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badania techniczne: 
• motocykli, samochodów  osobowych, dostawczych, ciężarowych
• pojazdów zasilanych gazem
• autobusów, przyczep

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
WWL- 022Ł. WieczorekMA JDAN                      

ul. Watykańska 1         
tel. 607 529 405
zapraszamy pon- pt. 7-19, sob 8-15     

Moja Gazeta Regionalna: 
Jak co roku, 22 marca obcho-
dzimy Światowy Dzień Wody. 
Jak ten dzień jest obchodzony 
w ząbkowskim PWiK-u?

Janusz Tomasz Czarno-
górski: Obchodzimy go trochę 
w niecodzienny sposób, a mia-
nowicie poprzez rozpoczęcie bu-
dowy drugiej Stacji Uzdatniania 
Wody.  Po długim czasie udało 
się nam wyłonić wykonawcę, 
którego miesiąc temu wprowa-
dziliśmy na plac budowy. 

Generalnym Wykonawcą 
jest „Inżynieria Rzeszów” – jed-
na z wiodących i najbardziej do-
świadczonych firm w tej dziedzi-
nie w Polsce. 

Gdzie powstaje nowa stacja?
Nowy obiekt budowany 

jest przy ul. Powstańców, za-

raz przy wyjeździe w kierun-
ku ulicy Żołnierskiej. SUW po-
wstaje na działce, którą kilka 
lat temu PWiK nabył od Mia-
sta Ząbki, właśnie w celu za-
projektowania i budowy ko-
lejnej stacji uzdatniania wody.

Dlaczego ta lokalizacja?
Po pierwsze, ponieważ wy-

konane przez nas badania hy-
drogeologiczne wykazały wy-
stępowanie w tej części miasta 
bardzo dobrych pokładów wo-
donośnych.

Po drugie, zabezpieczenie 
w wodę mieszkańców połu-
dniowej części Ząbek. 

Gwałtownie rozbudowują-
ce się Ząbki zaczynają właśnie 
w tej dzielnicy odczuwać braki 
wody i nowa stacja ma za za-
danie temu zapobiec. 

A po trzecie, zapewnienie 
bezpieczeństwa całego miasta. 
Przypomnę, że od 2017 działa 
SUW „Drewnica” – zlokalizo-
wany w północnej części Zą-
bek, a od roku nieduży SUW 
„Gazomontaż”. 

Te trzy stacje będą wza-
jemnie się uzupełniać i wspie-
rać oraz dadzą mieszkańcom 
Ząbek pełne bezpieczeństwo 
dostaw i jakości wody. Dzi-
siaj tylko 60% wody pocho-
dzi z własnych ujęć – pozosta-
łe 40% kupujemy z MPWiK 
Warszawa i z lokalnego pry-
watnego ujęcia. 

Po zrealizowaniu SUW Po-
łudnie, 100% wody dostarcza-
nej mieszkańcom będzie pro-
dukowane w naszych instala-
cjach. 

Nowy SUW zapewni miastu 
Ząbki bezpieczeństwo 
dostaw i jakości wody

Rozmowa z Januszem Tomaszem Czarnogórskim – Prezesem PWiK Sp. z o.o. w Ząbkach

(dokończenie na str. 3)

Certyfikat przyznała WU-
Med Kapituła VIII edycji Ogól-
nopolskiego Konkursu i Pro-
gramu Akredytacji Kierunków 
Studiów „Studia z Przyszłością”, 
współorganizowanego przez 

Fundację Rozwoju Edukacji 
i Szkolnictwa Wyższego. 

Celem Konkursu jest iden-
tyfikowanie oraz wyróżnianie 
wybranych programów i kie-
runków studiów prowadzonych 

w polskich uczelniach, cechują-
cych się innowacyjnością, dosto-
sowaniem do potrzeb rynku pra-
cy oraz nowoczesnością przyję-
tych rozwiązań dydaktycznych.

WUMed z certyfikatem
Studia z Przyszłością 2023 – to tytuł przyznany Warszawskiej Uczelni Me-
dycznej im. Tadeusza Koźluka za kierunek studiów podyplomowych „Telepie-
lęgniarstwo i telepołożnictwo w praktyce zawodowej pielęgniarki i położnej”.

(dokończenie na str. 2)

Edyta Zbieć – burmistrz Kobyłki: 
Inwestycji w sport 
nie należy się 
bać! Czytaj na str. 6

Czytaj na str. 3

Jak zagłosują radni?
Szansa na mieszkania chronione

Przegrany proces ze „SPOŁEM” 
Tak będzie wyglądać SUW „Południe”

W piśmie datowanym na 
23 lutego br. apeluje ona do sta-
rosty o „wygenerowanie fun-
duszy” na budowę podziem-
nego parkingu pomiędzy urzę-

dem miasta a starostwem po-
wiatowym. 

Jak się wyraziła, miasto ma 
pomysł – potrzebne jest finan-
sowanie.

Wołomin straci parking 
Burmistrz Radwan pisze 

do starosty, że wierzy, iż „wła-
dze powiatu wezmą pod uwa-
gę komfort wszystkich swo-
ich interesariuszy, dzięki cze-
mu szybko rozpoczną wspól-
ne projektowanie, a potem bu-
dowę parkingu podziemnego 
w centrum Wołomina, rozkła-
dając ciężar finansowania na 
wszystkich zainteresowanych, 
a nie na mieszkańców tylko 
jednej gminy”.

(dokończenie na str. 5)

Z interesującą, wydawałoby się, propozycją wystąpiła Elżbieta Radwan, burmistrz Wołomi-
na do Adama Lubiaka, starosty wołomińskiego. 
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WUMed z certyfikatem
Warszawska Uczelnia Me-

dyczna była jedyną niepublicz-
ną uczelnią medyczną wyróż-
nioną w tym roku.

Jak podkreślono w uzasad-
nieniu, kierunek prowadzony 
przez Warszawską Uczelnię 
Medyczną, zapewnia studen-
tom nowoczesną wiedzę, po-
zwala nabyć odpowiednio zde-
finiowane wartościowe umie-
jętności zawodowe i kompe-
tencje społeczne.

– Niezwykle cieszy nas, że 
już po raz drugi zostaliśmy do-
cenieni za prowadzone przez 
nas studia. Konkurencja była 

ogromna, tym bardziej czujemy 
się wyróżnieni. Kapituła konkur-
su wskazuje najbardziej innowa-
cyjne, nowoczesne i wartościo-
we kierunki i programy studiów. 
Warszawska Uczelnia Medyczna 
niezmiennie stawia na profesjo-
nalne przygotowanie kadr me-
dycznych. Szacowna komisja, 
podobnie jak w 2022 r. zwróciła 
uwagę na oferowany przez WU-
Med program studiów charakte-
ryzujący się elementami innowa-
cyjności oraz nowatorskimi roz-
wiązaniami opartymi  na au-
torskich konceptach dydaktycz-
nych. Istotnym aspektem jest tak-
że fakt, że studia zorientowane 
są  na potrzeby środowiska spo-

łeczno-gospodarczego, z którym 
uczelnia jest trwale związana, 
jak również na oczekiwania ryn-
ku pracy – mówi prof. Joanna 
Jasińska, prorektor ds. dydak-
tyki i rozwoju WUMed.

Wręczenie Certyfikatu Stu-
dia z przyszłością 2023, odbyło 
się 13 marca 2023 roku w Sali 
Czerwonej Pałacu Działyńskich 
Polskiej Akademii Nauk w Po-
znaniu. 

Certyfikat dla Warszaw-
skiej Uczelni odebrały prof. 
Joanna Jasińska, prorektor ds. 
dydaktyki i rozwoju WUMed 
i dr Krystyna Seliga, dyrektor 
Instytutu Nauk Medycznych 
WUMed.

O Warszawskiej Uczelni Medycznej 
im. Tadeusza Koźluka

Warszawska Uczelnia Medyczna to 
pierwsza niepubliczna uczelnia wyż-
sza w Polsce. Kształci studentów od 1991 r. 

Łączy tradycję i doświadczenie z naj-
nowszymi technologiami. 

Misją uczelni jest wykształcenie pro-
fesjonalnej kadry w zawodach medycz-
nych i tych z dziedziny nauk o zdrowiu. 

Uczelnia wypełnia ją, prowadząc stu-
dia licencjackie i magisterskie na kierun-
kach: pielęgniarstwo, położnictwo, ra-
townictwo medyczne (licencjat), kosme-
tologia, dietetyka, jednolite studia magi-
sterskie na kierunku fizjoterapia, studia 
pomostowe licencjackie na kierunkach 

pielęgniarstwo i położnictwo. Studia pro-
wadzone są w trybie stacjonarnym i nie-
stacjonarnym. 

WUMed oferuje także kształcenie po-
dyplomowe w Instytucie Kształcenia Po-
dyplomowego Kadr Medycznych. 

Atutem uczelni są profesjonalnie wypo-
sażone pracownie umiejętności praktycz-
nych. Do dyspozycji studentów oddano 
m.in. pracownie: umiejętności pielęgniar-
skich dla pacjentów dorosłych i pediatrycz-
nych, badań fizykalnych, podstaw ratownic-
twa medycznego, kinezyterapii, fizykotera-
pii, terapii manualnej, ćwiczeń grupowych, 
pracownie anatomii, fizjologii i diagnostyki 
funkcjonalnej. Do zajęć dydaktycznych wy-
korzystywane są także profesjonalne pra-

cownie dietetyczne i kosmetologiczne oraz 
komputerowe z najnowocześniejszym sprzę-
tem i oprogramowaniem. 

Warszawska Uczelnia Medyczna współ-
pracuje z renomowanymi jednostkami 
ochrony zdrowia na terenie Warszawy i oko-
lic, oferując swoim studentom możliwość od-
bywania zajęć praktycznych również w re-
aliach szpitala czy przychodni.  

Atutem uczelni jest własny, rozbudowa-
ny, komfortowy kampus w dogodnej lokali-
zacji stolicy.

Do dyspozycji studentów oddano kilka-
dziesiąt sal dydaktycznych, bibliotekę uczel-
nianą, punkt gastronomiczne, salę sporto-
wą, amfiteatr, parking strzeżony i ogrody 
rektorskie. 

(dokończenie ze str. 1) 

Na zdjęciu od lewej: prof. Joanna Jasińska - prorektor ds. dydaktyki i rozwoju WUMed, prof. Dariusz 
Rott z Uniwersytetu Śląskiego, zasiadający w Komisji Akredytacyjnej Konkursu, mgr Grażyna Kacz-
marczyk – prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, dr Krystyna Seliga 
- dyrektor Instytutu Nauk Medycznych WUMed. 

Podczas spotkania pod ha-
słem „Kobiety kobietom” ho-
norowymi gośćmi były: prezes 
Fundacji PKO Banku Polskie-
go Aleksandra Mazur i radna 

Sejmiku Województwa Mazo-
wieckiego Katarzyna Lubiak, 
bez których starania i wspar-
ciach nie udałoby się pozyskać 
nowego USG. 

„Kobiety kobietom”

Przekazanie aparatu USG 
Voluson S8 Touch

W Szpitalu Powiatowym w Wołominie 8 marca odbyło się uroczyste przekazanie aparatu 
USG Voluson S8 Touch dla Poradni ginekologiczno-położniczej. Fundacja PKO Banku Pol-
skiego dołączyła do grona darczyńców, przekazując darowiznę na zakup nowoczesnego i  ie-
zbędnego urządzenia do wykrywania wczesnych stadiów chorób nowotworowych i ginekolo-
gicznych oraz wykonywania badań ciężarnym pacjentkom.

Aparat odebrały: kierow-
nik Oddziału Ginekologiczno-
-Położniczego dr n. med. Ewa 
Dądalska oraz kierownik Przy-
chodni Specjalistycznej Katarzy-
na Król.

– To urządzenie umożliwi 
nam szybkie i skuteczne wyko-
nywanie zarówno rutynowych 
badań USG, jak i zaawansowa-
nej, szczegółowej diagnostyki na 

najwyższym poziomie w jednym 
miejscu, na jednej wizycie – pod-
kreśla Ewa Dądalska. – Chciałam 
podziękować za wsparcie i przy 
okazji przypomnieć wszystkim 
paniom o regularnych badaniach 
i profilaktyce, która może zaosz-
czędzić wiele kłopotów. Dbajmy o 
siebie nie tylko od święta!

Nowy aparat cechuje do-
skonała jakość i wysoki kon-

trast obrazów 2D, wielopłasz-
czyznowe wyświetlanie obrazu 
3D, obrazy 4D o nadzwyczaj-
nej jakości w czasie rzeczywi-
stym, doskonała czułość pod-
czas badania anatomii i funk-
cji poszczególnych narządów, 
dzięki zaawansowanej funkcji 
Dopplera kolorowego.

(źródło: szpitalwolomin.pl)

Uroczystość zbiegła się z obchodami Dnia Kobiet, stąd piękne kwiaty dla pań
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Nowy SUW zapewni miastu Ząbki 
bezpieczeństwo dostaw i jakości wody

A co z ceną wody ?
Od lat nasze przedsiębior-

stwo prowadzi politykę stopnio-
wego obniżania cen wody. 

Przypomnę, że od 2012 r. 
sukcesywnie obniżaliśmy cenę 
wody, łącznie o 1,64 zł / 1 m3 
netto. Niektórzy powiedzą że to 
mało, ale proszę zauważyć, że zro-
biliśmy to w okresie realizacji wie-
lu inwestycji wodociągowych i ka-
nalizacyjnych oraz w bardzo trud-
nej sytuacji makroekonomicznej. 
Dzisiaj, dzięki realizacji wielolet-
nich programów inwestycyjnych 

oraz działaniom zmierzającym do 
racjonalizacji kosztów produkcji 
i dystrybucji wody, możemy ofe-
rować mieszkańcom wodę tańszą 
niż jeszcze 10 lat temu. 

Oczywiście zawsze się znajdą 
malkontenci, którzy powiedzą, że 
gdzieś jest taniej, jednakże cena 
wody zależy od wielu składników 
i nie można wszystkich mierzyć 
jedną miarą. Ja z tego miejsca 
namawiałbym do oszczędzania 
wody, bo chociaż woda jest źró-
dłem odnawialnym, to stałe za-
soby wody gwałtownie się kurczą 
i winniśmy dbać, by mieć co po-
zostawić następnym pokoleniom. 

Jak zagłosują radni?

(dokończenie ze str. 1) 

Szansa na mieszkania chronione

Janusz Tomasz Czarnogórski, prezes PWiK sp. z o.o. w Ząbkach 
przy jednym z ząbkowskich „źródełek”

Podczas spotkania w Starostwie Nieruchomość przy ul. Sasina 

Wróćmy do SUW „Po-
łudnie” – bo taką chyba na-
zwę otrzymał? Skąd pochodzą 
środki na jego budowę?

Miasto Ząbki otrzyma-
ło na ten cel 5 mln 300 tys. zł 
bezzwrotnej dotacji z progra-
mu rządowego, który zakłada 
wspieranie gospodarki wodno-
-ściekowej w Polsce i przekaza-
ło te środki naszemu przedsię-
biorstwu na realizację inwesty-
cji. Pozostała część środków po-

chodzi z pożyczki w Narodo-
wym Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej, 
umarzalnej w 30%. 

Jakiej jakości będzie do-
starczana woda?

Ujmowana z podziemne-
go ujęcia woda wymagać będzie 
oczywiście uzdatniania. W tym 
procesie usuwane będą nadmia-
rowe związki żelaza i manganu. 
Wszystko w oparciu o natural-

ne metody uzdatniania. Analo-
giczny proces prowadzony jest 
w SUW „Drewnica”. Po oczysz-
czaniu, wodę wprowadzoną do 
sieci, będzie można pić prosto 
z kranu, jako spełniającą wszyst-
kie wymagania jakościowe oraz 
wolną od wszelkich zanieczysz-
czeń. 

To kiedy będziemy mo-
gli wypić pierwszą szklankę 
wody z nowego SUW?

Harmonogram prac jest 
bardzo napięty. Wykonaw-
ca inwestycji zadeklarował, 
że ukończy prace w ciągu za-
ledwie 12 miesięcy. Jak na ra-
zie nie widać zagrożeń i prace 
postępują zgodnie z harmono-
gramem. 

Tak więc jestem przekona-
ny, że na Święto Wody w 2024 
roku, będziemy już pić wodę 
z nowego SUW-u „Południe”.

Parametry nieruchomości:
Rok budowy – połowa lat 70-tych
Rok nadbudowy – 2000 r.
3 kondygnacje nadziemne, 1 podziem-
na, poddasze nieużytkowe
Powierzchnia działki: 1537 m2

Powierzchnia zabudowy: 103,23 m2

Powierzchnia całkowita: 309,69 m2

Powierzchnia użytkowa: 189,64 m2

Piwnica: 57,29 m2

Kubatura: 1100 m3

Wartość rynkowa – 1 327 000,00 zł 

W środę 15 marca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie po-
święcone propozycji zakupu nieruchomości w Wołominie, położonej przy ul. Sasina. 
Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali radni powiatowi i gminni, rodzice osób z niepeł-
nosprawnościami, mieszkańcy i przedstawiciele mediów lokalnych. 

Nieruchomość byłaby prze-
znaczona na utworzenie miesz-
kań chronionych dla usamodziel-
nianych wychowanków pieczy 
zastępczej oraz osób z niepełno-
sprawnościami. 

Jak wyjaśniła obecna na spo-
tkaniu zastępca dyrektora PCPR 
w Wołominie Agata Żędzian-An-

drzejczyk – prowadzenie tego typu 
placówek należy do zadań gminy 
lub powiatu. 

W założeniu miałyby tam 
powstać lokale treningowe i 
wspomagane, w celu usamo-
dzielniania podopiecznych i za-
bezpieczenia ich warunków by-
towo-mieszkaniowych.

Otrzymaliby tam wsparcie 
opiekunów, którzy zadbają, aby 
poprzez naukę, rozwijanie i utrwa-
lanie samodzielności i sprawności 
w zakresie samoobsługi oraz peł-
nienia ról społecznych w integra-
cji ze społecznością lokalną, nie-
pełnosprawni nauczyli się prowa-
dzenia samodzielnego życia.

Jak dowiedzieli się uczest-
nicy spotkania, przez ponad 
40 lat przebywały pod tym 
adresem Siostry Pasterki od 
Opatrzności Bożej. Sytuacja 
ekonomiczna w kraju spowo-
dowała, że obecnie nie są w 
stanie pokryć kosztów zwią-
zanych z utrzymaniem nieru-
chomości. W budynku jest 11 
pokoi do zamieszkania, któ-
re były remontowane w 2022 
roku. 

W piwnicy znajdują się 
wyposażone w meble kuchnia 
i jadalnia oraz pomieszczenia 
socjalne. Nieruchomość nie 
wymaga większego remon-
tu, nie ma potrzeby burzenia 
ścian i większego inwestowa-
nia. Jest w zasadzie gotowa do 
zamieszkania.

Władze Powiatu są po 
wstępnych rozmowach ze Zgro-
madzeniem Sióstr i jest consen-
sus co do ostatecznej ceny za 
nieruchomość – znacznie po-
niżej operatu szacunkowego.

– Moja inicjatywa jest wyni-
kiem szeregu spotkań i rozmów, 
które przeprowadziłem w ostat-
nich tygodniach z mieszkańcami 
i przedstawicielami organiza-
cji i instytucji realizujących za-
dania z zakresu pomocy potrze-
bującym – powiedział starosta 
Adam Lubiak. 

Jest to jedna z propozycji 
wykorzystania tego obiektu. 

Obecne na spotkaniu mat-
ki osób niepełnosprawnych po-
chwaliły inicjatywę. „Miło sły-
szeć, że Powiat wykazuje zain-
teresowanie tym tematem” – 

powiedziała jedna z nich. Inna 
dodała, że tego typu obiekt 
przydałby się również dla nie-
pełnosprawnych, nie tylko z pie-
czy. Przytoczyła przy tym wy-
powiedź 34-letniego syna, pre-
kursora wielu działań na rzecz 
środowiska, który stwierdził, że 
„chciałby żyć jak inni ludzie”.

Inicjatywę poparli obecni 
na spotkaniu samorządowcy. 
Pięknie podsumował to wice-
starosta Piotr Borczyński, przy-
pominając, że miarą rozwoju 
cywilizacji i człowieczeństwa 
jest stosunek do osób niepełno-
sprawnych. 

Sesja, podczas której rad-
ni podejmą decyzję w spra-
wie ewentualnego zakupu, od-
będzie się prawdopodobnie 
30 marca br.
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Wiertło ruszyło

29 marca godz.18:00. 
Spotkanie z aktorem Ra-

dosławem Pazurą w Domu 
Kultury „Rembertów”.

Spotkanie z tym znanym 
i popularnym aktorem filmo-
wym i teatralnym oragnizowa-
ne jest w cyklu „Wieczór z Ar-
tystą”, a poprowadzi je Malwina 
Borkowicz. Obowiązują zapisy!

Dom Kultury „Rember-
tów”, al. Komandosów 8, tel. 
(22) 611 96 87

info@dkrembertow.waw.pl

Spotkanie 
z Radosławem 

Pazurą

Kolejne drogi 
w Ząbkach uzyskają 
nową nawierzchnię

Miasto Ząbki ogłosiło postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego, pod nazwą: przebudowa 5 dróg gminnych na tere-
nie Miasta Ząbki - Polski Ład.

160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Finał Konkursu Historycznego
2 marca 2023 r. odbył się Finał Międzyszkolnego Konkursu Historycznego z okazji 160. rocznicy Powstania Styczniowego, 
w którym wzięło udział 6 drużyn ze szkół ponadpodstawowych powiatu wołomińskiego. 

Przeprowadzona przez eks-
pertów z Akademii Górniczo-
-Hutniczej analiza wykazała, że 
pod Wołominem mogą znajdo-
wać się złoża wód termalnych. 
Aby potwierdzić istnienie złóż i 
sprawdzić czy nadają się do eks-
ploatacji, konieczne jest wyko-
nanie odwiertu badawczego.

W wydarzeniu udział wzię-
ła burmistrz Wołomina Elżbie-
ta Radwan wraz ze swoimi za-
stępcami: Dariuszem Szyma-
nowskim i Łukaszem Markiem, 
przewodniczący Rady Miejskiej 
Marek Górki, Łukasz Białczak, 
prezes Geotermii Polskiej, któ-
ry pełni funkcję Inżyniera Kon-

traktu oraz Arkadiusz Biedul-
ski, przedstawiciel wykonują-
cej odwiert firmy UOS Dril-
ling, radni oraz przedstawicie-
le gminnych spółek.

– Działamy z myślą o przy-
szłości naszego miasta. W do-
bie dyskusji o zmianach klima-
tu podejmujemy próbę poszuki-
wań odnawialnych źródeł ener-
gii. Geotermia to nie tylko eko-
nomiczna rewolucja w pozyski-
waniu energii – głównie ciepła, 
ale przede wszystkim szansa na 
znaczącą redukcję zanieczysz-
czenia powietrza – mówiła w 
trakcie wydarzenia burmistrz 
Wołomina.

Specjalistyczne maszyny 
przez okres około 3 miesię-
cy będą drążyć otwór, z które-
go następnie zostaną pobrane 

15 marca 2023 roku na tyłach Pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie sym-
bolicznie uruchomiono świder, by oficjalnie rozpocząć odwiert otworu badawczego GT-1 w celu 
poszukiwania i rozpoznania wód termalnych w Wołominie. 

próbki do analizy. Odpowiedź 
na pytanie, co kryje się na głę-
bokości 1600 metrów (+/- 
10%) pod ziemią, poznamy do 
końca tego roku. Możliwości 
wykorzystania wód termalnych 
jest wiele, jednak najpierw na-
leży sprawdzić dokładnie ich 
parametry. To duża i skompli-
kowana inwestycja. Obecnie 
prowadzone prace wiążą się 
z pewnymi niedogodnościa-
mi dla mieszkańców, takimi 
jak wzmożony ruch pojazdów, 
hałas i pył w pobliżu placu bu-
dowy. Jak przekonują włodarze 
miasta, trudności są czasowe i 
znikną po zakończeniu prac, 
a teren zostanie uprzątnięty i 
przywrócony do stanu sprzed 
rozpoczęcia prac. 

W zamian za przejściowe 
trudności miasto może zyskać 
bezpieczne, ekologiczne źródło 
energii, dzięki któremu będzie 
w stanie np. w większym stop-
niu kontrolować poziom opłat 
za ciepło. Geotermia jest źró-
dłem niezależnym od rosną-

cych cen opału czy opłat za 
emisję CO2. Inwestycja nie za-
burza krajobrazu, jest przyja-
zna środowisku i generuje wy-
soki koszt jedynie na początku, 

sam koszt eksploatacji jest ni-
ski – twierdzą władze miasta.

Więcej informacji na stro-
nie: https://wolomin.org/wo-
dy-termalne (aktywny link)

Organizatorem konkursu 
była Branżowa Szkoła I Stop-
nia im. kpt. Stefana Pogonow-
skiego w Radzyminie oraz Mię-
dzyszkolny Klub Historyczny 
im. Armii Krajowej Ziemi Ra-
dzymińskiej. Patronat honoro-
wy objął Adam Lubiak – Staro-
sta Wołomiński. Pomysłodaw-
cą oraz autorem materiałów i 
pytań wykorzystanych podczas 
konkursu był Władysław Ko-
latorski. 

Jury pod przewodnictwem 
Jana Wnuka ogłosiło wyniki, 
które przedstawiają się nastę-
pująco:

I miejsce: Zespół Szkół 
Techniczno-Zawodowych im. 
inż. Czesława Nowaka w Ra-

dzyminie w składzie: Jan Ru-
dajko, Grzegorz Bergiel, Jakub 
Olejnik. Opiekun: Małgorzata 
Mierzejewska-Jaros.

II miejsce: Zespół Szkół 
Ekonomicznych im. Stanisła-
wa Staszica w Wołominie: Bian-
ka Andrzejewska, Maria Cy-
merman, Mateusz Sosnowski. 
Opiekun: Marta Igielska.

III miejsce: Katolickie Li-
ceum Ogólnokształcące im. 
Bł. Bronisława Markiewicza 
w Markach: Kamil Biernacki, 
Maciej Mazur, Mateusz Gen-
dek.  Opiekun: Marek Tyburski.

IV miejsce: Branżowa 
Szkoła I Stopnia im. kpt. Stefan 
Pogonowskiego w Radzyminie: 
Alicja Kaczmarczyk, Wiktoria 

Matera, Wiktor Redlin. Opie-
kun: Iwona Jaworska.

V miejsce: Liceum Ogól-
nokształcące im. Cypriana Ka-
mila Norwida w Radzyminie: 
Aleksander Biernacki, Marek 
Dziewulski, Bartłomiej Czaj-
kowski. Opiekun: Karolina 
Odelska.

VI miejsce: Zespół Szkół 
im. Prezydenta Ignacego Mo-
ścickiego w Zielonce: Igor Woź-
niak, Patryk Białek, Filip Gołę-
biewski. Opiekun: Kamil Bar-
barski.

Dyrektor Branżowej Szkoły 
I Stopnia im. kpt. Stefan Pogo-
nowskiego w Radzyminie, Ber-
nadetta Stwora, pogratulowa-
ła wszystkim drużynom zacię-

tej walki oraz życzyła dalszych 
sukcesów. Podziękowania i 
słowa wdzięczności skierowała 
pod adresem wszystkich spon-
sorów, w szczególności Adama 
Lubiaka, starosty wołomińskie-
go, za objęcie konkursu patro-
natem honorowym oraz ufun-
dowanie nagród. 

Pamiętała również o na-
uczycielach którzy uczestni-
czyli w organizacji konkursu, 
dziękując p. Mirosławie Gó-
ral, p. Katarzynie Tarnawskiej, 
p. Katarzynie Szewczyk oraz p. 
Stanisławowi Jaworskiemu, jak 
również uczennicom: Wiktorii 
Tladze, Amelii Świeszko i Aga-
cie Humpie.

„To historyczny moment dla naszego miasta. Symbolicznie 
uruchomiliśmy świder, by rozpocząć odwiert otworu badawczego 
GT-1 w celu poszukiwania i rozpoznania wód termalnych w Wo-
łominie. Chcemy, aby nasze miasto rozwijało się coraz prężniej i 
dziś zrobiliśmy w tym kierunku kolejny krok. Jeszcze dużo pracy 
przed nami, ale każdy etap zbliża nas do odpowiedzi na pytanie – 
czy mamy pokłady wód termalnych w Wołominie? 

Na wykonanie odwiertu badawczego pozyskaliśmy prawie 12 
mln zł z Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, z programu „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”. 
Wartość całego projektu przekracza 17 mln zł”.

Elżbieta Radwan - burmistrz Wołomina

Laureaci konkursu, organizatorzy i zaproszenie goście

Przedmiotem zamówienia 
są roboty budowlane, związane 
z przebudową 5 dróg na terenie 
Miasta Ząbki, w ramach Rządo-
wego Funduszu Polski Ład: Pro-
gram Inwestycji Strategicznych. 

Są to: ulica Harcerska na 
odcinku ul. Szkolna – ul. We-
sterplatte o długości 188 m; uli-
ca Hugona Kołłątaja na odcin-
ku ul. Władysława Sikorskie-

go – ul. Szwoleżerów o długo-
ści 223 m; ulica Obrońców na 
odcinku ul. Władysława Sikor-
skiego – ul. Juliusza Rómmla o 
długości 429,5 m; ulica Tulipa-
nowa na odcinku ul. Gajowa – 
Szwoleżerów o długości 260 m, 
ulica Westerplatte na odcinku 
ul. Józefa Piłsudskiego – ul. Hu-
gona Kołłątaja o długości 230 m.
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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 2023 r. poz. 162) oraz art. 49 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, ze zm.)

Starosta Wołomiński
zawiadamia 

o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Jadów, reprezentowanego przez pełnomocnika 
P.  Piotra Gołosia, z dnia 30.01.2023 r., skorygowany w dniu 17.03.2023 r., postępowania 
administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.2.2023 o  wydanie decyzji o  zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie dróg gminnych w  miejscowości 
Letnisko Nowy Jadów na odcinku od ulicy Wspólnej (działka nr ewid. 64 obręb Borzymy) do 
ulicy Polnej (działka nr ewid. 38 obręb Nowy Jadów) oraz na odcinku od działki nr ewid. 28 
obręb Letnisko Nowy Jadów do ul. Polnej (działka nr ewid. 114 obręb Letnisko Nowy Jadów)”.

Działki usytuowania obiektu:
•	 w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję w części (w nawiasach – nu-

mery działek po podziale, tłustym drukiem – numery działek w projektowanym pasie drogo-
wym przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz Miasta i Gminy Jadów):
−	 ew. nr: 70/4 (70/5, 70/6), 68 (68/1, 68/2, 68/3), 67 (67/1, 67/2, 67/3), 66 (66/1, 66/2, 66/3), 63 

(63/1, 63/2, 63/3), 60 (60/1, 60/2, 60/3), 58/1 (58/2, 58/3, 58/4), 57 (57/1, 57/2, 57/3), 25/1 
(25/3, 25/4), 56 (56/1, 56/2, 56/3), 55 (55/1, 55/2, 55/3), 54 (54/1, 54/2, 54/3), 53 (53/1, 53/2, 
53/3), 52 (52/1, 52/2, 52/3), 51 (51/1, 51/2, 51/3), 47 (47/1, 47/2), 48 (48/1, 48/2, 48/3), 40 
(40/1, 40/2, 40/3), 39 (39/1, 39/2, 39/3), 38 (38/1, 38/2, 38/3), 37 (37/1, 37/2, 37/3), 33 (33/1, 
33/2, 33/3), 32 (32/1, 32/2, 32/3), 29/1 (29/3, 29/4, 29/5), 29/2 (29/6, 29/7, 29/8, 29/9), 31 
(31/1, 31/2) w obrębie 0012 – Letnisko Nowy Jadów, jednostka ew. 143406_5 – Jadów – ob-
szar wiejski,

•	 w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na rzecz Miasta i Gminy Jadów 
w całości:
−	 ew. nr: 27, 28 w obrębie 0012 – Letnisko Nowy Jadów, jednostka ew. 143406_5 – Jadów – 

obszar wiejski,
•	 w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Miasta i Gminy Jadów niepodlegające 

przejęciu:
−	 ew. nr: 64 w obrębie 0003 – Borzymy, jednostka ew. 143406_5 – Jadów – obszar wiejski,
−	 ew. nr: 38 w obrębie 0011 – Nowy Jadów, jednostka ew. 143406_5 – Jadów – obszar wiejski,
−	 ew. nr: 114 w  obrębie 0012 – Letnisko Nowy Jadów, jednostka ew. 143406_5 – Jadów – 

obszar wiejski.

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę sieci uzbrojenia terenu, rozbiórki 
obiektów nieprzeznaczonych do dalszego użytkowania, niewchodzące w skład projektowanego 
pasa drogowego (w  nawiasach – numery działek po podziale, tłustym drukiem – numery 
działek przeznaczone pod budowę lub przebudowę sieci uzbrojenia terenu i rozbiórki obiektów 
nieprzeznaczonych do dalszego użytkowania):
−	 ew. nr: 50, 38 w obrębie 0011 – Nowy Jadów, jednostka ew. 143406_5 – Jadów – obszar wiejski,
−	 ew. nr: 64 w obrębie 0003 – Borzymy, jednostka ew. 143406_5 – Jadów – obszar wiejski,
−	 ew. nr: 40 (40/1, 40/2, 40/3), 46, 47 (47/1, 47/2), 48 (48/1, 48/2, 48/3) w obrębie 0012 – Letnisko 

Nowy Jadów, jednostka ew. 143406_5 – Jadów – obszar wiejski. 
Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego można zapo-

znać się w  Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, Wydział Budownictwa, 
(kontakt telefoniczny – 22 346 11 07) 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 2022 r. poz. 2000, ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia.

Burmistrz przypomina przy 
tym, że gmina Wołomin w ostat-
nich latach wybudowała 5 du-
żych parkingów. Przytacza oba-
wy mieszkańców, którzy z nie-
pokojem patrzą na narastający 
problem niewystarczającej licz-
by miejsc parkingowych w mie-
ście. Spotęgowała to informacja 
o planowanym ogrodzeniu pla-
cu po dawnym „GLOBI” przez 
dzierżawcę - Spółdzielnię Spo-
żywców „SPOŁEM”.

Co o tym sądzi starosta 
Adam Lubiak? 

Uważa on, że propozycja bu-
dowy parkingu podziemnego 
pomiędzy urzędem miasta a sta-
rostwem nie rozwiązuje proble-
mu, przed którym postawieni zo-
stali mieszkańcy, czyli utraty kil-
kuset miejsc parkingowych już w 
najbliższych tygodniach.

Jego zdaniem, realizacja 
pomysłu, o którym wspomina 
burmistrz Radwan, to inwestycja 

wymagająca kilku lat pracy i wie-
lomilionowych nakładów inwe-
stycyjnych, na które gmina Wo-
łomin nie jest gotowa, choćby ze 
względu na brak jakichkolwiek 
opinii i analiz geotechnicznych, 
potwierdzających możliwość bu-
dowy parkingu podziemnego na 
tym terenie. Nie ma też uchwalo-
nego Miejscowego Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego, 
który uwzględniałby parking w 
tym miejscu.

Starostwo przeanalizowało 
koszt podobnych przedsięwzięć 
w kraju i ocenia, że wyniósłby 
on ok. 100 mln zł, a proces in-
westycyjny, wymagający prze-
prowadzenia niezbędnych pro-
cedur administracyjnych, pro-
jektowych i budowlanych może 
potrwać nawet do 5 lat. 

Z tego powodu starosta 
uznał propozycję władz Woło-
mina za nierealną do zrealizo-
wania w krótkim czasie. A miej-
sca parkingowe są potrzebne od 
zaraz. 

Dlatego zwrócił się z ape-
lem do burmistrz Radwan o jak 
najszybsze podjęcie rozmów z 
użytkownikiem wieczystym 
gruntu (Spółdzielnią SPOŁEM) 
w zakresie wzajemnego poro-
zumienia, aby Gmina Wołomin 
mogła w pełni odzyskać tę nie-
ruchomość, której jest przecież 
formalnym właścicielem.

Ze swojej strony obiecał 
wsparcie, aby jak najszybciej 
zabezpieczyć tak bardzo po-
trzebne mieszkańcom miejsca 
parkingowe.

Adam Lubiak jednocze-
śnie przypomniał, że Staro-
stwo Powiatowe również wy-
budowało w ostatnich latach 
wiele miejsc parkingowych, jak 
choćby 109 miejsc w ramach 
przebudowy dróg powiato-
wych, ok. 100 na przebudo-
wanym parkingu przy Szpita-
lu Powiatowym, a kolejnych 60 
przybędzie w Ossowie, w ra-
mach przebudowy DP 4314W. 
Dodatkowo Starostwo prze-

kazało w 2014 roku na rzecz 
gminy Wołomin nierucho-
mość przy ul. Wąskiej, o pow. 
ok. 5 tys. m kw., z przeznacze-
niem na budowę parkingu pu-
blicznego.

W przestrzeni publicznej 
pojawiła się też wypowiedź sta-
rosty Lubiaka, w której zauwa-
ża, że gmina Wołomin powin-
na już wiele lat temu prowadzić 
rozmowy ze Spółdzielnią SPO-
ŁEM w sprawie wykupu użyt-
kowania wieczystego. 

Teraz, kiedy przegrała pro-
ces w sądzie, jej pozycja nego-
cjacyjna jest dużo gorsza.

Zdaniem starosty koszty 
wykupu użytkowania wieczy-
stego byłyby nieporównywal-
nie niższe aniżeli budowa par-
kingu podziemnego. Jak oce-
nił, koszt wykupu wyniósłby 
ok. 5 mln zł, licząc nawet po 
maksymalnych stawkach, czy-
li 1 tys. zł za m kw. W dodat-
ku rozwiązałoby to problem 
miejsc parkingowych od razu. 

Natomiast budowa parkingu 
podziemnego w momencie, gdy 
ma się tylko pomysł niepopar-
ty żadnymi ekspertyzami i bez 
zagwarantowanych środków na 
jego realizację, jest pieśnią od-
ległej przyszłości. 

Pomysł budowy parkingu 
podziemnego pomiędzy urzę-
dem miasta a starostwem po-
wiatowym należałoby jego zda-
niem uznać na ten moment za 
całkowicie abstrakcyjny.

Urszula Szaliłow

(dokończenie ze str. 1) 

Obchody 78. rocznicy wywózki więźniów 
z obozu NKWD do ZSRR odbędą się 24 mar-
ca o godz. 12:00, u zbiegu ulic Gawędziarzy 
i Haubicy w Rembertowie.

Rembertów pamięta!

Przegrany proces ze „SPOŁEM” 

Wołomin straci parking 
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Ząbki, ul. Skorupki 62 D (wjazd od ulicy Kwiatowej)

tel. 22 781 61 04; 669 900 058
e-mail: perspektywa.zamowienia@wp.pl

godz. otwarcia: pn. - pt. 7.00 - 17.00; sob. 7.00 - 13.00

MARKET 
BUDOWLANY
PERSPEKTYWA

Sprzedaż hurtowa i detaliczna:
• materiały budowlane od piwnicy po dach
• materiały wykończeniowe (sucha zabudowa)
• więźba dachowa
• usługi transportowe (HDS)
• ziemia ogrodowa, kora oraz kamień dekoracyjny
• kruszywa
• węgiel i drewno kominkowe
• mieszalnia tynków i farb „Kabe”
• kostka brukowa

Dostawa do klienta

Sport jest kosztem tylko 
wtedy, jeśli nie jest inwestycją. 
Sport jest kolejnym filarem go-
spodarki, który możemy roz-
wijać. I nie musimy rozwijać 
go tylko w oparciu o budżet 
miasta. 

Inwestycji w sport nie należy się bać!
Czasy boisk z dwoma bramkami z porwanymi siatkami dawno już minęły. Dawny model działacza sportowego - model „wicie-rozumicie”, brat łata dla każ-
dego, co i chlapnął kielicha i rzucił „mięchem” odchodzi na szczęście do lamusa. Jego miejsce zastępuje model trener-menadżer. A my samorządowcy, jedno, 
co musimy zmienić to sposób myślenia o sporcie. 

Dwa lata temu zadali-
śmy sobie pytanie: jak ścią-
gnąć większych graczy i in-
westorów do naszego miasta? 
Wyszliśmy od tego, że mamy 
całkiem dużo - bliskość stacji 
PKP, pełnowymiarowe boisko, 
a w sezonie jesienno-zimo-
wym od pół roku halę pneu-
matyczną. 

Możemy mieć jeszcze wię-
cej, a grać powinniśmy o wszyst-
ko.

Na tej podstawie przystąpi-
liśmy do działania.

Dofinansowaliśmy sport i 
zasypaliśmy największe „dziu-
ry” – od 4 lat na sport w Kobyłce 
przekazywane jest ponad 4-krot-
nie więcej budżetu niż wcześniej. 

Sport to zdrowie, sport to 
profilaktyka, sport to szansa 
dla naszych dzieci na zdrowie 
fizyczne i psychiczne – i nie ża-
łuję ani jednej wydanej złotów-
ki na ten cel.

Wyróżnienie się sportowej 
Kobyłki – to coś, czego nie ma 
nikt inny w okolicy, coś co ścią-
gnie do nas sportowców. 

Było

Było

Jest

Jest

Padło na pełnowymiarową 
halę pneumatyczną. Jedyną taką 
w naszym powiecie. Dzięki tej 
hali nasze drużyny mogą treno-
wać cały rok niezależnie od wa-
runków pogodowych, a kolej-
ka tych, którzy chcą ją wynająć 
zapełniła się w szybkim tempie. 

Dalszy rozwój
Pojawiają się możliwości 

rozmów z inwestorami, któ-
rzy są zainteresowani wybudo-
waniem u nas hotelu dla spor-
towców, bazy rehabilitacyjnej i 
wielu innych. 

Zawalczymy również o 
„złotą gwiazdkę” PZPN, a co 
za tym idzie większym prze-
kazywanym dofinansowaniem. 

Takie plany wymagają od-
wagi w planowaniu i sprawno-
ści w realizacji. Coś, co jest nie-
wyobrażalne, za drogie i nie-
przemyślane dla osób pozują-
cych na specjalistów, okazu-
je się tym, czego potrzebował 
sport w naszym mieście. 

Przede wszystkim powin-
niśmy wyzbyć się złudzeń, że 
łysiejący burmistrz w średnio 
skrojonym garniturze może 
kogoś do czegoś przekonać na 
tzw. ładne oczy. Musimy wie-
dzieć, że w rozmowach biz-
nesowych liczy się konkret, 
a konkret zaczyna się już w 
Kobyłce ładnie przedstawiać. 

Wybudowana kilka mie-
sięcy temu hala pneumatycz-
na poszerza nasze horyzonty 
i możliwości. Więcej drużyn 
w Kobyłce to również wię-
cej przyjezdnych ludzi i wię-
cej pieniędzy zostawionych w 
mieście. 

Takie inwestycje muszą 
wymagać rozmachu, a nie 
sprowadzania ich do poziomu 
obaw o rachunki za ogrzewa-
nie, bo jak nie w Kobyłce to 
w innym miejscu powstanie 
baza sportowa, która przycią-
gnie ludzi.

Ciąg dalszy dobrych in-
formacji o sporcie już wkrót-
ce – tym razem będzie o siat-
karzach, bo nasi siatkarze od-
noszą sukcesy. 

Jest stara jak świat praw-
da życiowa – jak jest dobry kli-
mat, brak kompleksów i wspar-
cie, to wszystkim się chce i 
sukces przychodzi prędzej czy 
później.

Zdjęcia obok pokazują 
2 boiska przed i po – pierw-
sze przy szkole nr 2 w Kobyłce 
na Stefanówce a drugie boisko 
przy szkole nr 3 w Kobyłce.

Edyta Zbieć
Burmistrz 

Miasta Kobyłka



     ← 6(415) 23 marca 2023  →  7GAZETA BEZPŁATNA

WYDARZENIA • OPINIE • UWAGI • REKLAMA    TEL. 793 10 36 35

Adres do korespondencji: 
Moja Gazeta Regionalna 

Skr. Poczt. nr 5 UP Ząbki 2
ul. Szwoleżerów 129, 05-091 Ząbki 

Redaktor Naczelna: Urszula Szaliłow
Dyżur redakcyjny: tel. 793 10 36 35

e-mail: redakcja@regionalna.waw.pl
e-mail: reklama@regionalna.waw.pl

WYDAWCA: AB PERFEKT
Biuro ogłoszeń:

VIDEO MAAG, Zielonka, ul. Kolejowa 28

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania 
tekstów i zmiany tytułów.
Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. 
Za treść ogłoszeń nie odpowiadamy. 
Poglądy prezentowane przez autorów arty-
kułów nie muszą odzwierciedlać stanowiska 
redakcji.

PRACA

BUDOWLANE

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

MOTORYZACJA

GEODETA PEŁEN ZAKRES 
Tel. 793-573-169, 501-310-258

Wołomin, ul. Ujazdowa 14
biuro@geoplan2.pl

PRZYJMĘ DO PRACY OSOBĘ 
NA STANOWISKO 
HANDLOWCA

(mile widziana praktyka)
DO PRODUKCJI CIAST

z praktyką i do przyuczenia.
TEL. 502-617-823

STUDNIE 
Przemysław Wieczorek

tel. 510 388 204

HAKI – TŁUMIKI
Sprzedaż – montaż. 

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

• Wycinka drzew, czyszczenie dzia-
łek, koszenie traw, zarośli, mulczer 
tel. 500 351 199

• PRZEPROWADZKI - UTYLIZACJA 
tel. 669 834 024

Usługi budowlane: malowanie, 
hydraulika, elektryka, terakota itp. 

Tel. 731-934-733

USŁUGI

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

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

• Zatrudnię kierowcę i  piekarza 
w piekarni Żytnia. Tel. (29) 7578009 

• Zatrudnię brukarzy i  pomocni-
ków. Tel. 512 289 277

Cukiernia Banasiak
zaprasza do zakupu ciast domowych
sklepy hurtownie, restauracje, 
kawiarnie, sale weselne i inne

tel. 502 617 823, 508 142 375

REALIZUJEMY
INDYWIDUALNE

 ZAMÓWIENIA

ŁÓŻKA   MATERACE   SZAFY   KOMODY
BIURKA   WITRYNY   STOŁY   KRZESŁA

MŁODZIEŻOWE   ZESTAWY   I INNE

tel. 22 815 35 98
tel. 501 040 501
meble@meblesosnowe.eu

Warszawa, ul. Płowiecka 25

WWW.MEBLESOSNOWE.EU

STUDNIE Paweł Folman 
Tłuszcz – ul. Kolejowa 4

pawelfolman@interia.pl
tel. 604211417

OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYKAZU 
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ 

DO DZIERŻAWY

informuję, iż został sporządzony wykaz nieruchomości 
przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 
do 3  lat w trybie zgodnym z art. 35 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, 
stanowiącej części działki o nr ewid. 61/4 
o powierzchni 8 m2 z obrębu 0005, Dąbrówka. 
Pełna treść ogłoszenia i szczególne informacje 
dostępne są na stronie https://bip.dabrowka.
net.pl/ (zakładka Tablica ogłoszeń), w Referacie 
Zagospodarowania Przestrzennego i Zarządzaniem 
Mieniem Komunalnym oraz na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy w Dąbrówce przy ul. T. Kościuszki 14, 
tel. 29 642-82-59.

Wywieszono dnia 15.03.2023 r.      
 

Wójt Gminy Dąbrówka 
/-/ Radosław Korzeniewski

BRUKARSTWO
podwórza, podjazdy,opaski, chodniki, 

odwodnienia terenu, parking itd.
schody, tarasy, palisady

Grzegorz Lewandowski, Dąbrówka, 
Trojany 83a, tel. 512 289 277

Zamów reklamę
w Mojej Gazecie Regionalnej!

Zadzwoń:  793 10 36 35 



Przedsiębiorstwo Komunalne w Wołominie 
posiada na wynajem krótkoterminowy oraz długoterminowy 

lokale pod działalność handlowo – usługową, w najlepszym punkcie 
handlowym w Wołominie, na terenie Centrum Kupieckiego.

• Na terenie znajduje się 70 pawilonów o różnym charakterze działalności.
• Lokale posiadają przeszkloną witrynę, wspaniale nadającą się do 

wyeksponowania swojej działalności.
• Lokale mogą służyć jako powierzchnie magazynowe od 18 m2 wzwyż.
• Pawilony te położone są w doskonałej lokalizacji w Wołominie w okolicy 

osiedli mieszkaniowych, szkół, stacji PKP oraz trasy S8, dostępne są przez 
7 dni w tygodniu. 

• Na terenie centrum dysponujemy toaletami dla klientów, parkingiem 
na 60 aut osobowych i dostawczych. 

• Bezkolizyjne miejsce na wyładunek towaru. 
• Lokale posiadają media.
• Cena uzależniona od metrażu i charakteru działalności. 

Więcej informacji pod nr tel. 22 776 35 07 

WYNAJEM LOKALI POD DZIAŁALNOŚĆ 
HANDLOWO–USŁUGOWĄ

Jest to forma uhonorowania 
i uznania ich ciężkiej, całorocz-
nej pracy związanej z treningami 
i doskonaleniem swoich umie-
jętności, której ukoronowaniem 
są medale, puchary i mistrzow-
skie tytuły.

Pod koniec ubiegłego roku 
zakończono nabór wniosków o 
przyznanie stypendium lub na-
grody. W sumie wpłynęły 53 
zgłoszenia. W wyniku postę-
powania weryfikacyjnego, do 
otrzymania stypendium zakwa-
lifikowanych zostało 21 sportow-
ców, zaś nagrodę otrzyma 19 za-
wodników. W 2023 roku na na-
grody i stypendia dla sportow-
ców z Zielonki miasto przezna-
czyło łącznie ponad 27 tys. zł.

Kamil Michał Iwandowski, 
burmistrz Zielonki, 14 marca 
podpisał umowy stypendialne z 
częścią wyróżnionych sportow-
ców. W spotkaniu uczestniczyli 
również rodzice najmłodszych 
miłośników sportu.

Podstawowym warunkiem 
otrzymania stypendium lub na-

Zielonka inwestuje w sport
Sportowcy z Zielonki triumfują na zawodach sportowych w całej Polsce. Niekiedy ich osią-
gnięcia sięgają aren międzynarodowych. Wśród nich są osoby powołane do kadry narodo-
wej. Władze Zielonki są dumne z każdego sukcesu sportowego i pełne podziwu dla ich co-
dziennych zmagań, dlatego już od ponad 10 lat przyznają nagrody i stypendia – czytamy na 
oficjalnej stronie miasta. 

grody sportowej jest miejsce za-
mieszkania - musi to być Zie-
lonka. Do stypendium kwali-
fikuje się zawodnik, który tre-
nuje w klubie sportowym lub 
uczniowskim klubie sporto-
wym, a uprawiana dyscyplina 

objęta jest działaniem polskie-
go związku sportowego. W cią-
gu ostatniego roku sportowiec 
taki musiał mieć na swoim kon-
cie jeden z następujących wyni-
ków sportowych: udział w igrzy-
skach olimpijskich lub paraolim-

pijskich, udział w mistrzostwach 
świata lub miejsce 1-3 w mistrzo-
stwach Polski. 

Z kolei nagrodę sportową 
może otrzymać zawodnik, któ-
ry uzyskał wysokie wyniki spor-
towe, ale nie spełnia kryteriów 
kwalifikujących do otrzymania 
stypendium sportowego.

Zielonka promuje 
sport i stawia na jego 

rozwój
Indywidualne wyróżnie-

nia sportowców to tylko część 
działalności miasta na rzecz 

promowania kultury fizycznej, 
rozwoju sportu oraz pasji spor-
towych wśród mieszkańców. 
Władze Zielonki ubiegają się o 
zewnętrzne środki wspierające 
ich w modernizacji i rozbudo-
wie sportowej infrastruktury. 
Dzięki pozyskanym dotacjom 
powstają nowe obiekty, np. w 
minionym roku oddany został 
kompleks sportowy przy Szko-
le Podstawowej nr 2. Obecnie 
trwa budowa skateparku, któ-
ry już jesienią ma zostać odda-
ny miłośnikom sportów wyczy-
nowych.

Miasto wspiera 
organizacje sportowe

Tylko w 2023 roku miasto 
przeznaczy na działalność klu-
bów i organizacji sportowych 400 
tys. zł. Kwota ta zostanie rozdy-
sponowana i przekazana zielon-
kowskim organizacjom w ramach 
rozstrzygnięcia konkursu Burmi-
strza Miasta Zielonka, skierowa-
nego do NGO na działania wspie-
rające i upowszechniające kulturę 
fizyczną. Środki finansowe trafią 
m.in. do unihokeistów zrzeszo-
nych w „Bankówce” i piłkarzy tre-
nujących w „Orłach”.

Nagrodzeni sportowcy z opiekunami i burmistrzem Zielonki


