
nie uczelni. Jak zapewnia rek-
tor Dębski, sprzęt w  każdej 
z  pracowni jest sukcesywnie 
wymieniany, zgodnie  z  wy-

mogami postępu technolo-
gicznego.

Warszawska Uczelnia Me-
dyczna im. Tadeusza Koźlu-
ka to pierwsza niepublicz-
na uczelnia wyższa w  Polsce. 
Kształci studentów od 1991 r. 
Łączy tradycję i  doświadcze-
nie, z najnowszymi technolo-
giami.

WUMed oferuje też 
kształcenie podyplomowe 
w zawodach: pielęgniarki, po-
łożne, ratownicy medyczni 
i  fizjoterapeuci. W  tym celu 
powołano Instytut Kształce-
nia Podyplomowego Kadr 
Medycznych. Podstawą stra-
tegii WUMed jest rozwój. 
Władze uczelni nieprzerwa-
nie dbają o  doskonalenie 
i modernizację warunków na-
uczania, pozyskiwanie wyso-
ce wykwalifikowanych kadr 
naukowych oraz rozszerzanie 
form współpracy naukowej 
i międzynarodowej. 

Więcej informacji na 
www.wumed.edu.pl 

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka rozpoczęła nabór studentów na rok akademicki 2020/21.

Dr Waldemar Dębski, rektor Warszawskiej Uczelni Medycznej
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OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygoto-
wania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474, ze zm.)  

Starosta Wołomiński
zawiadamia

o wydaniu w dniu 28 maja 2020 roku dla Burmistrza Tłuszcza, reprezentowanego przez peł-
nomocnika Pana Adama Rosińskiego, decyzji Nr 13pz/2020 znak: WAB.6740.14.60.2019, o ze-
zwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod nazwą: „Budowa drogi gminnej na odcinku 
od ulicy Zamkowej do działki ew. nr 1060 obręb 0003 Chrzęsne, w miejscowości Chrzęsne, 
gmina Tłuszcz, powiat wołomiński”.

Działki usytuowania obiektu:
•	 w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję w części (tłustym drukiem 

– numery działek w projektowanym pasie drogowym przeznaczone do przejęcia pod inwe-
stycję na rzecz Gminy Tłuszcz, w nawiasach – numery działek po podziale):

−	 ew. nr: 1165 (1165/1, 1165/2) w obrębie 0003 - Chrzęsne, jednostka ew. 143411_5 - Tłuszcz 
– obszar wiejski.

Działka przeznaczona pod budowę lub przebudowę innych dróg publicznych, niewchodząca 
w skład projektowanego pasa drogowego:
−	 ew. nr: 29 w obrębie 0011 - Kury, jednostka ew. 143411_5 – Tłuszcz – obszar wiejski.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu 
wydającego decyzję - Starosty Wołomińskiego, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, w termi-
nie 14 dni od dnia uznania obwieszczenia za doręczone w trybie art. 49  ustawy z dnia 14 czerw-
ca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.).

Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyń-
skiego 3, Wydział Budownictwa, w godzinach przyjęć interesantów po uprzednim kontakcie 
telefonicznym (22 346 11 07).

1 czerwca br. w Dzień 
Dziecka starosta wołomiński 
Adam Lubiak oraz dyrektor 
PCDiT Katarzyna Rutkowska 
wręczyli zwycięzcom I edycji 
konkursu „The Voice of Po-
wiat” wspaniałe nagrody. Ze 
względu na panującą epide-
mię konkurs odbył się w for-
mie online. 

– Serdecznie dziękujemy 
wszystkim uczestnikom kon-
kursu za udział i wspaniałe 
przygotowanie. Mamy na-
dzieję, że już niedługo spotka-
my się na deskach powiatowej 
Fabryczki i będziemy mogli 

przeżywać wstępy na żywo – 
powiedział Adam Lubiak, sta-
rosta wołomiński. 
Zwycięzcy w poszczególnych 

kategoriach wiekowych
Kategoria wiekowa 10-14 lat: 
I MIEJSCE – Szymon Wolak, 
II MIEJSCE – Hanna Ko-
strzewa, 
III MIEJSCE – Wiktoria 
Trojanek.
Kategoria wiekowa 15-19 lat: 
I MIEJSCE – Maria Janusz, 
II MIEJSCE – Olga Getka, 
III MIEJSCE – Klaudia Cituk.

– Zwycięzcom oraz pozo-
stałym uczestnikom gratulu-

The Voice of Powiat 

Nagrody 
wręczone!

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygoto-
wania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474, ze zm.) oraz 
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 256, ze zm.)

Starosta Wołomiński
zawiadamia 

o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Zielonka, reprezentowanego przez pełnomocnika 
P.  Mateusza Jurczyka (pełnomocnictwo ważne do 16.04.2020 r.), złożony w dniu 09.01.2020 r., 
następnie uzupełniony w dniach: 11.03.2020 r. i 17.04.2020 r., postępowania administracyjnego w 
sprawie znak: WAB.6740.14.1.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogo-
wej „Rozbudowa drogi gminnej ul. Legionów w Zielonce wraz z infrastrukturą”. 

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

ści (tłustym drukiem – numery działek w projektowanym pasie drogowym przeznaczone do 
przejęcia pod inwestycję, w nawiasach – numery działek po podziale):
−	 ew. nr: 10 (10/1, 10/2), 12 (12/1, 12/2), 17 (17/1, 17/2), 36 (36/1, 36/2), 46 (46/1, 46/2), 59 

(59/1, 59/2), 86 (86/1, 86/2, 86/3) obręb 5-20-02, jedn. ewid. 143404_1, Zielonka, 
−	 ew. nr: 4/2 (4/3, 4/4, 4/5), 6 (6/1, 6/2), 7 (7/1, 7/2), 9 (9/1, 9/2), 10 (10/1, 10/2), 14 (14/1, 14/2), 

15 (15/1, 15/2), 16/1 (16/3, 16/4), 20 (20/1, 20/2), 21 (21/1, 21/2), 23 (23/1, 23/2), 53 (53/1, 
53/2) obręb 5-20-05, jedn. ewid. 143404_1, Zielonka,

−	 ew. nr: 22 (22/1, 22/2), 28 (28/1, 28/2), 61/1 (61/3, 61/4),  obręb 5-20-08, jedn. ewid. 143404_1, 
Zielonka,

−	 ew. nr: 6 (6/1, 6/2), 7 (7/1, 7/2)  obręb 5-20-09, jedn. ewid. 143404_1, Zielonka,
•	 w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję w całości na rzecz Gminy Zie-

lonka: 
−	 ew. nr: 68, 45 obręb 5-20-02, jedn. ewid. 143404_1, Zielonka,
−	 ew. nr: 42, 22 obręb 5-20-05, jedn. ewid. 143404_1, Zielonka,
−	 ew. nr: 20/7, 20/5, 20/8, 134  obręb 5-20-08, jedn. ewid. 143404_1, Zielonka,
−	 ew. nr: 3  obręb 5-20-09, jedn. ewid. 143404_1, Zielonka,

•	 w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gminy Zielonka, niepodlegające przeję-
ciu (tłustym drukiem – numery działek w projektowanym pasie drogowym, w nawiasach - nu-
mery działek po podziale):
−	 ew. nr: 20/2 (20/3, 20/4), 20/1, 13, 67/1  obręb 5-20-02, jedn. ewid. 143404_1, Zielonka
−	 ew. nr: ew. nr: 5/3, 17/4 obręb 5-20-05, jedn. ewid. 143404_1, Zielonka,
−	 ew. nr: ew. nr: 62/3 (62/6, 62/7), 20/3, 20/1, 74/1, 73/11 obręb 5-20-08, jedn. ewid. 143404_1, 

Zielonka,
−	 ew. nr 13/3, 12/4, 4/2 obręb 5-20-09, jedn. ewid. 143404_1, Zielonka,

•	 w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gminy Zielonka, na których użytkowanie 
wieczyste wygasa z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała 
się ostateczna (tłustym drukiem – numery działek w projektowanym pasie drogowym, na któ-
rych użytkowanie wieczyste wygasa, w nawiasach - numery działek po podziale):
−	 ew. nr: 41 (41/1, 41/2) obręb 5-20-05, jedn. ewid. 143404_1, Zielonka,
Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu, innych dróg pu-

blicznych, zjazdów i urządzeń wodnych, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego 
(tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia 
terenu, innych dróg publicznych, zjazdów i urządzeń wodnych, w nawiasach – numery działek po 
podziale): 
−	 ew. nr: 26/2, 86 (86/1, 86/2, 86/3), 67/1, 13, 44  obręb 5-20-02, jedn. ewid. 143404_1, Zielonka,
−	 ew. nr: 79, 40/18, 4/2 (4/3, 4/4, 4/5) obręb 5-20-05, jedn. ewid. 143404_1, Zielonka,
−	 ew. nr: 91/2, 60/5, 21/6, 4, 73/11  obręb 5-20-08, jedn. ewid. 143404_1, Zielonka,
−	 ew. nr: 1/1, 94/10, 94/3  obręb 5-20-09, jedn. ewid. 143404_1, Zielonka,

Działki, na których przewidziano rozbiórkę obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dal-
szego użytkowania, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem - nu-
mery działek, na których przewidziano rozbiórkę, w nawiasach - numery działek po podziale):
−	 ew. nr: 41 (41/1, 41/2)  obręb 5-20-05, jedn. ewid. 143404_1, Zielonka,

Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać 
się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa (po uprzed-
nim kontakcie telefonicznym – 22 346 11 66 w godzinach przyjęć interesantów), 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 2020 r. poz. 256, ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia.

jemy. Dziękujemy wszystkim 
zaangażowanym w ten pro-
jekt. W szczególności nasze-
mu Jury oraz internautom, 
którzy wspierali swoich fawo-
rytów w II etapie konkursu – 
dodaje Katarzyna Rutkowska, 
dyrektor „Fabryczki”.

Starosta Adam Lubiak i dyr. „Fabryczki” Katarzyna Rutkowska z laureatami konkursu

Starosta Adam Lubiak składa gratulacje Szymonowi Wolakowi, którego głos zachwycił jury
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OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474, ze zm.) oraz art. 49 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.)

Starosta Wołomiński
zawiadamia 

o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Ząbki, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Jana Liburę, 
złożony w dniu 23.04.2020 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.16.2020 
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie drogi 
gminnej ulicy Andersa w Ząbkach, na odcinku od ulicy Gajowej do końca działki nr 10/3 obręb 03-17”.

Działki usytuowania obiektu:
•	 w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na rzecz Miasta Ząbki (tłustym 

drukiem – numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję, w nawiasach – numery działek 
po podziale):
−	 ew. nr: 14/1 (14/3, 14/4), 14/2 (14/5, 14/6), 15/1 (15/12, 15/13)   obręb 0041-03-17, jedn. ewid. 

143403_1 Ząbki,
•	 w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję w całości na rzecz Miasta Ząbki: 
−	 ew. nr 9/3  obręb 0041-03-17, jedn. ewid. 143403_1 Ząbki,

•	 w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Miasta Ząbki, niepodlegające przejęciu 
(tłustym drukiem – numery działek w projektowanym pasie drogowym, w   nawiasach - numery 
działek po podziale):
−	 ew. nr 10/4, 10/3 (10/7, 10/8) obręb 0041-03-17, jedn. ewid. 143403_1 Ząbki.
Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu, innych dróg 

publicznych, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem – numery 
działek przeznaczone pod budowę lub przebudowę sieci uzbrojenia terenu, innych dróg publicznych, w 
nawiasach – numery działek po podziale): 
−	 ew. nr 3/1, 8/5  obręb 0040-03-16, jedn. ewid. 143403_1 Ząbki.
−	 ew. nr 3/11, 4, 10/3 (10/7, 10/8), 10/6, 14/1 (14/3, 14/4), 14/2 (14/5, 14/6), 15/1 (15/12, 15/13), 

18/2, 19/1, 69/5 obręb 0041-03-17, jedn. ewid. 143403_1 Ząbki.
Działki, na których przewidziano rozbiórkę obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego 

użytkowania, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem - numery 
działek, na których przewidziano rozbiórkę, w nawiasach - numery działek po podziale):
−	 ew. nr 14/1 (14/3, 14/4), 14/2 (14/5, 14/6), 15/1 (15/12, 15/13), 18/2, 19/1 obręb 0041-03-17, jedn. 

ewid. 143403_1 Ząbki.
Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się 

w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, (po uprzednim 
kontakcie telefonicznym – 22  346 11 66 w godzinach przyjęć interesantów), 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 2020 r. poz. 256, ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego 
ogłoszenia.

Jesienią piłkarze Marcovii 
zagrają w IV lidze

W sobotnie popołudnie (13 czerwca) przy Wspólnej 12 wyczuwało się pewne napięcie. Tego dnia 
piłkarze Marcovii mieli zagrać mecz z rezerwami Świtu Nowy Dwór Mazowiecki. I to jaki mecz! 
Stawką w grze był awans do IV ligi.

Dziwny to był sezon w lidze 
okręgowej. Po rudzie jesiennej 
Marcovia znajdowała się na dru-
gim, premiowanym miejscu w 
tabeli. A potem przyszła epide-
mia koronawirusa i rozgrywki 
stanęły w miejscu. Gdy zelżały 
obostrzenia, zdecydowano, że 
cztery czołowe drużyny (Escola 
Varsovia, Marcovia, Bug Wy-
szków i rezerwy Świtu Nowy 
Dwór) dograją między sobą spo-
tkania (każdy z każdym).

W pierwszym meczu Mar-

covia pokonała na wyjeździe 
Bug Wyszków 5:2. Po tym spo-
tkaniu do awansu wystarczył 
już tylko jeden punkt. W sobo-
tę o 18.00 rozpoczął się mecz z 
rezerwami Świtu. Zaczęło się 
źle, bo od prowadzenia gości. 
Przed przerwą Marcovia jednak 
wyrównała, a w drugiej połowie 
dołożyła jeszcze dwie bramki. 
Po ostatnim gwizdku na boisku 
i w szatni zapanowała ogrom-
na radość. Nasz klub jest w IV 
lidze. Zagra tam m.in. z Hutni-

kiem Warszawa, KS Łomianki 
i Ząbkovią Ząbki. Awansowała 
również Escola Varsovia, z którą 
Marcovia zagra ostatni mecz w 
sezonie. Będzie miał on wymiar 
prestiżowy – zdecyduje o tym, 
która drużyna zajmie pierwsze 
miejsce w tabeli ligi okręgowej.

– Serdeczne gratulacje dla 
całej drużyny, trenera Konrada 
Kucharczyka i wszystkich osób, 
które pracują na rzecz jedenast-
ki ze Wspólnej – napisał na FB 
burmistrz Jacek Orych.         TM

Koszt zabiegu, sterylizacji/
kastracji, który pokrywa Urząd 
Miejski w Wołominie, obejmuje:
• wizytę kwalifikującą w tym ba-

danie przed zabiegiem w sie-
dzibie zakładu leczniczego dla 
zwierząt,

• wykonanie standardowego za-
biegu sterylizacji/kastracji w 
narkozie infuzyjnej,

• zapewnienie psu/kotu opieki 
pooperacyjnej do czasu wy-
budzenia zwierzęcia z nar-
kozy, w tym podanie środka 
przeciwbólowego i antybio-
tyku,

• wizytę kontrolną, w siedzibie 
zakładu leczniczego dla zwie-
rząt, obejmującą badanie kli-
niczne oraz zdjęcie szwów.

Dodatkowe informacje 
można uzyskać pod nr tel. 22 
763 30 98.

Więcej informacji oraz 
wnioski do pobrania znajdują 
się na stronie:  https://wolomin.
org/bezplatna-sterylizacja-i-czi-
powanie-2020-21/

Bezpłatna sterylizacja i czipowanie
Ruszyła akcja bezpłatnej sterylizacji oraz czipowania (znakowania) psów i kotów prowadzona przez 
Urząd Miejski w Wołominie. Zabiegi będzie można wykonać do 31 marca 2021 r. lub do wyczerpa-
nia środków finansowych.

W związku z rozpoczę-
ciem naprawy nawierzchni 
jezdni ul. Chełmżyńskiej, a 
tym samym zamknięciem 
jej dla ruchu kołowego na 
odcinku Powstańców – Stra-
żacka, od dnia 20.06.2020 r. 
od  początku kursowania  do 
dnia  21.06.2020  r. do  końca 
kursowania, linia autobuso-
wa  145  zostaje – od ronda 
skrzyżowaniu ulic Piłsud-
skiego/Powstańców w Ząb-
kach – skierowana (w obu 
kierunkach) na następującą 
trasę objazdową: 

Powstańców – al. Pił-
sudskiego – Warszawa: Żoł-
nierska – Strażacka (powrót: 
Strażacka – łącznica pod ul. 
Żołnierską – Strażacka – 
Żołnierska – al. Piłsudskie-
go – Szwoleżerów – Macz-
ka – Powstańców) – rondo 
Granzowa i dalej swoją trasą 
podstawową.

Wobec powyższego  za-
wieszone będzie funkcjono-
wanie przystanków: 
•	Powstańców 01 i 02, 
•	Ogrody działkowe Kawę-

czyn 01 i 02, 

•	Meblowa 01 i 02, 
•	Ciepłownia Kawęczyn 

01 i 02, 
•	Gwarków 01 i 02, 
•	Rondo Granzowa 01 i 02. 

W zamian uruchomio-
ny będzie dodatkowy przy-
stanek Maczka 02, zloka-
lizowany w zatoce przy ul. 
Powstańców za skrzyżowa-
niem z ul. Maczka (w kie-
runku ulicy Żołnierskiej), 
obowiązujący jako  warun-
kowy  dla linii autobuso-
wej 145. 

W zespole Maczka w 
kierunku krańca Żerań 
FSO  obowiązuje  wyłącz-
nie przystanek 01 (bez przy-
stanku  03  zlokalizowanego 
na ul. Maczka). 

Linia autobusowa 145 kur-
sować będzie na podstawie spe-
cjalnego rozkładu jazdy. 

W wyniku prac na ul. 
Chełmżyńskiej, od dnia 
22.06.2020 r. od początku 
kursowania, zmieni się lo-
kalizacja przystanku Ogro-
dy działkowe Kawęczyn 02, 
obowiązującego jako  sta-
ły dla linii autobusowej 145. 

Od dnia  22.06.2020 r. 
przystanek będzie umiejsco-
wiony w nowej zatoce przy-
stankowej przy ulicy Chełm-
żyńskiej ok. 75 metrów za 
lokalizacją dotychczasową. 

Charakter przystanku dla 
linii autobusowej 145 nie ule-
ga zmianie.                   

Źródło: ZTM 

W weekend zamknięcie 
ul. Chełmżyńskiej 

Autobus 145 pojedzie ul. Powstańców
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PRACA SKUP, SPRZEDAŻ

BUDOWLANE

NIERUCHOMOŚCI

TRANSPORT I SPRZEDAŻ TRANSPORT I SPRZEDAŻ 
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I OGRODNICZYCHMATERIAŁÓW 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

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

MOTORYZACJA

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 

PRZYJMĘ DO PRACY OSOBĘ NA 
STANOWISKO HANDLOWCA
(mile widziana praktyka)

DO PRODUKCJI CIAST
z praktyką i do przyuczenia.

TEL. 502-617-823

Zakład kamieniarski wykonuje 
nagrobki - parapety, schody. 

Wołomin. Tel. 502 472 396

Kupię ziemię rolną w Radzyminie 
lub okolicy tel: 797 291 567

HAKI - TŁUMIKI
Sprzedaż - montaż. 

Zielonka ul. Poniatowskiego 49,
tel. 600-706-809

Usługi remontowo - 
wykończeniowe - glazura, 

terakota, gipsowanie, malowanie, 
hydraulika i panele.

Tel. 606 826 224

REMONTY I WYKAŃCZANIE 
MIESZKAŃ

Kompleksowe malowanie 
elewacji, ogrodzeń metalowych 

i drewnianych. 
Elektryka, hydraulika, glazura, 

terakota, tynki szpachlowe, 
cyklinowanie. 

Solidnie, krótkie terminy.
Tel. 534 08 53 24

STUDNIE Paweł Folman 
Tłuszcz - ul. Kolejowa 4

pawelfolman@interia.pl
tel. 604211417

• Sprzedam działkę budowlaną 
1.150 m2 w Zawiszynie k/Jadowa. 
Tel. 660 305 535 

• Do wynajęcia dom w Kobyłce 140 
m kw. Cena 3600 zł. Tel. 534085324

• Sprzedam agregat tynkarski PFT 
G-5 SUPER 2008 r. Mało używany 
(700 m kw. tynków przerobiono). 
Cena: 16 tys. zł. Tel. 534085324

• Zatrudnię brukarzy i pomocników. 
Tel. 512 289 277

• Usługi remontowe - rok założenia 
1979. Szalowanie schodów, ściany gip-
sowo- kartonowe, glazura, terakota, 
ocieplanie poddaszy z wykończeniem. 
Tel. 600 667 586

WYNAJEM 
KABIN W-C

TEL. 22 787 88 65
TEL. 509 277 813

AUTOMECHANIKA
wulkanizacja, 

wymiana opon, 
naprawy 

główne i bieżące, 
zawieszenia, 
diagnostyka 

komputerowa, 
rozrządy - hamulce - 

sprzęgła

IMPERF
Wołomin, ul Łukaszewicza 70

Tel. 601 574 274

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

Sprzedam działkę 
2 tys. m kw.

Tel. 513 915 804

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 

Pączek w Tłuszczu
Codziennie świeże wypieki. 

Tłuszcz, ul. Warszawska 3
tel. 509 362 655 

WYRÓB I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH E.Kalicki. 

Ogrodzenia betonowe. Atrakcyjne ceny. 
Tel. (22) 799 93 89, 604 555 651



Dąbrówka dofinansowała rejsy 
Od 6 czerwca do 6 września 

mieszkańcy Gminy Dąbrówka 
i nie tylko, będą mogli skorzy-
stać z cieszących się ogromną 
popularnością, weekendowych 
rejsów katamaranami Albatros 
1 i Albatros 2. Rejsy pasażerskie 
będą odbywać się we wszystkie 
soboty, niedzielę i święta, trzy 
razy dziennie w godzinach 9.30 
-17.30. 

Katamarany ALBATROS 
to małe statki turystyczne po-
siadające miejsca dla 12 osób 
i rowerów, pozwalające na 
przeprawę na Bugu i Narwi. 

Posiadają wszelkie wymagane 
prawem wodnym uprawnienia 
do przewozu. W sezonie żeglu-
gowym katamarany Albatros 
1 i Albatros 2 będą pełniły rolę 
Mobilnych Punktów Informacji 
Turystycznej. 

Rozkład rejsów na stronie 
www.dabrowka.net.pl

Kontakt do kapitana kata-
maranu ALBATROS 1 (rzeka 
Narew) – tel. 609 511 417

Kontakt do kapitana kata-
maranu ALBATROS 2 (rzeka 
Bug) – tel. 609 511 418

Komendant Straży Miejskiej 
w Ząbkach 

prowadzi nabór kandydatów na stanowisko 

Aplikant 
(w charakterze strażnik miejski) 

w pełnym wymiarze czasu pracy. 

Ilość wolnych stanowisk – 3. 

Pełna treść oferty pracy na stronie internetowej: 
http://www.strazmiejska-zabki.pl/php/ 

Komplet dokumentów należy złożyć 
do dnia 10.07.2020 r. do godz. 15:00


