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– Radni, którzy mają 
za sobą choćby jedną 
kadencję, przyznają się 
do szczególnego uzależ-
nienia od samorządu. Ja 
także jestem uzależniony. 
Lubię szczególną atmosfe-
rę, jaka panuje na sali obrad. 
Lubię towarzystwo ludzi, 
którzy z pasją angażują się 
w sprawy publiczne. - mówi 
Janusz Werczyński, przewod-

niczący Rady Powiatu Wo-
łomińskiego >> str. 5

Z Wołomina do kadry  
narodowej kickboxingu

Paweł Żółtek

Wiktoria  
Banaszek

Artur Rola

Wiosną burmistrz Jacek 
Orych przedstawił wstępną 

koncepcję wprowadzenia bonu żłob-
kowego. Byłaby to forma finansowego 
wsparcia dla świeżo upieczonych ro-
dziców. – Szukaliśmy możliwie najlep-
szej odpowiedzi. Jest nią Marecki Bon 
Żłobkowy. W maju program był gotowy 
i w formie projektu uchwały mogliśmy 
go przedstawić Radzie Miasta - mówi 
Jacek Orych >> str. 4
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Marki  
wprowadzą  
bon żłobkowy

www.wilenskapark.pl
Biuro obsługi klienta: ul. Wileńska 51 bud. A, 05-200 Wołomin
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– W Polsce mamy coraz więcej moto-
cykli, ale kierowcy samochodów nie są 

przyzwyczajeni do ich obecności na dro-
gach  (...) prościej będzie rozmawiać z 

motocyklistami, szkolić ich i uczulać na 
to, aby byli bardziej uważni i skoncentro-

wani na drodze, bardziej dbali o siebie, 
bo największe konsekwencje wypadku 
ponosi motocyklista – mówi motocykli-

sta Jakub Przygoński >> str. 3
6

Uzależniony  
od działalności  

społecznej

Motocyklisto
życie masz 
tylko jedno!

Na tablicy ogłoszeń 
oraz Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Wołominie 
został zamieszczony, na okres 21 dni 
wykaz nieruchomości Gminy Wołomin 
przeznaczonych do oddania w dzierżawę,
stanowiący załącznik do Zarządzenia 
nr 199/2018 Burmistrza Wołomina 
zdnia 19.06.2018 r.”.
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Nowe obowiązki 
dla przedsiębiorców

O plikach JPK i wchodzących w życie od 1 lipca 2018 roku nowych obowiązkach dla przedsię-
biorców rozmawiamy z Pawłem Żółtkiem – właścicielem biura rachunkowego z Kobyłki

– Za nami prawie pół roku funk-
cjonowania plików JPK_VAT, a od 
lipca wchodzą nowe obowiązki.
– Uściślę, że obowiązek wysyłania 
plików JPK ma już nieco więcej 
niż pół roku. Ostatnie pół roku to 
powszechny obowiązek dla wszyst-
kich firm będących płatnikami 
VAT. Natomiast samo raportowanie  
w formacie JPK zostało wprowa-
dzone już od lipca 2016 roku dla 
największych firm, dla firm śred-
nich od 1 stycznia 2017 roku, a dla 
mikrofirm od 1 stycznia 2018 roku. 
– Ale czy to prawda,  że od lipca 
przedsiębiorcom dochodzą nowe 
obowiązki?
–  Od 1 lipca 2018 r. wszyscy 
podatnicy, którzy prowadzą księ-
gi podatkowe i wytwarzają 
dowody księgowe w for-
mie elektronicznej, będą 
obowiązani przekazać 
struktury JPK na żądanie 
organów podatkowych.  
W okresie od 1 lipca 
2016 do 30 czerwca 
2018 r. obowiązek ten 
dotyczy wyłącznie du-
żych przedsiębior-
ców.
– A jakie to nowo-
ści?
– Pliki JPK na żądanie obejmują 
sześć struktur: • księgi rachunko-
we – JPK_KR, • wyciąg bankowy – 
JPK_WB, • magazyn – JPK_MAG, 
• faktury VAT – JPK_FA, • podat-
kowa księga przychodów i rozcho-
dów – JPK_PKPIR, • ewidencja 
przychodów – JPK_EWP
– Czy to oznacza, że co miesiąc 
dojdą nowe obowiązki?

- Nie. To nie będzie obowiązek 
cykliczny. Jeżeli organ podatkowy 
zażąda w toku postępowania podat-
kowego, czynności sprawdzających 

lub kontroli podatkowej przekazanie 
jednej z nowych  struktur, podatnik 
będzie miał nie mniej niż trzy 
dni na udostępnienie żądanych 
struktur JPK. To zawsze będzie 
na żądanie, a więc  inaczej niż  
w przypadku comiesięcznego pliku 
JPK_VAT.
– A jak przedsiębiorca będzie 
musiał przekazać owe dane?

- Można je będzie przekazać np. na 
pendrive, karcie pamięci, płycie CD/
DVD lub innym nośniku danych lub 
za pomocą określonych środków 
komunikacji elektronicznej. W 
uzasadnionych przypadkach (np. 
duża ilość danych, nieobecność 
osoby odpowiedzialnej) można 
zwrócić się do organu podatkowego 
o wydłużenie terminu wyznaczo-
nego w wezwaniu. Pozwoli to na 
uniknięcie konsekwencji w razie 
niedostarczenia żądanych plików 
w wyznaczonym terminie.
–  A jakich konsekwencji?
- Osoba, która w nieuzasadniony 
sposób odmawia udostępnienia 
JPK na wezwanie organu, może 

zostać ukarana karą porządkową  
w wysokości do 2800 zł.
– A czy to oznacza, że od 1 lipca 
2018 r. prowadzenie podatkowej 
księgi przychodów i rozchodów 
za pomocą komputera będzie 
obowiązkowe.
– Nie. Ordynacja podatkowa ani 
inne ustawy nie wprowadzają ta-
kiego obowiązku. Obowiązek elek-

tronicznego prowadzenia ksiąg 
podatkowych dotyczy wyłącznie 
ewidencji na potrzeby podatku od 
towarów i usług.
– Ale jeśli ktoś w swoim sklepie 
prowadzi  ewidencję towarów 
przy użyciu komputera to na 
wezwanie organu podatkowego 
będzie zobowiązany dostarczyć 
plik JPK o zakupach i sprzedaży 
towarów?
– Dokładnie tak. Jeśli ktoś prowadzi 
np. sklep i ewidencję towarów pro-
wadzi przy użyciu komputera to w 
przypadku kontroli lub czynności 
sprawdzających będzie musiał taki 
plik JPK_MAG wygenerować i do 
urzędu skarbowego dostarczyć.
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VAT. Natomiast samo raportowanie 
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biura rachunkowego z Kobyłki

N o w e
obowiązki dla przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT 
muszą co miesiąc wysyłać do Urzędu Skarbowego JPK_VAT.

Przedsiębiorco! 
Nowy obowiązek dotyczy również Ciebie, 

jeśli jesteś podatnikiem VAT i składasz deklaracje 
VAT-7 lub VAT-7K.

WAŻNE!
Jednolity Plik Kontrolny musi być generowany i przesyłany 

wyłącznie w wersji elektronicznej.

czy Twoja firma jest gotowa na Jpk_VaT?

tel. 22 786 06 11
ul. szeroka 6, 05-230 kobyłka

e-mail: biuro@mojerozliczenia.pl
www.mojerozliczenia.pl

www.facebook.com/mojerozliczenia

Biuro Rachunkowe

Biuro Rachunkowe

Biuro Rachunkowe
Kobyłka ul. Szeroka 6

tel. 22 786 06 11
www.mojerozliczenia.pl

Na tablicy ogłoszeń oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Wołominie 
zostało zamieszczone na okres 21 dni 
Zarządzenie nr 191/2018 Burmistrza Wołomina 
z dnia 13.06.2018 r. w sprawie ogłoszenia 
wykazu nieruchomości przeznaczonych 
do oddania w użyczenie.

ATRAKCYJNA DZIAŁKA W CENTRUM ZIELONKI
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. 
U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. 
U. z 2014 r. poz. 1490) oraz uchwały Nr XLVII/464/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 kwietnia 2018 r., 
Burmistrz Miasta Zielonka podaje do publicznej wiadomości informację o mającym odbyć się ustnym nie-
ograniczonym przetargu na sprzedaż nw. nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Zielonka.

nazwa 
obrębu

nr ew. 
dz. tytuł prawny pow.  

/m²/ położenie
cena 

wywoławcza
brutto /zł/

wadium
/zł/ mpzp rodzaj 

użytkowania

5-30-01 23 WA1W/00007879/3 542 ul. Chopina 10 330.000 40.000 21-MN zabudowana

Zgodnie z miejscowym planem przyjętym Uchwałą Rady Miasta Zielonka Nr XXXVI/335/17 z dnia  
29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Mia-
sta Zielonka w rejonie ul. Wyszyńskiego - obszar IV (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 
z dnia 12 lipca 2017 r., poz. 6052), nieruchomość będąca przedmiotem przetargu położona jest w strefie 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 21-MN.
Działka nr 23 o powierzchni 542 m² zabudowana jest jednokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym  
o powierzchni zabudowy 99 m², który wymaga kapitalnego remontu. Nieruchomość od strony południo-
wo-wschodniej nie posiada ogrodzenia.
Przetarg odbędzie się dnia 22 sierpnia 2018 r. o godzinie 12:00 (dwunastej) w siedzibie Urzędu Miasta 
Zielonka, 05-220 Zielonka, ul. Lipowej 5, pokój nr 3, powiat wołomiński, województwo mazowieckie.
Rejestracja uczestników przetargu  odbędzie się pod ww. adresem w dniu przetargu w godzinach 11:30–
11:55 .
Wadium w ww. kwocie należy przekazać wyłącznie w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miasta 
Zielonka nr 96 1020 1026 0000 1302 0261 3594 z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły 
się na rachunku bankowym najpóźniej  dnia 17 sierpnia  2018 r.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed 
otwarciem przetargu, podczas rejestracji uczestników. Uczestnikiem przetargu może być osoba, która 
wpłaci wadium i zostanie zarejestrowana jako jego uczestnik. Wpłacone wadium uczestnika przetargu, 
który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, jego organizator jest obowiązany zawiado-
mić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieru-
chomości. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli 
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie 
po-danym w ww. zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone 
wadium nie będzie podlegać zwrotowi. 
Stosownie do art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. 
U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapła-
cie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Nabywca poniesie koszty: sporządzenia aktu notarialnego, postępowania wieczysto-księgowego oraz 
ewentualnego wznowienia lub okazania granic.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Plano-
wania Przestrzennego Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka, pokój 310, w godzi-nach: 
8:00-17:00 -poniedziałki, 8:00-16:00 - wtorki, środy i czwartki; 8:00-15:00 - piątki; telefonicznie pod nu-
merem 22 7613925 lub elektronicznie „um@zielonka.pl”.   

ATRAKCYJNA DZIAŁKA W CENTRUM ZIELONKI

Marki, ul. Leśna 45 (wejście od Ząbkowskiej)
tel. 22 761 03 01, 22 761 03 02

e-mail: almatex@almatex.com.pl
www.almatex.com.pl   www.almatex.pl    www.almatex.eu

Marki, ul. Leśna 45 (wejście od Ząbkowskiej)
tel. 22 761 03 01, 22 761 03 02

od 21 czerwca mamy lato, 
ogród zimowy zapewnia je przez cały rok...

Na tablicy ogłoszeń 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Wołominie 
zostało zamieszczone na okres 21 dni 
Zarządzenie nr 200/2018 Burmistrza Wołomina 
z dnia 19.06.2018 r. w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do oddania w najem.
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Od 1 stycznia 2018 r. na potrze-
by statystyk unijnych wojewódz-
two mazowieckie funkcjonuje jako 
dwa regiony – warszawski stołeczny  
i mazowiecki. Trwające właśnie prace 
nad budżetem UE 2021+ wymagają 
uwzględnienia danych dotyczących 
nowych NUTS 2. Zmienia się rów-
nież liczba gmin tworzących obszar 
metropolitalny. Dotychczas było ich 
40. Nowy region stołeczny obejmuje 
Warszawę i dziewięć okolicznych 
powiatów (legionowski, wołomiń-
ski, miński, otwocki, piaseczyński, 
pruszkowski, grodziski, warszawski 
zachodni i nowodworski). W efekcie 
nowa polityka metropolitalna doty-
czyć będzie 70 gmin.

– Na pewno istnieje potrzeba 
współpracy w obszarze metropoli-

talnym. Ta współpraca przebiegała 
dotychczas na różne sposoby. Teraz 
jednak mamy nowe uwarunkowanie 
– od stycznia 2018 r. nowy podział 
statystyczny województwa. I właśnie 
Warszawa oraz dziewięć otaczają-

cych ją powiatów, czyli w sumie 70 
otaczających ją gmin, stanowią taki 
stołeczny obszar metropolitalny. Dla 
tego obszaru będą zupełnie inne 
wskaźniki niż dla reszty wojewódz-
twa. Musimy więc wspólnie zasta-
nowić się, jak kształtować politykę 
miejską na tym obszarze. Dlatego 
współpraca wszystkich tych gmin, 
powiatów, a także województwa  
i Warszawy jako naturalnego lidera 
jest tak ważna – podkreśla marszałek 
Adam Struzik.

Nowy obszar metropolitalny to 
nowe wyzwania. Koordynacja współ-
pracy 70 gmin jest zadaniem o wiele 
trudniejszym niż 40. Potrzebne jest 
więc wskazanie obszarów tematycz-
nych, w których taka współpraca 
przyniesie najlepsze efekty. Należy 

też dobrze i rozsądnie dopasować 
podział środków do tego podziału. 
Tego typu kwestie zostaną poruszone 
podczas środowego spotkania organi-
zowanego na Wydziale Zarządzania 
UW w Warszawie, w którym wezmą 
udział eksperci.

Samorządowcy Powiatu Woło-
mińskiego podpisali wielostronną 
deklarację współpracy gmin i po-
wiatów Obszarów Metropolitarnego 
Warszawy w zakresie współpracy na 
rzecz włączającego i zrównoważo-
nego rozwoju społeczno – gospo-
darczego i realizacji innowacyjnych 
rozwiązań, w tym w szczególności  
w ramach mechanizmów współ-
pracy metropolitarnej dostępnych  
w polityce spójności Unii Europejskiej  
w perspektywie finansowej 2020+.
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Cytat
Edward M. Urbanowski

Samorządowcy Powiatu 
Wołomińskiego podpisali 
wielostronną deklarację 
współpracy gmin  
i powiatów Obszarów Me-
tropolitarnego Warszawy 
w zakresie współpracy na 
rzecz włączającego i zrówno-
ważonego rozwoju społeczno 
– gospodarczego i realizacji 
innowacyjnych rozwiązań. 

W ubiegłym tygodniu w Spale spotkali się delegaci Klubów Gazety Polskiej. 
Przemawiał premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Beata Szydło i Antoni 
Macierewicz. Lecz najważniejszy był list, jaki wystosował do uczestników 
Jarosław Kaczyński. I o tym tym chcę poinformować. Oto obszerne fragmenty 
tegoż pisma:

Szanowni Państwo, przed rokiem pisałem do Państwa: „Wierzę, że na ko-
lejnym Zjeździe Klubów „Gazety Polskiej” będziemy mogli sobie powiedzieć, 
że jesteśmy dużo, dużo bliżej upragnionego celu”. Dziś, po upływie roku,  
z satysfakcją mogę przyznać, że tak jest w istocie. Weszliśmy bowiem w kolejną 
fazę dobrej zmiany, co przybliża nas do celu, jakim jest – mówiąc w największym 
skrócie – naprawa naszego państwa. Zbudowanie fundamentów pod dostatnią, 
sprawiedliwą, solidarną, silną i bezpieczną Rzeczpospolitą, słowem – pod Polskę 
naszych marzeń. Mówiąc o fundamentach, mam na myśli stworzenie w najważ-
niejszych sferach naszego życia społecznego warunków niezbędnych do tego, 
by nasza Ojczyzna dosięgnęła pod względem poziomu życia najzamożniejsze 
państwa europejskie i raz na stałe zagościła w ich gronie. To jesteśmy winni 
naszym dzieciom i wnukom.

Dzielący nas od poprzedniego Zjazdu Klubów „Gazety Polskiej” rok nie był  
z wielu względów łatwy. Musieliśmy się bowiem mierzyć z coraz bardziej total-
nymi atakami, coraz bardziej totalnej opozycji, która zatraciwszy wszelką miarę  
i jakże często elementarną przyzwoitość, nie cofała się przed niczym i formułowała 
skrajnie absurdalne oskarżenia pod naszym 
adresem. Nie próżnowały też proszone  
o pomoc przez polskie kompradorskie 
elity wrogie nam ośrodki zagraniczne, które 
bezprzykładnie usiłowały politycznymi 
naciskami zmienić bieg polskich spraw  
i zahamować proces dobrej zmiany.

Z drugiej strony, musieliśmy podjąć 
trudne, ale niezbędne, decyzje. Nie ma też 
co ukrywać, że zdarzały nam się, niestety,  
i błędy. Ale też należy stwierdzić, iż potrafili-
śmy się do nich przyznać oraz – co nie mniej 
ważne – zarówno je naprawić, jak i wyciągnąć 
z nich wnioski na przyszłość.

Szanowni Państwo!
Bieżący rok jest pod paroma względami 

szczególnym. Przede wszystkim świętujemy 
w nim setną rocznicę odzyskania przez na-
szą Ojczyznę niepodległości. Ale jest on też rokiem wyborów samorządowych, 
otwierających napięty kalendarz polityczny lat następnych. W przyszłym roku, 
roku setnej rocznicy wyborów do Sejmu Ustawodawczego czekają nas wybory do 
Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego, a w rok stulecia Bitwy Warszawskiej 
i odrzucenia idących na podbój świata bolszewików – wybory prezydenckie.

(…) Nasz obóz polityczny musi z tych czekających nas egzaminów wybor-
czych wyjść zwycięsko, by móc dalej naprawiać Rzeczpospolitą, rozwijać proces 
dobrej zmiany, a tym samym, kontynuować działo naszych przodków, w tym 
Tych, którzy w różnych dziedzinach życia przygotowywali warunki pod wybuch 
Niepodległej, później o nią walczyli, a następnie odbudowywali.

Dlatego chciałbym życzyć Szanownemu Państwu, Polsce, nam wszystkim, 
by te wspaniałe rocznice zostały ukoronowane wyborczymi zwycięstwami obozu 
dobrej zmiany. (…).

Chciałbym też prosić Was, Drodzy Państwo, o jeszcze więcej – o dalsze, 
pełne zaangażowania wsparcie Zjednoczonej Prawicy, dla tej najpiękniejszej idei 
budowania Polski naszych marzeń.

Piękny list, ale te „kompradorskie elity” to cytat z … Mao Zedonga. A może 
i coś jeszcze?

Dzielący nas od poprzed-
niego Zjazdu Klubów „Gazety 

Polskiej” rok nie był z wielu 
względów łatwy. (...)  Nie 
próżnowały też proszone  

o pomoc przez polskie kom-
pradorskie elity wrogie nam 
ośrodki zagraniczne, które 

bezprzykładnie usiłowały poli-
tycznymi naciskami zmienić 

bieg polskich spraw i zahamo-
wać proces dobrej zmiany – 

napisał w liście do delegatów 
Klubów Gazety Polskiej 
Jarosław Kaczyński. 

Czym są plany zagospodaro-
wania przestrzennego i jaki mają 
wpływ nie tylko na decyzje o zakupie 
gruntu, ale i na komfort życia na 
danym obszarze wie chyba każdy. 
Plan miejscowy stanowi podstawę 
planowania przestrzennego na pozio-
mie gminy i jest jedyną podstawą do 
wydawania decyzji administracyjnych,  
w przeciwieństwie do studium, które 
wyraża jedynie politykę przestrzenną 
gminy. 

Niezmiernie ważnym jest więc, 
aby oddając głos w wyborach samo-
rządowych, nie kierować się wyłącznie 
sympatiami politycznym, ale przede 
wszystkim  tym, czy nasza wizja tego, 
jak będzie wyglądało najbliższe oto-
czenie i wizja kandydata na którego 
głosujemy są przynajmniej zbliżone. 
Bo może okazać się bowiem, że w 
kwestiach rozwoju gminy z naszymi 
ulubieńcami partyjnymi rozjeżdżamy 
się diametralnie i  tuż za rogiem po-
wstanie zakład produkcyjny, a widok na 
las czy pole przysłoni nam wieżowiec, 
albo przynajmniej kilku piętrowy blok.  
To właśnie w planach zagospoda-
rowania można na deweloperach 
wymóc wybudowanie parkingów 
podziemnych, aby nasza cicha uliczka 
nie została zastawiona samocho-
dami nowych sąsiadów, a wyjazd  
z posesji nie wymagał „zaproszenia” 
Straży Miejskiej lub Policji.

Plany zagospodarowania prze-
strzennego mogą zawierać rów-
nież wymóg budowy niezbędnej 
infrastruktury, jak droga dojazdowa, 

ścieżka rowerowa lub przejście dla 
pieszych ze światłami. Nie wiem, 
jak Państwo, ale mam już serdecznie 
dość korków na „głównych” ulicach 
poszczególnych miast w naszym 
powiecie, bo ich przepustowość jest 
zgodna z założeniami natężenia 
ruchu samochodowego z lat 70 czy 
80 XX wieku.

Nasze miasta nie są z gumy i to, 
że na jakimś skrawku ziemi, po wybu-
rzeniu domku z ogrodem powstanie 
kilkupiętrowy blok mieszkalny, a przy 
bardziej operatywnym deweloperze 
nawet małe osiedle odbija się zarów-

no na naszym komforcie życia, jak  
i wpływa na drastyczny spadek warto-
ści nieruchomości.

Dlatego podczas spotkań przed-
wyborczych warto jednak zapytać 
kandydatów, jaką mają wizję rozwoju 
naszej okolicy i odpowiedzieć sobie 
na pytanie, czy ich wizja jest spójna  
z naszymi oczekiwaniami.

Planowanie przestrzenne,  
a powiatowa rzeczywistość

Aleksandra Olczyk

- W Polsce mamy coraz więcej 
motocykli, ale kierowcy samochodów 
nadal nie są przyzwyczajeni do ich 
obecności na drogach. Motocykle 
są mniej widoczne, szybciej się 
zbliżają do do innych pojazdów, więc 
kierowcy nie mają łatwego zadania  
i trudno będzie zmienić ich nawyki. 
Wydaje mi się, że znacznie prościej 
będzie rozmawiać z motocyklista-
mi, szkolić ich i uczulać na to, aby 
byli bardziej uważni i skoncen-
trowani na drodze, bardziej dbali  
o siebie, bo tak naprawdę, największe 
konsekwencje wypadku ponosi mo-
tocyklista – mów Jakub Przygoński, 
kierowca rajdowy, motocyklista, 
członek zespołu Orlen Team

Motocykl to dla wielu osób pasja 
i sposób na życie. Aby hobby nie 
przerodziło się w tragedię trzeba 
pamiętać,, że jazda motocyklem, 
oprócz wielkiej frajdy, niesie ze sobą 
także pewne ryzyko. Warto mieć też 
świadomość, że kierujący jednośla-
dami należą do tzw. niechronionych 
uczestników ruchu drogowego.  
W sytuacji, kiedy dochodzi do wy-
padku lub kolizji nie chronią ich 
elementy karoserii, czy pasy bez-
pieczeństwa. Wzajemny szacunek 
na drodze, ze strony motocyklistów 
i kierowców samochodów jest waż-
nym elementem wspólnej troski  
o bezpieczną jazdę. Zarówno jed-
ni, jak i drudzy muszą pamiętać,  
że droga to nie tor wyścigowy,  
na którym są sami. 

- Motocyklista, jeżdżąc na mo-
tocyklu musi być znacznie bar-
dziej skoncentrowany na tym co 
robi. Samochód to duży pojazd, 
w którym pasażer jest chroniony 
przez karoserię, natomiast moto-
cyklista nie ma praktycznie żadnej 
ochrony. Jeżdżąc na motocyklu, 
trzeba patrzeć na to co robią inni 
kierowcy, bo w większości  wypadki 
są bardzo podobne - wyjeżdża sa-
mochód z podporządkowanej uliczki  
i w niego uderza motocyklista. Taki 
przypadek jest dość standardowy. 
Motocyklista później mówi, że to 
była wina tego kierowcy, ja się z tym 
zgodzę – na pewno jest to często 
wina kierowcy, który nie zauważył 
motocyklisty, ale motocyklista przez 
całe życie ponosi tego konsekwen-
cje. Jeżdżąc na motocyklu trze-
ba być bardzo, bardzo uważnym.  
W miejscach, gdzie mógłby ktoś 
wyjechać, a nie wyjechał, zakładać, że 
może jednak wyjechać, przewidywać 
i analizować bardziej, niż podczas 
kierowania samochodem  - dodaje 
Jakub Przygoński

Główną przyczyną tragicznych 
w skutkach zdarzeń z udziałem 
motocyklistów jest z reguły brawura 
i niedostosowanie prędkości do 
warunków ruchu oraz niezachowa-
nie bezpiecznej odległości między 
pojazdami, zarówno przez kierowców 
samochodów, jak i motocyklistów. 
Policjanci przypominają, że na popra-
wę bezpieczeństwa motocyklistów 
wpływa nie tylko stosowanie się do 
ograniczeń prędkości, zachowa-
nie bezpiecznego odstępu 
od poprzedzających po-
jazdów oraz właściwe wy-
konywanie manewrów 
wyprzedzania i zmiany 
kierunku jazdy, ale też 
zakładanie każdora-
zowo profesjonalnej 
odzieży motocyklo-
wej oraz używanie ka-
mizelek i elemen-
tów odblaskowych. 

Dziś widzi się jeszcze osoby, które 
jeżdżą w tym, co mają - spodnie, 
kurtka i jakieś rękawiczki. Po latach 
z pewnością boleśnie to odczują 
przy zmianie pogody, a stawy przy-
pomną o sobie. Ponadto w sytuacji 
wypadkowej, chociażby ślizgu, nic nie 
chroni kierującego ubranego w tego 
typu odzież! Inwestycja w porządny, 
profesjonalny ubiór - kombinezon,  
w którym jeździ się cały sezon, nawet 
jak słońce przyświeca do 35 stopni 
Celsjusza, z pewnością się opłaci. 

Analiza wielu wypadków  
w których zginęli kierujący jed-
nośladami wskazała w większości  
z nich, że przyczyną był niestety błąd 
człowieka! 

Do takiej właśnie sytu-
acji doszło 16 czerwca w Woło-
minie. Kilka minut po godzinie  
13 w rejonie skrzyżowania ulic  
1 Maja i Reja doszło do zderze-
nia dwóch motocykli. Jak wstępnie 
ustalili funkcjonariusze drogówki,  
28-latek kierując motocyklem SU-

ZUKI będąc na drodze podporząd-
kowanej nie ustąpił pierwszeństwa 
przejazdu i zderzył się z jadącym 
prawidłowo motocyklem HONDA 
kierowanym przez 33-latka, który 
w wyniku odniesionych obrażeń 
poniósł śmierć na miejscu. Dru-
gi z uczestników tego zdarzenia  
z obrażeniami ciała został przewie-
ziony do szpitala.

W 2017 r. motocykliści uczestni-
czyli w 2240 wypadkach drogowych, 
w których zginęło 218 kierujących 
motocyklami i 13 ich pasażerów,  

a 1825 motocyklistów i 207 pasa-
żerów motocykli zostało rannych. 
Do 51,3% wypadków, w których 
poszkodowani zostali motocykliści 
lub ich pasażerowie, przyczynili się 
inni użytkownicy dróg, szczególnie 
kierujący samochodami osobowymi.  
W znacznej mierze wypadki te powstały  
z powodu nieudzielenia pierw-
szeństwa przejazdu. Motocykli-
ści byli sprawcami 915 wypadków,  
w których zginęło 127 osób, a 913 
zostało rannych.

Najczęstszymi przyczynami wy-
padków spowodowanych przez mo-
tocyklistów było:
- niedostosowanie prędkości do 
warunków 529 wypadków,
- nieprawidłowe wyprzedzanie 105 
wypadków,
- niezachowanie bezpiecznej odle-
głości 89 wypadków,
- nieudzielanie pierwszeństwa prze-
jazdu 48 wypadków.

Na podstawie KPP Wołomin,  
KWP Wrocław, KGP  

i art. sierż. szt. Tomasza Bartos

Motocyklisto
życie masz 
tylko jedno

Piękne maszyny ze wspaniałymi osiągami zachęcają miłośników motocy-
kli do szybkiej jazdy. Aby jednak przygoda z jednośladem nie zakończyła 
się tragedią pamiętajmy o zachowaniu zdrowego rozsądku. 

Główną przyczyną tragicznych w skutkach zdarzeń z udziałem motocyklistów jest nadmierna prędkość

– W Polsce mamy coraz więcej motocykli, 
ale kierowcy samochodów nie są przyzwy-
czajeni do ich obecności na drogach  (...) 

prościej będzie rozmawiać z motocykli-
stami, szkolić ich i uczulać na to, aby 
byli bardziej uważni i skoncentrowani 
na drodze, bardziej dbali o siebie, bo 
największe konsekwencje wypadku 
ponosi motocyklista – mówi Jakub 
Przygoński, motocyklista, kierowca 

rajdowy, członek zespołu Orlen Team

Podpisano deklarację współpracy gmin 
i powiatów metropolii warszawskiej

18 czerwca podwarszawskie samorządy podpisały wielostronną deklarację współpracy gmin i powiatów na 
rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Obszaru Metropolitalnego Warszawy. To odpowiedź 
na wyzwania stojące przed nowym tworem, jaki powstał w wyniku podziału statystycznego Mazowsza.

Nie wiem, jak Państwo,  
ale ja  mam już serdecznie 

dość korków na „głównych” 
ulicach poszczególnych  

miast w naszym powiecie,  
bo ich przepustowość  

jest zgodna z założeniami  
natężenia ruchu samocho-

dowego z lat 70 czy 80 XX 
wieku, ale nijak nie przystaje 

do aktualnej  sytuacji 
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Zgodnie z wcześniejszą koncepcją 
Park Czartoryskiej zyska w ciągu naj-
bliższych lat nowe oblicze i ma stać się 
reprezentacyjnym miejscem w mieście. 
Na budowę parków Gmina Radzymin 
pozyskała pod koniec ubiegłego roku 
blisko 14 mln zł dofinansowania ze-
wnętrznego.

Zgodnie z umowami projekt 
przebudowy Parku Czartoryskiej ma 
być gotowy do końca czerwca 2019 r.,  
a drugi projekt – budowy parku przy 
ul. Polnej – ma powstać do końca roku 
bieżącego. Łączna wartość obu umów 
wynosi ok. 464 tys. zł (odpowiednio 380 
tys. i 84 tys. zł).

– Rozpoczynające się prace pro-
jektowe są ważnym, milowym kro-
kiem na drodze do modernizacji Parku 
Czartoryskiej i do stworzenia nowych, 
przyjaznych przestrzeni parkowych w 
naszym mieście. Wszystkim mieszkań-
com od lat bardzo zależy na przywró-
ceniu świetności Parku Czartoryskiej  
i teraz zaczynamy realizować to zada-
nie – powiedział Krzysztof Chaciński, 
burmistrz Radzymina. – Rewitalizacja 
parków jest dużym przedsięwzięciem, 
nad którym pracowaliśmy przez ponad 
dwa lata. Przygotowania przyniosły efekty  
w postaci rekordowego dofinansowania, 
dzięki któremu możemy przekuwać 
wizję w rzeczywistość. Na podstawie 
opracowywanych teraz projektów chce-
my stworzyć wspaniałe zielone tereny  

w sercu i na obrzeżach miasta, które 
będą nawiązywały do historii Radzymina, 
a jednocześnie spełniały nowoczesne 
wymogi kształtowania krajobrazu miej-
skiego - dodał Krzysztof Chaciński

Koncepcja przebudowy Parku Czar-
toryskiej zakłada rewitalizację obszaru 
parkowego w obrębie ulic Strzelców 
Wileńskich, 11 Listopada oraz Batorego 
i Żeligowskiego. Zgodnie z tą koncepcją 

wyznaczono trzy części funkcjonalne: 
wypoczynkową, sportowo-rekreacyjną 
oraz wejściową. Przewiduję się także 
budowę „hot spotów”, które pozwolą 
na korzystanie z sieci internetowej. 
Punktem centralnym parku ma być plac 
historyczny ze zbiornikiem wodnym, na-
zwanym roboczo „Bijące serce parku”.

Do obszaru parkowego zostanie 
włączona część terenu Przedszkola  
nr 1, które w zamian otrzyma nowy, 
własny plac zabaw na tyłach obecnej 
działki, z górką rekreacyjną i strefą dla 
nauczycieli i rodziców. Przedszkole zyska 
także nowy wjazd na teren z uliczki zlo-
kalizowanej po północnej stronie przed-
szkola, nowe oświetlenie i monitoring. 
Druga z umów, podpisanych z firmą 

Lubcom, dotyczy projektu przekształce-
nia dawnego Cmentarza Ewangelickie-
go przy ul. Polnej w tereny zielone w taki 
sposób, aby ten obszar stał się dostępny 
i przyjazny dla mieszkańców. Rewitali-
zacja będzie miała na celu przybliżenie 
mieszkańcom i turystom historii dawne-
go cmentarza, edukację nt. społeczności 

ewangelickiej, która kiedyś mieszkała na 
terenie gminy Radzymin, a także stwo-
rzenie zielonej przestrzeni na spacery  
i wspomnienia.

Pod koniec ubiegłego roku gmina 
Radzymin uzyskała rekordowe dofi-
nansowanie unijne w kwocie blisko 
14 mln złotych na projekt „Zielony 
Radzymin – rozwój terenów zielonych  
w centrum miasta”, który obejmuje 
rewitalizację gminnych terenów par-
kowych, co ma podnieść prestiż miasta  
i jego atrakcyjność w oczach mieszkań-
ców i turystów.

Zgodnie z listą rankignową, ogło-
szoną przez Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w konkursie w ramach II osi prio-
rytetowej Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 
działanie: „Poprawa jakości środowiska 
miejskiego”, typ projektu: „Rozwój 
terenów zieleni w miastach i ich obsza-
rach funkcjonalnych”, pozyskana kwota 
uplasowała Radzymin na czwartym 
miejscu wśród 56 zwycieskich miast 
w Polsce. Dofinansowanie unijne po-
zwoli nie tylko zmodernizować Park 
Czartoryskiej i stworzyć park przy  
ul. Polnej, ale będzie również wykorzy-
stane na zagospodarowanie parków 
na placach T. Kościuszki i Wolności  
w centrum Radzymina. 

Więcej informacji na stronie:   
www.zyciepw.pl.
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– Rewitalizacja parków jest dużym przedsięwzięciem, 
nad którym pracowaliśmy przez ponad dwa lata. Przy-
gotowania przyniosły efekty w postaci rekordowego 
dofinansowania, dzięki któremu możemy przekuwać wizję 
w rzeczywistość. Na podstawie opracowywanych teraz 
projektów chcemy stworzyć wspaniałe zielone tereny w 
sercu i na obrzeżach miasta, które będą nawiązywały do 
historii Radzymina, a jednocześnie spełniały nowoczesne 
wymogi kształtowania krajobrazu miejskiego – powiedział 
Krzysztof Chaciński, burmistrz Radzymina.

więcej wiadomości na www.zyciepw.pl

Mieszkańcy gminy Dąbrówka, od 8 czerwca mogą 
spotkać się ze swoją dzielnicową - asp. szt. Sylwią 
Borzymek bezpośrednio na terenie, który jest obsłu-
giwany przez policjantkę.

Otwarcie punktu przyjęć  
interesantów dzielnicowego 
w Dąbrówce

W ramach programu 
„Dzielnicowy bliżej nas” oraz 
zawartej pomiędzy wójtem 
gminy Dąbrówka a Komen-
dantem Stołecznym Policji, 
umowy użyczenia pomiesz-
czeń należących do gminy, 
nastąpiło przekazanie klu-
czy do lokalu, w któr ym  
w każdy poniedziałek i piątek  
w godzinach 10 – 13 interesan-
tów przyjmować będzie dziel-
nicowa. Klucze oraz pomiesz-
czenie zostały przekazane asp. 
szt. Sylwii Borzymek  

w obecności I Zastępcy Ko-
mendanta Powiatowego Policji 
w Wołominie, mł. insp. Leszka 
Czaplickiego, Komendanta 
KP Radzymin nadkom. Ra-
fała Trzaskoma, z-cy KP Ra-
dzymin kom. Marcina Sycik,  
w imieniu wójta gminy Dą-
brówka, zastępcy wójta Ze-
nona Zadrożnego oraz kie-
rownika Gminnego Ośrod-
ka  Pomocy  Spo łeczne j  
w Dąbrówce Jacka Jeziórskie-
go .

Teraz dzięki zawartemu 
porozumieniu oraz bezpłatnej 
umowy użyczenia pomiesz-
czenia dla potrzeb punktu 
przyjęcia interesantów dziel-

nicowego, mieszkańcy gminy 
Dąbrówka będą mogli szybciej 
nawiązać bezpośredni kon-
takt ze swoją dzielnicową, 
zgłosić swoje problemy i po-
trzeby związane z poprawą 
bezpieczeństwa w miejscu 
zamieszkania, bez konieczno-
ści odwiedzania komisariatu  
w Radzyminie, który terytorial-
nie obejmuje swoim zasięgiem 
teren gminy Dąbrówka.

Dzielnicowa rejonu gminy 
Dąbrówka – asp. szt. Sylwia 

Borzymek przyjmuje miesz-
kańców gminy Dąbrówka oraz 
sołectw w punkcie przyjęć inte-
resantów dzielnicowego w Dą-
brówce przy ul. T. Kościuszki 14  
w budynku tzw. „Agronomów-
ce” (wejście od strony Urzędu 
Gminy Dąbrówka) w każdy 
poniedziałek i piątek w godzi-
nach 10-13.

Kontakt telefoniczny do 
dzielnicowej – 600 997 212, 
kontakt email: dzielnicowy.ra-
dzymin5@ksp.policja.gov.pl

Zapraszamy mieszkańców 
gminy Dąbrówka do osobiste-
go kontaktu z asp. szt. Sylwią 
Borzymek.

dzielnicow
y bliżej nas

asp. szt. Sylwia Borzymek  
będzie przyjmować  

interesantów w Dąbrówce

Porozumienie dla Wołomina
9 czerwca 2018 r. trzy znane od lat, środowiska samorządowe podjęły decyzję o wspólnym działaniu i powo-
łaniu jednego komitetu wyborczego w wyborach samorządowych 2018 r. 

Tego dnia porozumienie pod-
pisały: Mazowiecka Wspólnota Samo-
rządowa Koło Wołomin reprezentowana 
przez Przewodniczącego Koła Tomasza 
Kowalczyka; Wołomińskie Towarzystwo 
Samorządowe – Samorządowy Komitet 
Wyborczy  SKW reprezentowany przez 
Prezesa Jerzego Mikulskiego; Platforma 
Obywatelska RP Koło Wołomin repre-
zentowana przez Przewodniczącego 
Koła Igora Sulich.

Sygnatariusze Porozumienia wyra-
żają wolę współpracy w imieniu swoich 
ugrupowań zrzeszających doświadczo-
nych samorządowców, zaangażowanych 
działaczy społecznych, osoby od wielu 
lat działających dla Wołomina i jego 
mieszkańców. 

Głównym celem Porozumienia 
i współpracy trzech środowisk jest 
podjęcie działań na rzecz lepszego i 
skuteczniejszego zarządzania Woło-

minem począwszy od kadencji 2018-
2023. Negatywnie oceniamy obecny 
sposób zarządzania miastem, dlatego 
w najbliższym czasie zaprezentujemy, 
przygotowany z poszanowaniem woli 
mieszkańców Program dla Wołomina, 
wskazując m.in. niezbędne kierunki 
rozwoju. Naszym priorytetem jest zarzą-
dzanie w oparciu o tak silne podstawy, jak 
akceptacja i poparcie mieszkańców. 

Wkrótce przedstawimy kandydatów 
do Rady Miejskiej oraz naszego kandy-
data na stanowisko Burmistrza, który 
zostanie wybrany w trakcie prawyborów 
organizowanych przez tworzony wspól-
ny komitet wyborczy. 

Apelujemy do lokalnych stowa-
rzyszeń, towarzystw, klubów i osób 
fizycznych, którym na sercu leży dobro 
Wołomina i jego mieszkańców o popie-
ranie naszej inicjatywy i zaangażowania 
się we wspólne działania.Porozumienie trzech wołomińskich środowisk samorządowych podpisane 

Marki wprowadzą bon żłobkowy
Od 1 lipca rodzice najmłodszych mieszkańców mogą starać się o dofinansowanie. Nie będzie 
kryterium dochodowego, a wysokość wsparcia wyniesie 300 zł miesięcznie. 

 Co zrobić, gdy kończy się urlop 
rodzicielski, a dziecko nie jest jesz-
cze w wieku przedszkolnym? Takie 
pytanie zadaje sobie wielu młodych 
rodziców, którzy chcą pogodzić 
macierzyństwo z pracą zawodową. 
Samorząd Marek chce im pomóc. 
Wiosną burmistrz Jacek Orych 
przedstawił wstępną koncepcję 
wprowadzenia bonu żłobkowego. 
Byłaby to forma finansowego wspar-
cia dla świeżo upieczonych rodziców. 
Burmistrz podkreśla, że było wiele 
zapytań w tej sprawie. 

- Szukaliśmy możliwie najlepszej 
odpowiedzi. Jest nią Marecki Bon 
Żłobkowy. W maju program był 
gotowy i w formie projektu uchwały 
mogliśmy go przedstawić Radzie 
Miasta - mówi Jacek Orych. 

„Celem uchwały jest stworzenie 
przyjaznych warunków dla rodzin 
z dziećmi poprzez udział gminy w 
zapewnieniu środków finansowych 
w wysokości 300 zł miesięcznie na 
każde dziecko w wieku od 1 roku 
do 3 lat” - czytamy w dokumentach 
przedstawionym radnym. 

Rada Miasta zaakceptowała pro-
pozycję burmistrza. 

 Możliwość  
wyboru

Ratusz zapropo-
nował cztery warunki, 
które trzeba spełnić, 
by otrzymać samo-
rządowe świadczenie. 

Rodzice dziecka muszą mieszkać  
w Markach i odprowadzać podatki 
do Urzędu Skarbowego w Wołomi-
nie, wskazując miasto jako miejsce 
zamieszkania. 

- Muszą być też aktywni zawo-
dowo. Są jednak odstępstwa od tego 
warunku. Na świadczenie mogą 
liczyć osoby, które uczą się w systemie 
dziennym, długotrwale chorują bądź 
są niepełnosprawne. Podajemy też 
pomocną dłoń bezrobotnym. Mogą 
otrzymać bon na trzy miesiące. Mu-
szą się jednak w tym okresie podjąć 
działania zmierzają-
ce do aktywizacji 
zawodowej. Jeśli 
po pół roku nie 
podejmą pracy 
pomimo real-
nej możliwości 
zatrudnienia, 
bon żłobkowy 
przestanie być 
wypłacany - 

mówi Magdalena Rogalska-Kusarek, 
szefowa Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Markach, który będzie zarządzać 
programem. 

Czwartym warunkiem jest za-
warcie umowy z niepublicznym 
żłobkiem, klubikiem dziecięcym, 
opiekunem dziecięcym lub legalnie 
zatrudnioną nianią. 

- Wyszliśmy z założenia, że trzeba 
dać rodzicom możliwość wyboru 
formy opieki nad dzieckiem - dodaje 
Jacek Orych.

Marki nie wprowadzą  
kryterium dochodowego 

- Od 1 lipca wnioski będzie 
przyjmować Marecki Ośrodek 
Pomocy Społecznej w punkcie 
500+ przy ul. Lisa-Kuli 5A. 
Świadczenie będzie wypłacane 

przez rok - od września do sierpnia. 
Pieniądze będą przelewane wyłącznie 
na konto - precyzuje Magdalena 
Rogalska-Kusarek. 

 Koszt, czyli inwestycja

Z danych ewidencji ludności 
wynika, że w 2016 r. urodziło się w 
Markach 464 dzieci, a w 2017 r. - 480. 
Służby finansowe miasta szacują, 
że w tym roku koszty budżetowe 
wyniosą 240 tys. zł. Będzie to jednak 
inwestycja w przyszłość. 

- Zakładamy, że dla części osób 
będzie to zachęta do zameldowania 
się w Markach. A to oznacza dla 
nas zwiększenie dochodów z tytułu 
udziału w podatku PIT. Podobny 
efekt przyniesie powrót rodziców na 
rynek pracy - podkreśla Beata Orczyk, 
skarbnik Marek.  

W Radzyminie powstają  
projekty parków

- Rozpoczyna się projektowanie Parku Czartoryskiej i parku przy ul. Polnej w Radzyminie – informują przedsta-
wiciele radzymińskiego magistratu. W miniony czwartek,14 czerwca, Krzysztof Chaciński, burmistrz Radzymina 
podpisał umowy z firmą Lubcom na wykonanie projektów dwóch parków w Radzyminie: Parku Czartoryskiej  
w centrum miasta oraz zagospodarowania terenu dawnego Cmentarza Ewangelickiego przy ulicy Polnej.

Burmistrz podkreśla, że było wiele 
zapytań w tej sprawie. 

- Szukaliśmy możliwie najlepszej 
odpowiedzi. Jest nią Marecki Bon 
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gotowy i w formie projektu uchwały 
mogliśmy go przedstawić Radzie 
Miasta - mówi Jacek Orych. 

„Celem uchwały jest stworzenie 
przyjaznych warunków dla rodzin 
z dziećmi poprzez udział gminy w 
zapewnieniu środków finansowych 
w wysokości 300 zł miesięcznie na 
każde dziecko w wieku od 1 roku 
do 3 lat” - czytamy w dokumentach 
przedstawionym radnym. 

Rada Miasta zaakceptowała pro-
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A! Ogłoszenie drobne 
do rubryk:
Dam pracę

 i Szukam pracy
beZPłATne!

OGŁOSZENIA DROBNE

Praca - Zatrudnię
Kierowca kat. B dyspozycyjny do-
świadczenie jako kierowca osobi-
sty, osoba do pomocy w sprawach 
urzędowych, wyjazdach rodzinnych, 
obsłudze wesel, wyjazdów nocnych, 
przyjmę zlecenia, podejmę pracę tel. 
519 646 574.
Zatrudnię do cukierni w Guzowatce, 
praca od zaraz, atrakcyjne wynagrodze-
nie, tel. 604587211.
Zatrudnię w cukierni w Dąbrówce 
koło Trojan kobiety. Atrakcyjna oferta 
pracy 602 351 430.

Biznes 
Współpraca

Pomogę w prowadzeniu firmy, dopil-
nuję pracowników, pomoc w zakładaniu 
sklepów, barów, gabinetów, ulotki, 
akcje promocyjne, wyszukam oferty 
na sprzedaż, wynajem, pracę, doradca 
519 646 574.

Budownictwo 
Usługi

Docieplanie budynków, szybko, 
tanio, solidnie. tel. 502 053 214

Nieruchomości 
Sprzedam

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 48 
m2, II piętro, Wołomin os. Słoneczna 
22 787 08 52
Sprzedam mieszkanie 34 m2, pokój, 
widna kuchnia, łazienka, przynależna 
piwnica, III piętro, 3 min od stacji Wo-
łomin Słoneczna, tel. 504 475 629.

Nieruchomości 
Sprzedam

Nieruchomości 
Wynajmę

Małżeństwo poszukuje domku, 
mieszkania samodzielnego do 300 zł, 
zaopiekujemy się posesją, domem, 
dopilnujemy 513 367 980.

Usługi/Różne   
Posprzątam posesję, piwnicę, strych, 
wywiozę złom, koszenie trawy, prace 
porządkowe na cmentarzu tel. 519 
646 574.
Kierowca osobisty odbiorę z pracy, 
zakupy, wesela, kursy nocne, prace 
porządkowe 519 646 574

Zdrowie - Uroda
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W drugiej edycji warszta-
tów udział wzięło 49 uczest-
ników z terenu powiatu wo-
łomińskiego. Byli to ucznio-
wie szkół podstawowych oraz 
gimnazjów, którzy uczestni-
czyli w warsztatach podzie-
lonych na sześć kategorii: 
malarstwo i rysunek, rzeźba, 
rękodzieło (decoupage na 
metalu i tkaninie, haft, 
filc), grafika (linory-
ty), fotografia i kolaż. 
Warsztaty poprowa-
dzili twórcy ludowi, 
lokalni artyści oraz 
instruktorzy arty-
styczni. Warsztaty  

z malarstwa sztalugowe-
go i rysunku poprowadziła 
Lidia Wnuk, warsztaty od-
lewów z gipsu i złocenia 
przeprowadziła Magdalena 
Karłowicz, decoupage – 
Antonina Michalska, haft  
i filc – Bogumiła Jabłoń-
ska, linoryty – Olga Pakuła, 
warsztaty fotograficzne – 
Bogdan Śladowski, a warsz-
taty kolażu – Marta Grabicka. 
Spotkanie miało na celu 

stworzenie młodym arty-
stom możliwości kontaktu 
ze sztuką i jej twórcami, 
zaprezentowanie dzieciom 
i młodzieży różnych form 
twórczości artystycznych, 
doskonalenie zdolności pla-

stycznych uczestników, inte-
grację środowisk artystycz-
nych i twórczych, wymianę 
doświadczeń i nawiązanie 
przyjaźni przez uczestni-
ków z poszczególnych gmin 
powiatu wołomińskiego.  
Na plener warsztatowy przy-
byli podopieczni domów 
kultury z Dąbrówki, Za-
brodzia, Klembowa, Szkoły 
Podstawowej im. Rzecz-
pospolitej Norwidowskiej 
w Strachówce oraz Szkoły 
Podstawowej im. Wojska 
Polskiego w Białobrzegach. 
Spotkanie nie miało formy 
konkursu. Na zakończenie 
wręczone zostały nagrody 
i dyplomy pamiątkowe za 
udział. 

W drugiej edycji  
Warsztatów Arty-
stycznych „Nadbu-
żańskie Ekspresje” 
w Kuligowie udział 
wzięło 49 uczestni-
ków z terenu powia-
tu wołomińskiego, 
Byli to uczniowie 
szkół podstawowych 
oraz gimnazjów. 

Organizatorem II Warsztatów Artystycznych "Nad-
bużańskie Ekspresje", które odbyły się 8 czerwca 
w Skansenie w Kuligowe nad Bugiem, było Gminne 
Centrum Kultury w Dąbrówce. Współorganizatorem, 
a zarazem fundatorem nagród w postaci materiałów 
plastycznych – Powiat Wołomiński. Patronat objął 
Wójt Gminy Dąbrówka. 

II Warsztaty Artystyczne 
„Nadbużańskie Ekspresje” 
w Kuligowie

m
łodzi artyści w

 Kuligow
ie 

20 
zł/mies.
w smartDOM
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limitu i Internet  
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Proste jak bagietka
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– W jakim kierunki powinien 
zmierzać rozwój powiatu woło-
mińskiego?
– Powiat Wołomiński jest jednym 
z największych i najludniejszych 
powiatów w Polsce, który dysponuje 
stabilnym i stosunkowo dużym bu-
dżetem. W skład powiatu wchodzą 
gminy o bardzo zróżnicowanym 
charakterze. Niektóre z nich są 
przedmieściem stolicy, inne mają 
typowo wiejski charakter. Oznacza 
to także różnice związane z zakresem  
i charakterem potrzeb mieszkańców, 
poziomem rozwoju infrastruktural-
nego. Problemy i potrzeby mieszkań-
ców dużych Ząbek są zupełnie inne 
niż zamieszkanej przez niecałe trzy 
tysiące osób Strachówki. 
Dążąc do niwelowania tych różnic, 
od kilku kadencji większość środków 
budżetowych przeznaczana jest na 
inwestycje realizowane na obszarach 
wiejskich. Polityka ta przynosi wi-
doczne efekty, ale rodzi także frustra-
cje i niezadowolenie mieszkańców 
gmin bogatego zachodu Powiatu. 
Najwyższy czas pomyśleć o korekcie 
takiej polityki. 
Wydaje się to konieczne, gdyż liczba 
mieszkańców zachodnich gmin 
wciąż lawinowo rośnie. Nie można 
zaniedbać potrzeb wciąż rosnących 
wspólnot obszarów miejskich. Tam 
też trzeba inwestować w drogi, 
szpital czy edukację. Dlatego też tak 
ważną dla mnie sprawą jest budowa 
technikum w Markach. Kształcenie 
młodzieży, to nasza przyszłość. 
Kształcenie techniczne zostało  
w ostatnich dekadach zaniedbane. 
Na rynku pracy brakuje inżynierów 
i techników. To jedna z najważniej-
szych barier rozwoju naszego kraju 
i naszego powiatu.
– Jaki jest aktualny stan finan-
sów Powiatu Wołomińskiego  

i w jaki sposób są pozyskiwane 
fundusze?
– Nasz powiat może się pochwalić 
stabilnymi finansami. Realizowana 
w obecnej kadencji intensywna po-
lityka inwestycyjna w najmniejszym 
stopniu nie zachwiała budżetem. 
Możliwości inwestycyjne i zdolność 
kredytowa powiatu w następnej 
kadencji będą równie znaczące. 
Dochody powiatu opierają się przede 
wszystkim na udziałach w podatkach 

PIT i CIT. Ważnym źródłem, z któ-
rego czerpiemy coraz sprawniej są 
środki unijne oraz dotacje rządowe. 
Obecna kadencja była rekordową  
w dziedzinie pozyskiwania środków 
zewnętrznych. W kwietniu dzięki sta-
raniom Starosty otrzymaliśmy prawie 
pięć milionów złotych na tzw. miękkie 
projekty w szkołach zawodowych. 
Miesiąc wcześniej przyznano nam 
ponad 3,4 mln złotych na budowę 
drogi łączącej Kobyłkę z Markami. 
To sukcesy tylko ostatnich miesię-
cy. Nie zwalniamy tempa i wciąż 
składamy nowe wnioski. Nie ma dla 
nas znaczenia to, że środki wpłyną w 

następnej kadencji. Chodzi o naszą 
wspólną przyszłość.
– Z samorządem terytorialnym 
jest Pan związany od niemal 30 
lat. Proszę powiedzieć jak to się 
zaczęło? 
– W 1990 roku kończyłem studia, ale 
nie ostatnie egzaminy były dla mnie 
wówczas najważniejsze. Z zapartym 
tchem obserwowałem przemia-
ny, jakie dokonywały się wówczas  
w Polsce. Był we mnie młodzieńczy 

entuzjazm i pragnienie wzięcia 
udziału w budowie wolnego państwa. 
Przypadkiem spotkałem swojego 
starszego kolegę, który zachęcił mnie 
do zainteresowania się zbliżającymi 
się wyborami. Wciąż pamiętam  
tę rozmowę z moim przyjacielem, 
choć nie przyszło wówczas mi do gło-
wy, że właśnie dokonuję wyboru swo-
jej życiowej drogi. Myślałem wówczas  
o samorządzie w kategoriach przygo-
dy i sympatycznego doświadczenia. 
Nie spodziewałem się, że przez dwie 
dekady samorząd będzie miejscem 
mojej pracy zawodowej. Ten czas 
już minął, ale cieszę się, że mogę 

nadal uczestniczyć w samorządo-
wym życiu.
– Jest Pan fundatorem Fundacji 
„Marki – Kazachstan”, należy też 
do kilku organizacji społecznych, 
jest Pan także jednym z najak-
tywniejszych samorządowców 
naszego powiatu – w jaki spo-
sób udaje się to Panu pogodzić  
z życiem rodzinnym?
– Dziękuję, za docenienie. Rze-
czywiście jestem zaangażowany  
w różne społeczne przedsięwzięcia, 
staram się też rzetelnie wypełniać 
obowiązki radnego i aktywnie za-
biegać o sprawy Marek na forum 
powiatu. Nieszczególnie staram się 
o obecność w mediach, więc jestem 
mile zaskoczony, że moja aktywność 
jest zauważana. Prywatnie staram 
się cieszyć każdą chwilą spędzoną 
z dziećmi i wnukami, które dostar-
czają mi mnóstwa radości.
– Czy będzie się Pan ubiegał  
o stanowisko radnego następnej 
kadencji?
–Radni, którzy mają za sobą choć-
by jedną kadencję, przyznają się 
do szczególnego uzależnienia od 
samorządu. Ja także jestem uzależ-
niony. Lubię szczególną atmosferę, 
jaka panuje na sali obrad. Lubię 
towarzystwo ludzi, którzy z pasją 
angażują się w sprawy publiczne. 
Dzisiaj trudno mi wyobrazić sobie 
swoją przyszłość bez kontaktu 
z samorządem. Ale wiem także, 
że pasjonujące rzeczy dzieją się 
też w innych miejscach. Swoją 
aktywność dzielę obecnie pomię-
dzy działalność społeczną i pracę 
zawodową. Wykonywanie zawodu 
radcy prawnego przynosi mi wiele 
satysfakcji i cieszę się, że mogę 
robić to, co robię. Na podjęcie de-
cyzji o kandydowaniu mam jeszcze 
trochę czasu. 

– Radni, którzy mają za sobą 
choćby jedną kadencję, 
przyznają się do szczególnego 
uzależnienia od samorządu. 
Ja także jestem uzależniony. 
Lubię szczególną atmosferę, 
jaka panuje na sali obrad. Lu-
bię towarzystwo ludzi, którzy z 
pasją angażują się w sprawy 
publiczne. - mówi Janusz 
Werczyński, przewodniczący 
Rady Powiatu Wołomińskiego

Uzależniony od  
działalności społecznej

O finansach i perspektywach rozwoju Powiatu Wołomińskiego oraz codziennej pracy samorządowca i społecznika 
z Januszem Werczyńskim, przewodniczącym Rady Powiatu Wołomińskiego rozmawia Aleksandra Olczyk
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W sobotę 8 czerwca 2018r. w hali sportowej przy 
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu 
rozegrany został I Memoriał Jerzego Sztompki - Tur-
niej poświęcony pamięci tłuszczańskiego siatkarza, 
sędziego piłki siatkowej, oddanego propagatora tej 
dyscypliny sportowej.

I Memoriał  
Jerzego Sztompki

Na turnieju obecna była ro-
dzina Jerzego Sztompki - żona 
– Jadwiga Sztompka i  córka Beata 
Skulimowska z mężem i dziećmi. 
Wzruszającą chwilą było wystąpie-
nie wnuczki Jerzego Sztompki – 
Anny, która rozpoczęła je od słów: 

– Mój dziadek był skromnym 
człowiekiem i pewnie przez 
myśl mu nie przeszło, że kiedyś 
zostanie tak cudownie uhono-
rowany.

Udział w turnieju wzięło 37 
zespołów dziewcząt, które repre-
zentowały kluby z Tłuszcza, Kobył-
ki, Ostrołęki, Izabelina, Węgrowa i 
Wyszkowa. Zawodniczki grały w 
trzech kategoriach wiekowych: 
„Czwórki” - dziewczęta rocznik 
2005, „Trójki” - dziewczęta rocznik 
2006 oraz „Dwójki” dziewczę-
ta z rocznika 2007 i młodsze. 
Mecze sędziowały byłe zawodniczki 
UKS „Olimp” Tłuszcz i uczennice 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  
w Tłuszczu. W sędziowaniu 
wsparli je młodzi siatkarze ze 
Sportowej Szkoły Podstawowej 
nr 5 w Wołominie. Po dniu peł-
nym wrażeń, sportowych emocji  

i wspaniałej zabawy, rozdano pamiąt-
kowe dyplomy uczestnictwa oraz 
Puchary dla najlepszych drużyn. 
Wszystkie zespoły wyjeżdżając 
zadeklarowały chęć uczestnictwa 
w Memoriale za rok.

Chętnych do siatkówki przyby-
wa i jest to powód do dumy. Sku-
teczna motywacja  i konsekwencja 
trenerów, wsparcie burmistrza 
Tłuszcza 

P a w ł a  B e d n a r c z y k a  
i Rady Miejskiej oraz duże zaan-
gażowanie ze strony rodziców, 
pozytywnie oddziałują na dzieci 
i młodzież. Ich zainteresowanie 
sportem powoduje, że odnoszą 
coraz większe sukcesy, z radością 
przychodzą na treningi, są chęt-
ni by się doskonalić, pokonywać 
trudności i zdobywać nowe do-
świadczenia.

Pragnieniem Jerzego Sztomp-
ki była piękna hala sportowa i piłka 
siatkowa w Tłuszczu. Po wielu 
latach Jego marzenia zaczynają się 
spełniać…

Zarząd Uczniowskiego  
Klubu Sportowego „Olimp”

pam
ięci Jerzego Sztom

pki 

 Młodzi siatkarze  
z Tłuszcza w hołdzie  

Jerzemu Sztompce

Wiktoria Banaszek, trenerka Tang Soo Do, zawodniczka Wołomińskiego Centrum Sztuk Walki 
została powołana do kadry narodowej kickboxingu. O jej pasji  i o tym, dlaczego warto trenować 
sztuki walki z kadrowiczką rozmawia Aleksandra Olczyk

– Jak zaczęła się Twoja przygoda 
ze sztukami walki, od ilu lat upra-
wiasz tę dyscyplinę sportu ?
– Moja przygoda ze sztukami walki 
zaczęła się całkiem przypadkowo ponad 
osiem lat temu od mojego ukochanego 
Tang Soo Do. Dzięki niemu pokocha-
łam inne sztuki walki, m.in. kickboxing. 
Samego „kicka” trenuję trochę krócej.  
Od zawsze szukałam czegoś czym 
mogłabym zająć swój wolny czas, 
wcześniej była koszykówka, śpiew i gra 
na gitarze.  Jednak nigdzie nie czułam 
się „na swoim miejscu”, aż w końcu, 
któregoś dnia poszłam na trening  ze 
swoją siostrą, co ciekawe za namową 
mojej babci. Początkowo sądziłam, 
że i tu nie zostanę na długo, a teraz nie 
wyobrażam sobie, że mogłabym z tego 
zrezygnować.
– Co sprawia Ci więcej satys-
fakcji, konfrontacja z prze-
ciwnikiem czy trenowanie 
zawodników?
– Póki co zdecydowanie 
więcej satysfakcji sprawia 

mi konfrontacja z prze-
ciwnikiem i rozwijanie się 
jako zawodniczka. Nic 
nie daje mi tyle radości, 
co godziny spędzone 
na sali treningowej, 
w której czuje się jak 
w domu. Gdybym 
mogła z pewnością 
trenowałabym jeszcze 
więcej, w tym momencie 
to cztery, czasami pięć trenin-
gów w tygodniu. Natomiast w ostatnim 
czasie dużą satysfakcję daje mi również  
prowadzenie treningów dla dzieci, 
obserwowanie jak pod moim okiem 
rozwijają się, osiągają coraz wyższy 
poziom. Cieszę się, że mogę to robić, 
mogę być dla nich kimś, uczyć ich  
i dzielić z nimi szczęście z osiąganych 
sukcesów. Dzieciaki są świetne, widać 
w nich tę pasję i dzięki temu, że tak 
wcześnie zaczynają treningi (najmłodsi 
mają cztery lata) mają większą szansę 
na bycie w przyszłości wspaniałymi 

sportowcami.  Sama często żałuję, że 
rozpoczęłam swoją drogę w sztukach 
walki stosunkowo późno, bo mając 
11 lat.
– Dlaczego warto trenować sztuki 
walki?
– Sztuki walki dają możliwość rozwi-
jania się, pomagają zdobyć większą 

pewność siebie, wy-
robić kondycję  

i często całko-
wicie zmie-
nić dotych-
czasowe 

życie. Jedną z ważniejszych rzeczy są 
przyjaźnie jakie nawiązuje się poprzez 
treningi, klub często staje się, tak jak 
w moim przypadku, drugą rodziną. 
Dzięki temu mam wokół siebie ludzi, 
na których zawszę mogę liczyć. Dla 
mnie osobiście jest to także sposób 
na oderwanie się od nudnej, szarej 
rzeczywistości, mam świadomość, że 
nie marnuje swojego życia, czuję, że to 
co robię ma znaczenie, poza tym spra-
wia, że jestem prawdziwe szczęśliwa 
ponieważ mam pasję i sądzę, że właśnie 

pasja nadaje każdemu człowiekowi sens 
istnienia. 
– Zakwalifikowałaś się do kadry 
narodowej Polskiego Związku 
Kickboxingu – czy sztuki walki to 
Twój sposób na życie i zamierzasz 
uprawiać je wyczynowo, czy może 
to  tylko chwilowa przygoda
– Otrzymanie powołania do kadry było 
moim marzeniem i nigdy nie myślałam, 
że mam na to szanse, bardzo się cieszę, 
że udało je się spełnić. Sztuki walki to 
oczywiście nie jest chwilowa przygoda, 
to coś czym żyje na co dzień, czemu 
podporządkowuje całe swoje życie  
i pragnę robić to jak najdłużej. 
– Co cię motywuje do walki, kiedy 
walczysz na zawodach ?
– Kiedy walczę na zawodach największą 
motywacją jest chęć dorównania najlep-

szym, sprawdzenia swoich postępów, 
bycie lepszą z walki na walkę i sama 
adrenalina, którą czuję przed walką  
i która pcha mnie do przodu. Oczy-
wiście bardzo motywuje mnie także 
mój trener Michał Majewski, od któ-
rego zawsze otrzymuję wiele wsparcia  
i dodającej wiele energii konstruktywnej 
krytyki. Po każdej walce słyszę od niego 
co musze poprawić, nad czym bardziej 
popracować i czemu poświęcić więcej 
czasu. Szczególnie motywujące są dla 
mnie walki, które przegrałam, po takich 

najchętniej nie wychodziłabym z sali by 
jak najszybciej zminimalizować swoje 
braki i kolejnym razem wyjść na matę 
mając w sobie jeszcze więcej siły.
– Wiele osób  uważa, że sztuki 
walki trenują głównie bandyci?  
Jak oceniłabyś  prawdziwość tego 
stereotypu?
– Jak to bywa ze stereotypami często są 
nieprawdą tak jak i w tym przypadku. 
Sztuki walki to coś pięknego i smuci 
mnie kiedy większości kojarzą się  
z przemocą i agresją.
– Kto Twoim zdaniem może upra-
wiać ten sport ?
– Sztuki walki są dla każdego, moim 
zdaniem nie ma żadnych limitów. Ist-
nieje wiele różnych sztuk walki i myślę, 
że każdy znajdzie coś dla siebie. Nie ma 
żadnych ograniczeń. W Wołomińskim 

Centrum Sztuk Walki, gdzie na co 
dzień trenuję prowadzimy zajęcia za-
równo z Tang Soo Do w trzech grupach 
wiekowych, jak i Kickboxingu, a nasze 
treningi są skierowane dla wszystkich 
od najmłodszych po najstarszych 
ponieważ górnej granicy wieku nie 
ma. Od września planujemy otworzyć 
nową grupę skierowaną dla kobiet,  
w której będę prowadzić treningi. Panie 
będą mogły poznać tajniki samoobrony 
i walki, ale również poprawić kondycję 
oraz wygląd sylwetki. 

Z Wołomina do kadry 
narodowej kickboxingu

– (...) w ostatnim czasie dużą satysfakcję daje mi prowa-
dzenie treningów dla dzieci, obserwowanie jak pod moim 
okiem rozwijają się, osiągają coraz wyższy poziom. Cieszę 
się, że mogę to robić, mogę być dla nich kimś, uczyć ich i 
dzielić z nimi szczęście z osiąganych sukcesów. Dzieciaki 

są świetne, widać w nich tę pasję i dzięki temu, że tak 
wcześnie zaczynają treningi (najmłodsi mają cztery lata) 

mają większą szansę na bycie w przyszłości wspaniałymi 
sportowcami - mówi Wiktoria Banaszek, trenerka Tang Soo 

Do, zawodniczka Wołomińskiego Centrum Sztuk Walki

V edycja Wicher CUP
W dniach 16-17 czerwca w Kobyłce odbył się międzynarodowy turniej piłkarski dla dziesięciolatków WICHER 
CUP 2018. 28 drużyn rozegrało łącznie 168 meczów. Najlepszym zespołem okazał się Lech Poznań.

To była piąta edycja turnieju, który or-
ganizuje MKS Wicher Kobyłka wspólnie 
z OSiR „Wicher” w Kobyłce przy okazji 
Światowego Dnia Wiatru. W tym roku na 
starcie stanęło 28 ekip, w których zagrało 
ponad 300 zawodników. Przyjechały 
zespoły z ośmiu województw zarówno 
z największych polskich klubów, jak i lo-
kalne akademie, małe kluby oraz zespoły  
z Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii. Wśród 
gości byli.m.in. trener Andrzej Strejlau  
i reprezentant Polski Ariel Borysiuk 
(Lechia Gdańsk).

Pierwszego dnia drużyny grały 
w czterech 7-zespołowych grupach 
systemem każdy z każdym. Po cztery 
najlepsze drużyny trafiły do tzw. Rozgry-
wek Europejskich, a pozostała 12 grała 
w tzw. Pucharze Polski. 

W niedzielę przed południem zapa-
dły rozstrzygnięcia w PP, gdzie znalazły 
się wszystkie drużyny z powiatu wo-
łomińskiego i wiele uznanych klubów. 
Rywalizację wygrało Zagłębie Lubin 
przed Pogonią Szczecin i Marcovią. Na 
dalszych miejscach uplasowały się: Kar-
paty Lwów (Ukraina), Bóbr Tłuszcz, 
Wicher I, Soccer Słupno, Legia War-
szawa, Roczin Sośniwka (Ukraina), 
Gwardia Warszawa, Olimpia Elbląg  
i Wicher II.

W rozgrywkach europejskich na 
wstępie 16 drużyn podzielono na cztery 
grupy. Po dwie pierwsze drużyny z 
każdej grupy, jako najlepsza ósemka 
trafiły do tzw. Ligi Mistrzów, a pozostałe  
do tzw. Ligi Europy. 

W LE i LM rywalizacja odbywała 
się systemem pucharowym, a prze-
grani grali o miejsca 5-8. W niektó-
rych meczach potrzebne były rzuty 
karne, by wyłonić zwycięzcę. Po wielu 
emocjonujących spotkaniach zapadły 
rozstrzygnięcia w obu klasyfikacjach. 
Ceremonia wręczenia nagród odbyła 
się na specjalnym podeście z udziałem 
m.in. zastępcy burmistrza Kobyłki Woj-
ciecha Reutta i prezesa Nuctech Warsaw 
Limited p. Marca Biehn´a.

 W Lidze Europy zwyciężył ze-
spół FFA W-wa przed FA Dainava 
Alytus (Litwa), Jagiellonią Białystok, 

Motorem Lublin, Beniaminkiem Kro-
sno, Widzewem Łódź, AP Sochaczew  
i Wisłą Płock.

Najbardziej prestiżowe rozgrywki 
LM stały na bardzo wysokim poziomie. 
Zwyciężył Lech, pokonują w finale 
SEMP Warszawa. Brąz zdobyły Wigry 
Suwałki, pokonując stołecznego Dru-
karza. Na dalszych miejscach uplaso-
wały się: Team Baltica (drużyna złożona  

z zawodników Litwy, Łotwy i Estonii), 
Jaguar Gdańsk, AP Brychczy z Warsza-
wy i AP Żyrardów.

Oprócz pamiątkowych medali dla 
każdego uczestnika i pucharów dla 
wszystkich drużyn organizatorzy na-
grodzili statuetkami najlepszą siódemkę 
zawodników. W tym gronie znalazł się 
bramkarz Wigier Michał Dębski oraz 
Oskar Fąferek i Tymoteusz Gmur (obaj 
Lech), Wojciech Paczosa (SEMP), 
Mikołaj Gorzędowski (Drukarz), Ce-
zary Kuprianowicz (Jagiellonia) i Bretas 
Vaitkewicius (Dainava).

– W zgodnej opinii większości 
uczestników i obserwatorów turniej 
był sukcesem organizacyjnym i stał 
na wysokim poziomie sportowym.  
Był również doskonałą promocją na-
szego klubu, miasta i powiatu. Chciał-
bym podziękować wszystkim , którzy 
przyczynili się do tego sukcesu. Szcze-
gólne słowa uznania mam dla Piotra 
Strejlaua i Pawła Stańczuka, z którymi 
od kilku miesięcy pracowaliśmy nad 
wszystkimi szczegółami. Dziękuję na-
szym patronom, burmistrzowi Miasta 

Kobyłka Robertowi Roguskiemu i sta-
roście wołomińskiemu Kazimierzowi 
Rakowskiemu, a wicestaroście Ada-
mowi Łossanowi i zastępcy burmistrza 
Kobyłki Piotrowi Grubkowi za udział 
w ceremonii rozpoczęcia turnieju. 
Dziękuję naszym zacnym Gościom p. 
Andrzejowi Strejlauowi, Arielowi Bo-
rysiukowi, wolontariuszom, rodzicom 
zawodników Wichru, pracownikom 
OSiR-u, ochronie, a także firmom: 
Nuctech, PGE Energia Odnawialna SA, 
Oknoplast Wołomin, Imperf, PWiK w 
Wołominie, Dominium Pizza w Kobył-
ce, Vitasport.pl za vouchery dla najlep-
szej trójki LM i patronat techniczny nad 
turniejem, TP Trans za zabezpieczenie 
medyczne, Sklepowi Staropolskiemu  
z Czarnej za wodę dla wszystkich dru-
żyn, Main Events za obsługę techniczną, 
kobyłkowskim strażakom i harcerzom 
za wsparcie logistyczne oraz kibicom, 
którzy stworzyli wspaniałą, przyjazną 
atmosferę na trybunach – powiedział 
Artur Rola, prezes MKS Wicher Ko-
byłka.

 Opracowanie: Wicher Kobyłka

Młodzi piłkarze Wichru Kobyłka reprezentowali powiat w rozgrywkach Pucharu Polski

– W zgodnej opinii więk-
szości uczestników i 
obserwatorów turniej był 
sukcesem organizacyjnym 
i stał na wysokim poziomie 
sportowym. Był również do-
skonałą promocją naszego 
klubu, miasta i powiatu. 
Chciałbym podziękować 
wszystkim, którzy przyczyni-
li się do tego sukcesu – po-
wiedział Artur Rola, prezes 
MKS Wicher Kobyłka.

Mistrzostwa Świata w Rosji trwają w najlepsze. W związku z 
tym wydarzeniem Akademia Piłkarska GOOL zorganizowała 
dla swoich podopiecznych turniej „Mini Mistrzostwa Świata 
AMP GOOL”, gdzie każda lokalizacja reprezentowała dany 
kraj, który bierze udział w Mundialu rozgrywanym w Rosji.

Finał Mini Mistrzostw  
Świata AMP GOOL!

Na początek blisko 1000 
zawodników z całej akademii 
rywalizowało ze sobą podczas tur-
niejów eliminacyjnych w czterech 
kategoriach wiekowych: 2011/12, 
2009/10, 2007/08  2004/06, gdzie 
dwie najlepsze drużyny awanso-
wały do Wielkiego Finału Mini 
Mistrzostw Świata w Wołominie.

Turniej finałowy odbył się  
17 czerwca na stadionie miejskim 
w Wołominie.

O godzinie 10.00 do 
zmagań w Wielkim Fina-
le przystąpili  zawodnicy  
z roczników 2011/12. Dla każdego 
z nich było to niesamowite przeży-
cie. Do rywalizacji w tej katego-
rii przystąpiło osiem drużyn, 
zostały one podzielone na 
dwie grupy i rozgrywały 
mecze w systemie każdy 
z każdym. Po zakończe-
niu rywalizacji grupo-
wej, drużyny rozegrały 

mecze o pierwsze, trzecie piąte  
i ósme, miejsca.

Następnie na boisku mo-
gliśmy zobaczyć zawodników  
z roczników 2010/09, tu również 
do rywalizacji przystąpiło osiem 
drużyn. Oczywiście na boisku 
było również mnóstwo piłkar-
skich emocji, których dostarczali 
najlepsi kibice pod słońcem, czyli 
rodzice małych zawodników.

Po chłopcach z roczników 
2010/09 na boisku zameldowali się 
zawodnicy z roczników 2008/07. 

Na sam koniec turnieju na boisku 
pojawili się najstarsi podopieczni 
Akademii z roczników 2004/06.

Podczas turnieju odbyły się 
trzy licytacje. Można było wy-
licytować koszulkę aktualnego 
Mistrza Polski – Legii Warszawa  
z autografami zawodników, ręka-
wice z autografami reprezentan-
tów Polski – Wojciecha Szczęsne-
go oraz Łukasza  Fabiańskiego,  
a na koniec oryginalną piłkę Legii 
Warszawa również z podpisami 
zawodników.

Jak co roku cały dochód  
z licytacji zostanie przeznaczony 
na zakup nowego sprzętu tre-
ningowego dla podopiecznych 
Akademii Piłkarskiej GOOL.

Klasyfikacja końcowa katego-
rii 2011/12: 1.Meksyk – AMP Sta-
nisławów I, 2.Korea Płd. – AMP 
Łosice, 3.Maroko – AMP Le-
gionowo, 4.Peru – AMP Siedlce, 
5.Australia – AMP Stare Bosewo, 
5.Argentyna – AMP Tłuszcz, 
5.Kolumbia – AMP Wołomin, 
5.Senegal – AMP Olszewo-Borki

Klasyfikacja końcowa katego-
rii 2004/06: 1.Portugalia – AMP 
Goworowo, 2.Australia – AMP 
Stare Bosewo, 3.Egipt – AMP 
Warszawa Wola,  4.Kolumbia – 
AMP Wołomin, 5.Polska – AMP 
Duczki, 6.Meksyk – AMP Sta-
nisławów I

Zarząd Klubu AMP GOOL

Blisko 1000 zawodni-
ków z całej akademii ry-
walizowało ze sobą podczas 
turniejów eliminacyjnych w 
czterech kategoriach wieko-
wych: 2011/12, 2009/10, 
2007/08  2004/06, gdzie 
dwie najlepsze drużyny 
awansowały do Wielkiego 
Finału Mini Mistrzostw 
Świata w Wołominie. 

W
ołom

in z piłki nożnej słynie
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XXII Dni Tłuszcza za nami!

16-17 czerwca na Stadionie Miejskim w Tłuszczu odbyło się tłuszczańskie święto. Przez dwa dni na miesz-
kańców gminy i ościennych miejscowości czekała moc występów i atrakcji. Oficjalnego otwarcia XXII 
Dni Tłuszcza dokonał Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w 
Tłuszczu Krzysztofem Gajcym oraz Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Włodzimierzem Fydryszkiem.

Występy rozpoczęły się VI Przeglądem 
Piosenki Przedszkolnej, podczas którego 
przedszkolaki prezentowały utwory 
przygotowane specjalnie na tę okazję. 
Następnie zaprezentowały się dzieci z 
Fitness Klubu- Energy Fitness, sekcji ta-
necznych i wokalnych CKSiR w Tłuszczu, 
a po nich wystąpiły dzieci z instruktorką 
Luizą Malinowską oraz dzieci uczęszcza-
jąca na zajęcia do Studia Rekreacji Active. 
Po tym występie przyszedł czas na występy 
seniorów: Klubu Seniora „Uśmiech 
Jesieni”, koncert Chóru Miejskiego Lux 
Mea, występ Koła Gospodyń Wiejskich 
„Kalinki”, koncert zespołu „Jasieńki” 
oraz pokaz tańca studentów Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Następnie odbył się po-
kaz salsy i wręczenie nagród w zawodach  
i konkursach organizowanych w Gminie 
Tłuszcz.

Na koniec pierwszego dnia obchodów 
przyszła pora na koncert zespołu SPON-
TAN oraz gwiazdy wieczoru zespołu 
JORRGUS, przy utworach których bawiły 
się tysiące mieszkańców. Po nich, rozba-
wiona publiczność jeszcze długo bawiła 
się podczas koncertu zespołu Fortex oraz 
Dj Yagii. Oprócz atrakcji muzycznych 
i tanecznych po raz pierwszy odbył się 
pokaz laserów.

Przez cały dzień wzdłuż ulicy Polnej 
prezentował się tłuszczański Art Stre-
et, czyli uliczny kiermasz rękodzieła. 
Szkoła Sztuk Walki i Samoobrony KO-
BRA zorganizowała akcję krwiodawczą,  
a chętni mieszkańcy mogli wesprzeć akcję 
charytatywną dla Weroniki Miąskiewicz 
– mieszkanki gminy. Przedstawiciele 
Tłuszczańskiego Stowarzyszenia Motór 
zorganizowali wystawę zabytkowych 
sprzętów.

W niedzielę po raz drugi obył się 
Tłuszczański Festiwal Młodzieżowych 
Orkiestr Dętych, który rozpoczął się 
mszą świętą w kościele Przemienienia 
Pańskiego w Tłuszczu. Po mszy dziesięć 
pięknych, kolorowych orkiestr parado-
wało ulicami miasta na stadion, gdzie 
odbyły się przesłuchania konkursowe. W 
zmaganiach wzięły udział następujące 
orkiestry: Radzymińska Orkiestra Dęta 

pod dyrekcją Zbigniewa Kusia, Powiatowa 
Orkiestra Vox Cordium z Przysuchy pod 
dyrekcją Waldemara Cichawy, Orkiestra 
Darmanista z Brańszczyka pod dyrekcją 
Dariusza Pieńkosa, Dziecięco - Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta z Mogielnicy 
pod dyrekcją Łukasza Wojakowskiego, 
Skierniewicka Orkiestra Dęta pod dy-
rekcją Marcina Zarzyckiego, Miejska 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP  

z Sierpca pod dyrekcją Michała Gło-
wackiego, Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
z Kurzętnika pod dyrekcją Mariusza 
Brzezickiego, Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta im. Feliksa Dzierżanowskiego  
z Grodziska Mazowieckiego pod dyrekcją 
Tomasza Kirszlinga oraz Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta z Sokółki pod dyrekcją 
Leszka Szymczukiewicza. Jury festiwa-
lu w składzie Tomasz Labuń, Tomasz 
Pieczka oraz Jerzy Wysocki po wysłucha-

niu wszystkich koncertów estradowych 
postanowili przyznać następujące na-
grody: • pierwsze miejsce- Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta z Kurzętnika • drugie 
miejsce- Młodzieżowa Orkiestra Dęta z 
Sokółki • trzecie miejsce- Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta z Grodziska Mazowiec-
kiego. Wyróżnienie: Miejska Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta OSP z Sierpca oraz 
Skierniewicka Orkiestra Dęta. Nagroda 

publiczności - Radzymińska Orkiestra 
Dęta

Oprócz występów konkursowych, 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tłuszcza 
dała wspaniały popis umiejętności pod-
czas koncertu.

Organizatorami imprezy było 
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji  
w Tłuszczu oraz Urząd Miejski  
w Tłuszczu. We współorganizację wy-
darzenia włączyli się: Starostwo Powia-

towe w Wołominie, Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Tłuszczu, Stowarzyszenie 
AB OVO, Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
Stowarzyszenie Szkoła Sztuk Walki  
i Samoobrony KOBRA, Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta z Tłuszcza, Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Zakład Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Tłuszczu.

Honorowy patronat nad festiwalem 
Młodzieżowych Orkiestr Dętych objął 
Marszałek Województwa Mazowiec-
kiego Adam Struzik, a wydarzenie było 
dofinansowane ze środków Samorządu 
Województwa Mazowieckiego. Partnerem 
imprezy było Wschodnie Konsorcjum 
Eventowe, które zapewniło tym młodszym 
jak i trochę starszym moc atrakcji. Patro-
nat medialny nad wydarzenie objęło m.in.  
Życie Powiatu na Mazowszu.

Podczas uroczy-
stych obchodów Dni 
Tłuszcza obył się po 
raz drugi Tłuszczański 
Festiwal Młodzieżo-
wych Orkiestr Dętych. 
Dziesięć pięknych, 
kolorowych orkiestr 
przemaszerowało 
ulicami miasta na 
stadion, gdzie odbyły 
się przesłuchania 
konkursowe. Oprócz 
występów konkurso-
wych, Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta z Tłusz-
cza dała wspaniały 
popis umiejętności 
podczas koncertu.

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w za-
kresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, ze zm.) oraz art. 
49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania admini-
stracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.)

Starosta Wołomiński
zawiadamia 

o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, repr-
ezentowanego przez P. Grażynę Urban, złożony w dniu 
22.05.2018 r., postępowania administracyjnego w sprawie 
znak WAB.6740.14.25.2018 o wydanie decyzji o zezwo-
leniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Bu-
dowa drogi gminnej ulicy Warszawskiej na odcinku 
od pikietażu 0+275,00 do pikietażu 1+162,18 wraz ze 
skrzyżowaniem z ulicą Piotra Skargi i skrzyżowaniem  
z ulicą Leśną, w miejscowości Ostrówek, gmina Klem-
bów, powiat wołomiński”.

Działki usytuowania obiektu:
•	 w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję 

(tłustym drukiem – numery działek przeznaczone do przejęcia 
pod inwestycję na rzecz Gminy Klembów, w nawiasach – numery 
działek po podziale):
−	 ew. nr 1237 (1237/5, 1237/6, 1237/7), 272 (272/1, 272/2), 

267 (267/3, 267/4), 266/2 (266/4, 266/5), 255 (255/1, 255/2), 
248/6 (248/10, 248/11), 248/8 (248/14, 248/15), 248/7 (248/12, 
248/13), 1231 (1231/1, 1231/2), 249/2 (249/3, 249/4), 250/3 
(250/5, 250/6), 206 (206/1, 206/2), 205/2 (205/3, 205/4), 203 
(203/1, 203/2), 202 (202/1, 202/2), 201/7 (201/16, 201/17), 
201/15 (201/18, 201/19), 16/3 (16/13, 16/14), 1216 (1216/1, 
1216/2) w obrębie 0008-Lipka, jedn. ewid. 143407_2-Klem-
bów,

•	 w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gminy 
Klembów, niepodlegające przejęciu:
−	 ew. nr: 325/1, 325/2, 266/3, 329/16, 328/1, 250/1, 205/1, 201/1, 

201/2, 1227 w obrębie 0008-Lipka, jedn. ewid. 143407_2-
Klembów.

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę sieci uzbrojenia 
terenu niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego:
−	 ew. nr: 1218, 1219 w obrębie 0008-Lipka, jedn. ewid. 143407_2-

Klembów.

Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia in-
westycyjnego można zapoznać się w  Starostwie Powiatowym w 
Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter, pokój 
nr 106 w godzinach przyjęć interesantów   tj. pn. 10-18, wt. 12-16, 
śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16, gdzie można również zgłosić ewentu-
alne 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 2017 r. poz. 1257, ze 
zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia.

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, ze zm.) w związku z art. 
11i ust. 1, art. 11d ust. 5, art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia  
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji in-
westycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, 
ze zm.) 

Starosta Wołomiński
zawiadamia 

o wydaniu w dniu 19 czerwca 2018 r. dla Burmistrza 
Wołomina, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Pi-
otra Szydłowskiego, postanowienia nr 112/2018 znak 
WAB.6740.14.8.2018 nakładającego na inwestora obowiązek 
usunięcia w terminie do 90 dni od dnia otrzymania po- 
stanowienia nieprawidłowości i braków występujących 
w projekcie budowlanym dołączonym do wniosku z dnia 
15.03.2018 r., złożonego w dniu 27.03.2018 r., w sprawie 
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwesty-
cji drogowej po nazwą: „Budowa ul. Duczkowskiej 
w Wołominie od skrzyżowania z ul. Ciasną (bez 
skrzyżowania) do końca działki ew. nr 15 i 16/1 oraz do 
działki ew. nr 20/1 obręb 0019, Nowe Lipiny-02, Gmina 
Wołomin”.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Starostwie Powi-
atowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, 
parter, pokój nr 106 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn. 10-18, 
wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16.

OBWIESZCZENIE

Stara Elektrownia ożyła

Stara Elektrownia ożyła na kilka godzin. Obrazy, stare fotografie i muzyka. Wystawa obrazów, 
które powstały w efekcie projektu „Namaluj z nami Wołomin” odbywała się w atmosferze rodzin-
nego pikniku przy dźwiękach akordeonu i śmiechu bawiących się na polanie dzieci.

Na jeden dzień ożyła stara elektrownia 
mieszcząca się przy ulicy Daszyńskiego w 
Wołominie. – Wybraliśmy to miejsce na 
podsumowanie projektu „Namaluj z nami 
Wołomin” współfinansowanego przez 
Gminę Wołomin oraz projektu „Malu-
jemy Wołomin” realizowanego wyłącznie 
z własnych środków, bo to jedno z miejsc 
o które należy i warto zadbać – mówi 
Teresa Urbanowska, prezes Mazowiec-
kiego Forum Biznesu, Nauki i Kultury w 
Wołominie, które zorganizowało wystawę 
poplenerową.

- Namaluj z nami Wołomin do cykl 
dwóch plenerowych spotkań artystów 
malarzy zakończony wspólną wystawą. 
Organizatorzy nie ograniczyli się jednak 
tylko do prezentacji wykonanych podczas 
dwóch plenerów prac malarskich. Wy-
stawa została wzbogacona reprodukcją 
starych fotografii pochodzących głownie 
z portalu „Dawny Wołomin” prowadzo-
nego przez Łukasza Rygało oraz bogatą 
wystawę prac wołominianki, Marzeny 
Nalepy. Mazowieckie Forum Biznesu, 
Nauki i Kultury organizuje plenery 
malarskie fotograficzne i ceramiczne od 
2015 roku. Za każdym razem prezentując 

efekty prac plenerowych pokazujemy któ-
regoś z autorów „bardziej”. W ten sposób 
chcemy dodać odwagi osobom, które nie 
miały do tej pory swoich wystaw albo takie, 
które mają duży dorobek, ale tak jesteśmy 

wszyscy do tego przyzwyczajeni, że nie 
potrafimy ich na co dzień zauważyć. W 
2015 roku prezentowaliśmy zdjęcia moje-
go, Ś.p. brata, Tadeusza Ślepowrońskiego 
później Jarosława Marka Komorowskie-

go, Mietka Bugnackiego, dla których 
fotografia stała się prawdziwą pasją a 
obiektywy ich aparatów utrwaliły wiele 
niezapomnianych momentów z naszego 
lokalnego życia i krajobrazu. Organizując 
w 2016 roku I Ogólnopolski Plener Cera-
miczny, udało nam się zwrócić uwagę na 
ceramikę i na mieszkającą w Ręczajach 
Nowych artystkę ceramiczkę Wandę Wolf. 
Kolejną dużą wystawą były niecodzienne 
wycinankowe prace Gabrieli Czarneckiej 
a dziś pokazaliśmy młodą utalentowaną 
wołominiankę Marzenę Nalepę i jej, 
skłaniające do refleksji, Damy – mówi 
Teresa Urbanowska.

Pomimo nietypowego, jak na tego 
rodzaju wydarzenie, miejsca, wiele osób 
skorzystało z zaproszenia i spędziło kil-
ka chwil na wspólnym oglądaniu, tego co 
mieli do zaproponowania artyści a stare 
zdjęcia skłoniły do wspomnień i refleksji 
oraz rozmów na temat wizji i przyszłości 
tego miejsca. Stara Elektrownia ożyła na 
kilka godzin. Wydarzenie odbywało się 
w atmosferze rodzinnego pikniku przy 
muzyce w wykonaniu akordeonisty Dar-
ka i śmiechu bawiących się na polanie 
dzieci. Redakcja     

Wołomińska stara elektrownia na kilka chwil stałą się galerią sztuki
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ul. Wileńska 40
dyżur nocny

pon.- pt.: 8 -20
sob.: 8 -14

al. Armii Krajowej 64 al. Niepodległości 17
pon.- pt.: 8 -20
sob.: 8 -15.30

pon.- pt.: 8 -20
sob.: 8 -14

ul. Warszawska 15ul. Prądzyńskiego 37 
pon.- pt.: 8 -20

sob.: 8 -15

Wołomin:

pon.- pt.: 7.30 -21
sob.: 8 -15

ul.  Konstytucji 3 Maja 30  ul. Traugutta 3a
pon.- pt.:  8 -20

sob.: 8 -15

ul.  Konstytucji 3 Maja 10
pon.- pt.: 8 -20

sob.: 8 -15
pon.- pt.: 8 -20

sob.: 8 -14

 

Radzymin:

ul. Fabryczna 14Marki:

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w za-
kresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, ze zm.) oraz art. 
49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania admini-
stracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.)

Starosta Wołomiński
zawiadamia 

o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, repr-
ezentowanego przez P. Grażynę Urban, złożony w dniu 
18.05.2018 r., postępowania administracyjnego w sprawie 
znak WAB.6740.14.24.2018 o wydanie decyzji o zezwole-
niu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa 
drogi gminnej ulicy Lachmana na odcinku od pikietażu 
0+000,00 do pikietażu 0+329,98 wraz ze skrzyżowaniem 
z ulicą Warszawską, w miejscowości Ostrówek, gmina 
Klembów, powiat wołomiński”.

Działki usytuowania obiektu:
(•	 tłustym drukiem – numery działek przeznaczone do przejęcia 
pod inwestycję na rzecz Gminy Klembów, w nawiasach – numery 
działek po podziale):

ew. nr 284/1 (−	 284/5, 284/6), 274 (274/1, 274/2), 1237 (1237/3, 
1237/4), 330/4 (330/6, 330/7), 334/14 (334/16, 334/17), 331 
(331/1, 331/2), 334/9 (334/18, 334/19), 340 (340/1, 340/2), 
1220 (1220/1, 1220/2), 343 (343/1, 343/2), 345 (345/1, 345/2) 
w obrębie 0008-Lipka, jedn. ewid. 143407_2-Klembów,

w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję •	
w całości na rzecz  Gminy Klembów:

ew. nr: −	 333/1 w obrębie 0008-Lipka, jedn. ewid. 143407_2-
Klembów,

w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gminy •	
Klembów, niepodlegające przejęciu:

ew. nr: −	 325/1, 325/2, 334/1, 334/2, 1228, 333/2, 334/4, 332/3, 
334/7, 346/1 w obrębie 0008-Lipka, jedn. ewid. 143407_2-
Klembów.

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę sieci uzbroje-
nia terenu niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego 
(tłustym drukiem – numery działek po podziale):

ew. nr: 330/5, 334/7, 274 (274/1, −	 274/2), 1220 (1220/1, 1220/2), 
343 (343/1, 343/2), 345 (345/1, 345/2) w obrębie 0008-Lipka, 
jedn. ewid. 143407_2-Klembów.

Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia 
inwestycyjnego można zapoznać się w  Starostwie Powiatowym  
w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter, 
pokój nr 106 w godzinach przyjęć interesantów   tj. pn. 10-18, 
wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16, gdzie można również 
zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia  
w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze 
zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia.

OBWIESZCZENIE




