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Na zakończenie Jerzy Turek 
wyraził przekonanie, że za 
pięć lat na 100 lecie Klubu 
będziemy mogli cieszyć się 
z tego, że I Zespół Seniorów 
na stałe zadomowi się w roz-
grywkach trzecioligowych, że 
Huragan będzie czołową druży-

ną na Mazowszu, że poprawi 
się infrastruktura stadiono-
wa, że mówiąc kolokwial-
nie – wszystko będzie 
OK  >> str. 10

Uroki  
naszej ziemi

Paweł Żółtek

Teresa  
Urbanowska

Agnieszka  
Czerederecka

O budżecie  
sołeckim decydują 
mieszkańcy danej 
miejscowości

(...) w związku z tym, że rozbiórki staego 
basenu dokonuje firma Adam Sikora 

„PIOTRO-STAL”  współpracująca z te-
lewizją Discovery Channel prawdopo-

dobnie w sierpniu przy okazji rozbiórki 
wołomińskiego basenu kręcony będzie 

kolejny odcinek złomowisko.pl. >> str. 3 9
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SUPER SZYBKI INTERNET
SPRAWDŹ JUŻ DZIŚ!

tel. 730 011 070

– Dziwi mnie, że 
składając wniosek do BO, 

osoba będąca sama sołtysem, za-
pomniała, że o podziale funduszu 
sołeckiego decydują mieszkańcy na 
zebraniu wiejskim – mówi Wiesława 
Ludwiniak, sołtys Leśniakowizny, 
która postanowiła sprawdzić treść 
wniosku złożonego do BO przez soł-
tyskę Mostówki.>> str. 3

Wołomińskiemu  
Huraganowi  

strzeliło 95 lat

Wołomin  
w Discovery 

Channel?
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JPK na żądanie
– przekazywać czy nie?

JPK na żądanie – o nowych obowiązkach przedsiębiorców rozmawiamy z Pawłem Żółtkiem, 
właścicielem biura rachunkowego z Kobyłki

– Za nami połowa wakacji. Czy 
środek letniej kanikuły to rze-
czywiście czas na rozmowę o 
podatkach?
– Chociaż wakacje to czas odpo-
czynku to również jest to czas do-
bry jak każdy inny na rozmowę o 
podatkach.
– O czym dziś będziemy roz-
mawiać?
– Mówiliśmy już o tym w czerwcu, 
ale przypomnę: od 1 lipca 2018 r. 
wszyscy podatnicy, którzy prowadzą 
księgi podatkowe i wytwarzają dowo-
dy księgowe w formie elektronicznej, 
muszą przekazywać struktury JPK 
na żądanie organów podatkowych 
w trakcie postępowania podat-
kowego, czynności sprawdza-
jących, kontroli podatkowej i 
kontroli celno-skarbowej.
– Czy przedsiębiorca musi 
takie pliki przygotować 
samodzielnie?
– Oczywiście doradca 
podatkowy, czy biuro 
rachunkowe, które 
reprezentuje firmę 
może wyręczyć kon-
trolowanego w tym 
obowiązku.
– O jaki Jednolity 
Plik Kontrolny do-
kładnie chodzi?
– Tak naprawdę chodzi 
o kilka różnych plików. 
JPK na żądanie obejmuje 
6 struktur:  Księgi rachunko-
we – JPK_KR, Wyciąg bankowy 
– JPK_WB, Magazyn – JPK_MAG, 
Faktury VAT – JPK_FA, Podatkowa 
księga przychodów i rozchodów – 
JPK_PKPIR, Ewidencja przychodów 
– JPK_EWP.
– Czy jednego przedsiębiorcę do-
tyczą te wszystkie struktury?
– No nie, jedynie część, w zależności 
od tego, które z powyższych ewiden-

cji prowadzi elektronicznie, przy 
użyciu komputera. Jako przykład po-
dam, że jeden przedsiębiorca będzie 
składał JPK_PKPIR albo JPK_EWP, 
albo JPK_KR w zależności od tego 
jaką ewidencję podatkową prowadzi 
– odpowiednio albo podatkową książ-
kę przychodów i rozchodów, albo 
ewidencję przychodów, albo księgi 
rachunkowe. Dodatkowo, jeśli ten 
przedsiębiorca prowadzi hurtownię 

i ewidencję towaru prowadzi przy 
użyciu komputera, a w dzisiejszych 
czasach trudno wyobrazić sobie, 
żeby tak nie było, to będzie musiał 
przygotować plik JPK_MAG jeśli 
organ podatkowy tego od niego 
zażąda.
– A ile jest czasu na przekazanie 
JPK na żądanie?
– Podatnik będzie miał nie mniej niż 
trzy dni na przekazanie pliku JPK na 
żądanie organu, ale dokładny termin  
będzie wyznaczony w wezwaniu.
– Trzy dni to nie jest dużo czasu.
– W uzasadnionych przypadkach 

(np. duża ilość danych, nieobec-
ność księgowej) podatnik 

będzie mógł zwrócić 
się do organu podat-

kowego o wydłużenie wskazanego 
terminu.
– A jak przekazać taki plik JPK?
– Na pewno nie wysyła się go ma-
ilem. Można go przekazać poprzez 
darmową aplikację Klient JPK 2.0 
albo przekazać na pendrive, albo 
płycie CD.
– A co jeśli podatnik prowadzi 
książkę przychodów i rozchodów 
papierowo?

– W takim przypadku do kontroli 
przekazuje dokumentację papiero-
wą – nie ma obowiązku przetworze-
nia ewidencji na format JPK.
– A można nie przekazywać 
plików JPK na żądanie?
– Tak jak wspomniałem: jeśli po-
datnik prowadzi ewidencje podat-
kowe w formie papierowej to nie ma 
obowiązku przekazywania plików 
JPK na żądanie, ale jeśli podatnik 
prowadzi firmowe rozliczenia przy 
użyciu komputera i celowo nie 
składa plików JPK na żądanie, to 
wtedy naraża się na sankcje karne 
skarbowe.
– Jakie to sankcje?
– Począwszy od mandatu na kilku-
milionowej karze skończywszy.
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ewidencje podatkowe  

w formie papierowej to nie ma  
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prowadzi firmowe rozliczenia przy 
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Rachunkowego w Kobyłce

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
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 OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, ze zm.)
  

STAROSTA WOŁOMIŃSKI
zAWIAdAMIA 

o wydaniu w dniu 31 lipca 2018 r. dla Burmistrza Wołomina, 
reprezentowanego przez P. Piotra Szydłowskiego, decyzji 
Nr 30pz/2018 znak WAB.6740.14.8.2018, opatrzonej rygorem 
natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej pod 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”.

Działki usytuowania obiektu:
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję 
(tłustym drukiem – numery działek przeznaczone do przejęcia 
pod inwestycję na rzecz Gminy Wołomin, w nawiasach – numery 
działek po podziale):
- ew. nr 42/7 (42/10, 42/11), 11 (11/1, 11/2), 12 (12/1, 12/2), 13/7 
(13/10, 13/11), 13/9 (13/12, 13/13), 14 (14/1, 14/2) w obrębie 
0026-26, jedn. ewid. 143412_4-Wołomin-miasto,
- ew. nr 3/2 (3/3, 3/4), 5 (5/1, 5/2), 6 (6/3, 6/4), 107 (107/1, 107/2), 
11 (11/1, 11/2), 12 (12/1, 12/2), 14 (14/1, 14/2), 20/3 (20/5, 20/6), 
22/2 (22/3, 22/4) w obrębie 0019-Nowe Lipiny-02, jedn. ewid. 
143412_5-Wołomin-obszar wiejski,
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję 
w całości na rzecz  Gminy Wołomin:
- ew. nr: 23 w obrębie 0019-Nowe Lipiny-02, jedn. ewid. 
143412_5-Wołomin-obszar wiejski,
• w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gminy 
Wołomin, niepodlegające przejęciu:
- ew. nr: 15, 16/1, 18/3, 20/4 w obrębie 0019-Nowe Lipiny-02, 
jedn. ewid. 143412_5-Wołomin-obszar wiejski.

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę zjazdów 
niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym 
drukiem – numery działek po podziale):
- ew. nr: 17/1, 18/1, 22/2 (22/3, 22/4) w obrębie 0019-
Nowe Lipiny-02, jedn. ewid. 143412_5-Wołomin-obszar 
wiejski.

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę sieci 
uzbrojenia terenu niewchodzące w skład projektowanego pasa 
drogowego (tłustym drukiem – numery działek po podziale):
- ew. nr: 42/7 (42/10, 42/11) w obrębie 0026-26, jedn. ewid. 
143412_4-Wołomin-miasto,
- ew. nr: 10, 14 (14/1, 14/2), 16/2, 17/2, 18/1, 20/1, 19, 20/2, 
20/3 (20/5, 20/6), 21/1, 70, 72/2, 22/2 (22/3, 22/4) w obrębie 
0019-Nowe Lipiny-02, jedn. ewid. 143412_5-Wołomin-obszar 
wiejski.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego 
za pośrednictwem organu wydającego decyzję - Starosty 
Wołomińskiego, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, w 
terminie 14 dni od dnia uznania obwieszczenia za doręczone 
w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze 
zm.).

Z treścią decyzji 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.
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Wyrok
Edward M. Urbanowski

W ubiegłym miesiącu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosił 
wyrok w sprawie zapytania, jakie skierował sąd w Irlandii, czy może wydać Pol-
sce przestępcę ściganego Europejskim Nakazem Aresztowania. Sąd irlandzki 
ogłosił, że ma wątpliwości, czy podejrzany może liczyć w swej ojczyźnie na 
rzetelny proces. Uzasadnił, że zmiany wprowadzone przez ostatnie dwa lata 
w polskim wymiarze sprawiedliwości zagrażają niezależności sądów.

Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że irlandzki sąd przed podjęciem decyzji 
w sprawie ekstradycji nie tylko może, ale wręcz musi zbadać: po pierwsze - czy 
niezależność sądownictwa jest w Polsce zagrożona, po drugie - czy może mieć 
to wpływ na rzetelność procesu.

TS uznał, że irlandzki sąd nie musi udowodnić naruszenia praworządności 
w Polsce. Wystarczy, że go nie wykluczy. Trybunał uznaje, że już sam fakt 
wszczęcia przez Komisję Europejską procedury ochrony praworządności 
w Polsce jest „szczególnie istotny” dla zbadania przez sąd ekstradycyjny w 
Dublinie czy polski obywatel może liczyć w Polsce na sprawiedliwy proces. 
Trybunał wskazał, że podstawą „procedury sprawdzania” niezależności są-
downictwa w Polsce i wpływu na ewentualny proces oskarżonego powinien 
być dokument Komisji Europejskiej, który uruchomił procedurę ochrony 
praworządności w Polsce. Komisja Euro-
pejska, wszczynając procedurę z artykułu 
7, zarzuciła Polsce, że nowe przepisy do-
tyczące sądów budzą poważne wątpliwości 
co do niezależności sądów powszechnych, 
Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Są-
downictwa i Trybunału Konstytucyjnego. 
Trybunał Sprawiedliwości UE upoważnił 
irlandzki sąd ekstradycyjny do zbadania czy 
wyżej wspomniane zmiany w sądownictwie 
mogą mieć wpływ na rzetelność procesu 
polskiego obywatela.

Sędzia Michał Laskowski: - Dla Polski 
i obywateli to nie jest dobra wiadomość, 
bo staliśmy się krajem, który jest pod stałą 
kontrolą. Nie było wcześniej czegoś takie-
go. Byliśmy równoprawnym członkiem 
Unii. Wszystkie nasze decyzje sądowe były 
respektowane. To jest przykre dla nas jako sędziów, że z powodu grupy polity-
ków stoimy tak naprawdę pod stałym ostrzałem naszych kolegów z Unii.

Prof. Andrzej Zoll: - Trybunał Sprawiedliwości ewidentnie widzi, że z 
polskim sądownictwem coś jest mocno nie tak. A konsekwencją tego może 
być sytuacja, w której wszystkie wyroki polskich sądów będą w krajach Unii 
podlegać dokładnemu badaniu. Więcej, nie jest pewne, czy rozstrzygnięcia 
polskich sądów będą w Unii respektowane, bo sądy europejskie będą chciały 
zbadać, czy wyrok został wydany praworządnie. Dlatego obywatele, nawet jeśli 
są zwolennikami PiS, powinni zwrócić uwagę, że to co robi obecna władza nie 
jest w ich interesie. Przecież polskie sądy powinny być członkami sądownictwa 
europejskiego.

Sędzia Waldemar Żurek: - Wyrok Trybunału może wywołać chaos prawny, 
który odbije się na każdym z polskich obywateli. Wyobraźmy sobie małżeństwo 
mieszane, które się rozpada. Żona, Polka dostaje w polskim sądzie prawo do 
opieki nad dzieckiem. Tyle, że sąd z kraju męża, np. niemiecki czy holenderski 
może wyroku polskiego sądu nie uznawać. I co będzie, jeśli ta matka wyjedzie 
z dzieckiem za granicę? Może się okazać, że ktoś jej dziecko odbierze, bo to, 
co postanowił polski sąd nie będzie dla Europy wiążące. Może to da rządzącym 
do myślenia i zawrócą z drogi, którą obrali!

… wątpię, niestety.

TS uznał, że irlandzki 
sąd nie musi udowodnić 

naruszenia praworządności 
w Polsce. Wystarczy, że 

go nie wykluczy. Trybunał 
uznaje, że już sam fakt 

wszczęcia przez Komisję 
Europejską procedury 

ochrony praworządności  
w Polsce jest „szczególnie 
istotny” dla zbadania przez 

sąd ekstradycyjny w Du-
blinie czy polski obywatel 
może liczyć w Polsce na 

sprawiedliwy proces.

Mam za sobą niemal trzy ty-
godnie swoistego odcięcia od 
lokalnej polityki a to za sprawą ak-
tywnego urlopu jaki sobie funduję 
od kilku lat. Dla niewtajemniczo-
nych – „matkuję” grupie artystów, 
którzy odwiedzają nasze rejony i 
tu realizują się twórczo. Wiecznie 
narzekających na swoje miejsce 
zamieszkania pocieszę – zawsze 
znajdzie się coś na co można 
ponarzekać – ale tym, co do nas 
przyjeżdżają to nie przeszkadza i z 
chęcią tu wracają, niektórzy już po 
raz czwarty. Niemal trzy tygodnie 
spędzone w cichym zakątku nad 
rzeką Liwiec w Fundacji Leśna 
Góra, niby blisko, a jakże inaczej. 
Las, cisza, woda, śpiew ptaków 
ba zdarzały się nawet biegające 
po dachu jaszczurki i śmigające 
przez las żmije i zaskrońce... 
wszystko zleciało szybko. Przyszła 
pora na powrót do Wołomina. 
Ufff... jak gorąco i to nie tylko za 
oknem. Mimo to – jednak miło 
jest wrócić do domu, za którym 
już zaczęła się tęsknota

Kolejna myśl po powrocie – jak 
dobrze, że miałam ograniczenia 
w dostępie do sieci internetowej. 
Przegląd stron społecznościo-
wych, na które zaglądam najczę-
ściej pozbawia złudzeń – choć 
wybory jeszcze nie ogłoszone 
kampania już trwa na dobre. Trwa 
koalicyjna roszada. Jak w kalej-
doskopie zmieniają się koalicyj-
ne konfiguracje. Przysłowiowy 
Iksiński, który jeszcze wczoraj 
tworzył zwartą koalicję z tym czy 
innym samorządowcem od dziś 

postanowił być jego zagorzałym 
wrogiem... i śmieszno i straszno. 
Niebawem przekonamy się czy 
tym razem wybierzemy lepiej niż 
poprzednio.

Warto obserwować i analizować 
– przypomnieć sobie dokonania 
tego i owego chętnego na sprawo-
wanie władzy i porównać obietnice 
do ich realizacji bo zdarzają się też 
ludzie przyzwoici.

Optymizmem napawa mnie 
środowa rozmowa z Panią Wiesła-
wą Ludwiniak, sołtys Leśniakowi-
zny jak również Jerzym Turkiem, 

działaczem sportowym wołomiń-
skiego Klubu sportowego Huragan 
jak również burmistrz Wołomina 
Elżbietą Radwan i jej zastępcą 
Edytą Zbieć i choć niektórzy snują 
różne przepowiednie, w tych roz-
mowach nie zauważyłam niczego 
niepokojącego. Wygląda na to, że 
ten tandem dojedzie razem do 
końca kadencji.

No cóż – mamy powrót do 
czarnego PR... 

Optymizmem napawa  
mnie środowa rozmowa  
z (...) burmistrz Wołomina 
Elżbietą Radwan i jej zastęp-
cą Edytą Zbieć i choć nie-
którzy snują różne przepo-
wiednie, w tych rozmowach 
nie zauważyłam niczego 
niepokojącego. Wygląda na 
to, że ten tandem dojedzie 
razem do końca kadencji.

Powrót do...
Teresa UrbanowskO budżecie sołeckim decydują 

mieszkańcy danej miejscowości

O tym czy mieszkańcy Leśniakowizny wiedzieli o deklaracji zawartej we wniosku do Budżetu Oby-
watelskiego składanej w 2016 r. w sprawie budowy boiska sportowego na terenie po byłej szkole 
w Majdanie z Wiesławą Ludwiniak – sołtys Leśniakowizny, rozmawia Teresa Urbanowska.

– Przed urlopem, w felietonie 
„Warto rozmawiać” opisałam 
jak się poznałyśmy, celowo nie 
wymieniając Pani nazwiska. Przy-
pomnę: zadzwoniła Pani do mnie 
z pretensjami o treść zawartą w 
artykule „Zabrakło konsekwen-
cji, czy pamięć zawiodła”, który 
dotyczył wyjaśnień w sprawie 
boiska w Majdanie. W efekcie tej 
rozmowy, po kilku godzinach, za-
dzwoniła Pani do mnie ponownie 
– tym razem z przeprosinami. Co 
się wydarzyło, że w tak krótkim 
czasie zmieniła Pani zdanie?
– Bardzo mnie zdenerwowały in-
formacje zawarte w pani artykule. 

Postanowiłam osobiście sprawdzić 
czy napisała pani prawdę. Wystąpiłam 
z wnioskiem do Urzędu Miejskiego 
w Wołominie o udostępnienie kopii 
wniosku złożonego do Budżetu 
Obywatelskiego (BO) z 2016 roku w 
sprawie budowy boiska sportowego 
w Majdanie.
Wynika z nich, że w 2017 i 2018 roku 
część funduszu sołeckiego Lśniako-

wizny powinna być przeznaczona na 
sprzątanie, malowanie i konserwację 
terenu (boiska – przyp. red.) oraz, 
że mieszkańcy Leśniakowizny i 
pozostałych trzech sołectw dołożą 
pracę społeczną polegającą – cytuję z 
zapisu we wniosku – na: korytowaniu, 
podsypce piaskowej, betonowej a po 
realizacji inwestycji zajmą się utrzy-
maniem i konserwacją tego boiska. 
Rozumiem ten zapis tak, że wszystkie 
cztery sołectwa biorą na siebie od-
powiedzialność dbania o to boisko. 
Cały problem polega jednak na tym, 
że wpisane w projekt obietnice/de-
klaracje nie były uzgodnione ze mną 
jako sołtysem a co za tym idzie nie 

zostały uzgodnione z mieszkańcami 
Leśniakowizny. Jak było w przypadku 
pozostałych sołectw – tego nie wiem. 
Z nami na ten temat nie rozmawiano, 
nie ustalano. Zadecydowano za nas 
i zadeklarowano bez naszej wiedzy, 
co w samym założeniu kłóci się z 
budżetem partycypacyjnym jakim 
jest BO. Z całą stanowczością powtó-
rzę – nie wiem jak było w przypadku 

pozostałych sołectw i czy z nimi coś 
uzgadniano bądź ustalano. Wiem, że 
ze mną nikt tego nie uzgadniał.
Znalazłam projekt budowy boiska w 
Majdanie na liście projektów podda-
nych pod głosowanie mieszkańców 
Wołomina poprzez zaznaczenie tytu-

łu projektu, który popieramy, ale była 
to tylko lista tytułów inwestycyjnych i 
nic poza tym.
– Rozumiem, że budowa boiska 
w Majdanie to jeden z projektów 
wyłonionych w ramach BO. Czy po 
głosowaniu i ogłoszeniu wyników 
osoba zgłaszająca – inicjatorka i 
pomysłodawczyni – ustaliła z Pa-
nią, jako sołtysem Leśniakowizny, 

zakres Waszego zaangażowania 
w budowę i utrzymanie boiska po 
jego wybudowaniu?
– Żadnych ustaleń, ani informacji nie 
było. Były jedynie luźne rozmowy z 
różnymi osobami, w których padały 
deklaracje ze strony inicjatorów, że 
część prac wykonana zostanie w 
czynie społecznym – ale bez żadnych 
szczegółów kto i co miałby zrobić, a 
ja nie miałam powodów, żeby się w 
to wgłębiać, gdyż od nas jako spo-
łeczności Leśniakowizny niczego 
nie oczekiwano. O tym, że mieliśmy 
rzekomo coś wykonać usłyszałam 
po raz pierwszy od wołomińskich 
urzędników, chyba w czerwcu 2018 
roku a w lipcu przeczytałam w pani 
artykułach.
– Jak się Pani poczuła czytając 
formularz zgłoszeniowy?

– Nie ukrywam, że treść tego for-
mularza była dla mnie ogrom-

nym zaskoczeniem. Okazuje 
się, że urzędnicy mieli prawo 
oczekiwać z naszej strony 
zaangażowania i to zarów-
no w postaci pracy spo-
łecznej jak też poprzez 
przeznaczenie części 
funduszu sołeckiego 
na utrzymanie bo-
iska. Dziwi mnie, że 

składając taki wniosek, osoba będąca 
sama sołtysem, zapomniała, że o po-
dziale funduszu sołeckiego decydują 
mieszkańcy na zebraniu wiejskim. 
Niestety, zapomniała również zapy-
tać społeczność Leśniakowizny, czy 
godzi się na podjęcie takich zobo-
wiązań, a co jeszcze dziwniejsze – nie 
poinformowała o tym, gdy zaczęto już 
realizować budowę boiska.

– Dziwi mnie, że składając taki wniosek, osoba będąca 
sama sołtysem, zapomniała, że o podziale funduszu sołec-
kiego decydują mieszkańcy na zebraniu wiejskim. Nieste-
ty, zapomniała również zapytać społeczność Leśniakowi-
zny, czy godzi się na podjęcie takich zobowiązań, a co 
jeszcze dziwniejsze – nie poinformowała o tym, gdy za-
częto już realizować budowę boiska – mówi Wiesława 
Ludwiniak, sołtys Leśniakowizny, która postanowiła 
sprawdzić treść wniosku złożonego do BO przez 
Balbinę Pokrzywnicką, sołtyskę Mostówki.

Stara pływalnia w Wołominie 
mieszcząca się przy ulicy Broniew-
skiego z dniem 1 września 2000 (III 
kadencja samorządu – burmistrz 
Paweł Solis) roku została włączona do 
zasobów Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Wołominie. Z zasobów tych wykre-
ślona została, na podstawie uchwały 
Rady Miejskiej podjętej w V kadencji 
samorządu w dniu 29 listopada 2009 
roku (burmistrz Jerzy Mikulski). 
Decyzja była głośno komentowana 
przez część mieszkańców Wołomina, 
którzy chcieli, aby władze miasta nie 
pozbywały się obiektu. Decyzję o 
zamknięciu motywowano wówczas 
wysokimi kosztami utrzymania z 
ujemnym bilansem oraz budową 
nowego basenu na terenie OSiRu. Z 
powodu konfliktu do Wołomina kilka 
razy zawitała nawet TV.

Jak wynika z zestawienia struktury 
wydatków OSIR Huragan Wołomin w 
zależności od roku wpływy z pływalni 
były nawet kilkakrotnie niższe od 
kosztów utrzymania pływalni. Proble-
my nastręczało również utrzymanie  
czystości wody.

Tak więc na mocy uchwały Rady 
Miejskiej, której wówczas przewod-
niczył Andrzej Żelezik, pływalnia 
przy ulicy Broniewskiego przestała 
funkcjonować z dniem 1 lutego 2010 
roku.

Od tej pory pomysły na zagospoda-
rowanie zarówno istniejącego obiektu 
jak też terenu były różne. Utrudnie-
niem związanym z uporządkowaniem 
terenu starej pływalni były kwestie 
własnościowe. Jedna połowa terenu 
była bowiem własnością starostwa  zaś 
druga Gminy Wołomin. W poprzed-
niej kadencji czyniono przymiarki do 
wspólnej inwestycji Gminy Wołomin 
i Powiatu Wołomińskiego. Pomysł ten 
jednak spalił na panewce.

Obecna kadencja rozpoczynająca 
się zimą 2014 roku, niejako w spadku 
po poprzednikach, dostała problem 
terenu przy Broniewskiego. Obiekt 
był bardzo zdewastowany i stanowił 
zagrożenie był też miejscem spo-
tkań nieformalnych grup młodzieży.  
– Szkoda, że w latach wcześniejszych, 
gdy można coś było z tym obiektem 
zrobić zostawiono go samemu sobie. 
Można go było choćby wydzierża-
wić prywatnemu podmiotowi, który 
mógłby tam prowadzić rehabilitację 
dla osób niepełnosprawnych. Z do-
stępnej dokumentacji wynika, że była 
taka możliwość. Nie wiem z jakiego 
powodu tego nie zrobiono. Obiekt po-

zostawiony na kilka lat sam sobie uległ 
dewastacji. Dodatkowo decyzję o jego 
zagospodarowaniu i możliwości po-
zyskania finansowania utrudniał stan 
prawny gruntów. Od początku kaden-
cji wraz z burmistrz Elżbiet Radwan 
czyniłyśmy starania o uporządkowanie 

stanu prawnego. W efekcie tych starań 
26 stycznia 2017 roku gmina dokonała 
zamiany nieruchomości w wyniku 
czego stała się właścicielem całego 
terenu co pozwala na dalsze działanie 
– mówi Edyta Zbieć, wiceburmistrz 
Wołomina.

A burmistrz Elżbieta Radwan do-
daje: - Od początku kadencji szukamy 
rozwiązań i sposobu na zagospodaro-
wanie terenu przy Broniewskiego. W 
ubiegłym roku udało się uporządko-
wać sprawy własnościowe i teren jest 

już od jakiegoś czasu własnością Gmi-
ny Wołomin, co pozwala na zrobienie 
porządku i rozebranie wszystkich 
zdegradowanych budynków.

31 lipca burmistrz Radwan podpi-
sała umowę z wykonawcą a ten przy-
stąpił już do uporządkowania terenu, 

co jest konieczne do realizacji rozbiór-
ki, która sama w sobie też do prostych 
nie należy, gdyż trzeba zabezpieczyć i 
zachować wszystkie media i  przyłącza 
techniczne co polega na przebudowie 
elektroenergetycznych linii kablowych 
niskiego napięcia, przebudowie przy-
łącza teletechnicznego, cieplnego, 
gazowego wodno-kanalizacyjne-
go. Wprowadzenie wykonawcy na 
teren robót odbyło się 2 sierpnia. 
-Były i są różne pomysły na zago-
spodarowanie tego terenu zarów-

no z naszej strony jak i ze strony 
mieszkańców, którzy z nimi do mnie 
przychodzą. Jednym z nich jest ogło-
szenie konkursu architektonicznego 
na projekt budynku użyteczności 
publicznej o funkcji między innymi 
kulturalnej z dużą salą widowisko-

wo-koncertową mieszcząca większą 
ilość osób w pełni dostępną dla osób 
niepełnosprawnych.

Jak się dowiedzieliśmy nieofi-
cjalnie w związku z tym, że roz-
biórki dokonuje firma Adam Sikora 
„PIOTRO-STAL”  współpracująca 
z telewizją Discovery Channel praw-
dopodobnie w sierpniu przy okazji 
rozbiórki wołomińskiego basenu 
kręcony będzie kolejny odcinek zło-
mowisko.pl. 

Teresa Urbanowska

Z architektonicznego krajobrazu Wołomina zniknie niebawem strasząca od 
wielu lat konstrukcja starej pływalni mieszczącej się przy ulicy Broniewskiego. 
W dniu 31 lipca Elżbieta Radwan, burmistrz Wołomina, podpisała umowę z fir-
mą  Adam Sikora „PIOTRO-STAL”  na demontaż obiektu i uprzątnięcie terenu.

31 lipca, Elżbieta Radwan, burmistrz Wołomina (trzecia z lewej) podpisała umowę na rozbiórkę starego basenu

Wołomin  
w Discovery 
Channel?
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Dopłaty do biletów długookresowych 
dla mieszkańców Kobyłki

Rada Miasta Kobyłka jednogłośnie zdecydowała o dopłatach do biletów długookresowych imien-
nych, na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego.

– Od 1 września 2018 roku, jeśli 
ZTM dochowa terminów, będzie 
możliwość zakupu tańszych biletów 
długookresowych – 30 i 90 dniowych 
przez mieszkańców Kobyłki w ra-
mach tzw. rozwiązania "Warszawa 
+". Mieszkańcy, którzy płacą podatki 
w Kobyłce oraz mają uregulowa-
ne kwestie dotyczące gospodarki 
odpadami będą mogli skorzystać  
z tego rozwiązania i uzyskać  
w Urzędzie Miasta Bilet Metro-
politalny - mówi Wojciech Reutt, 
wiceburmistrz Miasta Kobyłka.

Program "Warszawa+" skiero-
wany jest do gmin wchodzących 
w skład aglomeracji warszawskiej, 
których mieszkańcy korzystają z ko-
munikacji zbiorowej organizowanej 
przez ZTM w Warszawie.

Dzięki porozumieniu między 
Miastem Kobyłka a Warszawą, 
mieszkańcy mają dostęp do zinte-
growanej sieci w skład której wcho-
dzą: tramwaje, autobusy, metro, 
pociągi SKM, linie autobusowe "L", 
a także w ramach wspólnego biletu 

ZTM-KM-WKD pociągi Kolei Ma-
zowieckich oraz Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej.

Dopłaty: • bilet 30 dniowy imien-
ny obowiązujący w 1 i 2 strefie - do-
płata do biletu normalnego 30 pln lub 
15 pln przy bilecie ulgowym (ceny 
tych biletów z dopłatą to 150 pln  
za bilet normalny i 75 pln za ulgowy) 

• bilet 90 dniowy imienny obowiązu-
jący w 1 i 2 strefie - dopłata do biletu 
normalnego 70 pln lub 35 pln przy 
bilecie ulgowym (ceny tych biletów  
z dopłatą to 390 pln za bilet normalny  
i 195 pln za ulgowy) • bilet 30 dniowy 
imienny obowiązujący w 2 strefie 
- dopłata do biletu normalnego 30 
pln lub 15 pln przy bilecie ulgowym 

(ceny tych biletów z dopłatą to 82 pln 
za bilet normalny i 41 pln za ulgowy) 
• bilet 90 dniowy imienny obowią-
zujący w 2 strefie - dopłata do biletu 
normalnego 45 pln lub 22,50 pln przy 
bilecie ulgowym (ceny tych biletów  
z dopłatą to 237 pln za bilet normalny 
i 118,50 pln za ulgowy)

Warunkiem niezbędnym do wy-
dania karty jest zamieszkanie na 
terenie Miasta Kobyłka oraz rozlicza-
nie podatku dochodowego od osób 
fizycznych w Urzędzie Skarbowym 
w Wołominie a także uregulowanie 
należności wynikających z podatków 
i opłat lokalnych na rzecz Miasta 
Kobyłka oraz wypełnienie obowiązku 
złożenia deklaracji lub jej aktualiza-
cja o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach.

Planowany koszt dopłaty do bi-
letów wyniesie około 260 000 zł 
rocznie.

O wszystkich szczegółach doty-
czących wydawania kart i składania 
dokumentów będziemy informować 
na bieżąco.

– Od 1 września 2018 
roku, jeśli ZTM dochowa 
terminów, będzie moż-
liwość zakupu tańszych 
biletów długookresowych 
– 30 i 90 dniowych przez 
mieszkańców Kobyłki w 
ramach tzw. rozwiązania 
"Warszawa +" - mówi 
Wojciech Reutt, wicebur-
mistrz Miasta Kobyłka

Miasto Kobyłka nie jest jedynym 
miastem, które zmaga się z proble-
mem braku powierzchni użytkowych 
na potrzeby mieszkańców. Jest na-
tomiast jednym z pierwszych miast  
w Polsce które zdecydowały się  
w innowacyjny sposób  rozwiązać ten 
problem. Uważam, że nasze miasto po-
winno wykorzystywać wszelkie możliwe 
szanse, aby zdobywać tak potrzebne 
nam mieszkańcom powierzchnie. 
Kobyłczanie mają prawo do korzy-
stania z publicznej służby zdrowia,  
a gmina ma obowiązek zapewnić im to.  
Z powodu przepełnienia miejskiej 
przychodni zdrowia mieszkańcy zgła-
szali, że kolejki utrudniają im swo-
bodny dostęp do  lekarzy, słusznie 
oczekując od UM i od nas radnych 
- rozwiązania tego problemu. Istnie-
ją również inne potrzeby lokalowe  
w naszym mieście np. pod publiczną 
bibliotekę z prawdziwego zdarzenia, 
przedszkole czy żłobek.

W związku z tym, kilka lat temu 
podjęta została przez Radę Miasta 
uchwała o przystąpieniu do Partnerstwa 
Publiczno- Prywatnego(PPP) Powoła-
no Spółkę, która reprezentuje interesy 
Miasta. Partnerstwo Publiczno- Prywat-
ne polega na tym, że Miasto aportem 
wnosi działkę  (wycenioną operatem 
szacunkowym), a prywatny inwestor 
buduje na tym terenie osiedle mieszka-
niowe. W Kobyłce będzie to około 300 
mieszkań. Całość inwestycji rozłożona 
jest na trzy etapy. Ustalone zostało, 
że po zakończeniu całości inwestycji, 
czyli po zamknięciu trzeciego etapu, dla 
Miasta Kobyłka zostanie oddane 1500 
m kw. powierzchni. Ponadto Miasto 
czerpie przychody ze sprzedaży 
tych mieszkań. Na koniec 
maja br. kwota zysku na tym 
etapie to, aż milion złotych. 
Miasto nie wykładając swo-
ich środków zyskuje tak 
potrzebne powierzchnie, 
zyskuje również potrzeb-
ne środki finansowe które 
zostaną spożytkowane 
na budowę nowych dróg  
i poprawę tych istnieją-
cych. Kupującymi miesz-
kania przy ul. Leśnej  

w znacznej większości są mieszkańcy 
Kobyłki, którzy nie muszą wyjeżdżać  
z miasta w poszukiwaniu własnego kąta. 
Przy okazji zmodernizowana ma zostać 
przepompownia ścieków która od lat 
sprawiała okolicznym mieszkańcom 
kłopoty. Inwestycja przewiduje tereny 
rekreacyjne, zielone, jak najmniejszym 
kosztem wycinki istniejącego drzewo-
stanu. Z punktu widzenia dobra miasta, 
ta inwestycja jest bardzo opłacalna i 
potrzebna dla nas zwykłych obywateli. 

Nie zatrzymamy rozwoju miasta 
i nie mamy prawa tego robić, choć 
pojawiają się głosy, że Kobyłka nie 
powinna się rozwijać, że lepiej byłoby 

gdyby zostało tak jak jest teraz. 

Są to głosy osób powiązanych z jednym 
z forum internetowych którego przed-
stawiciele i najwięksi krytycy rozwoju 
Miasta, planują start w zbliżających 
się wyborach samorządowych. Skut-
kiem tych działań jest szum medialny  
i chaos informacyjny który szkodzi 
wizerunkowi naszego miasta. Jest 
to myślenie bardzo krótkowzroczne  
i ograniczone. 

Ja mam jednak nadzieję, że zwy-
cięży zdrowy rozsądek ponad poli-
tycznymi podziałami, czego sobie  
i mieszkańcom Kobyłki serdecznie 
życzę.

Rady Miasta  
Agnieszka Czerederecka

O Partnerstwie 
Publiczo-Prywatnym, 
okiem  
kobyłkowskiej radnej

Bycie radną to nie tylko przywilej. Dla mnie to przede wszystkim zaszczyt, 
że mogę służyć swojej małej ojczyźnie. Każdy samorządowiec o tym wie, że 
podejmowanie nie łatwych decyzji jest już wpisane na stałe w tę służbę. 

– Nie zatrzymamy rozwoju miasta i nie 
mamy prawa tego robić, choć pojawiają 

się głosy, że Kobyłka nie powinna się 
rozwijać, że lepiej byłoby gdyby zostało 
tak jak jest teraz. (...) Jest to myślenie 
bardzo krótkowzroczne i ograniczone. 
Ja mam jednak nadzieję, że zwycięży 

zdrowy rozsądek ponad politycznymi po-
działami, czego sobie i mieszkańcom Ko-
byłki serdecznie życzę. – mówi Agnieszka 

Czerederecka, radna z Kobyłki.

W Radzyminie modernizacja  
ulicy Marii Skłodowskiej-Curie

Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński podpisał w dniu 31 lipca umowę z Zakładem Robót Drogowych i In-
żynieryjno-Instalacyjnych KROL na przebudowę ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w Radzyminie. Powstanie tam 
nowa nawierzchnia, jak również odwodnienie, chodniki oraz parking dla samochodów. 

Przebudowana zostanie linia ni-
skiego napięcia oraz sieć telefoniczna. 
Wartość inwestycji to blisko 1,5 mln 
złotych. Środki finansowe pochodzą  
w całości z budżetu Gminy Radzymin. 
Zakończenie prac jest planowane na 
wiosnę 2019 roku.

Na całej długości ulicy Marii Skło-
dowskiej-Curie zostanie położony 
asfalt, a wzdłuż drogi będą wykonane 
chodniki z zejściami dla pieszych, 
zjazdami oraz zatokami postojowymi, 
a także nowe oświetlenie. Zbudowana 
zostanie również kanalizacja desz-
czowo-drenażowa. W ramach umowy 
zostanie przebudowana dotychczasowa 
linia niskiego napięcia oraz powstanie 
kanał teletechniczny pod światłowody.

„To krótka, ale bardzo istotna dla 
tego obszaru miejskiego ulica – mówi 
Krzysztof Chaciński, Burmistrz Radzy-
mina. – Przebiega obok szkoły i łączy 

ulice Konopnickiej ze Szkolną, które 
także przechodzą gruntowne zmiany. 
Dzięki tym inwestycjom wokół szkoły 
będzie bezpieczniej. Nowe miejsca 
parkingowe na ulicy Skłodowskiej-
Curie ułatwią rodzicom przywożenie 
uczniów do szkoły”.  

Budowa ulicy Skłodowskiej-Curie 
to kolejna kompleksowa modernizacja 
ulicy w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Radzyminie. Na sąsiednich uli-
cach Konopnickiej i Szkolnej powstaje 
odwodnienie i ciągi pieszo-rowerowe, 
które są elementami szerszego systemu 
ścieżek rowerowych. Obejmuje on swo-
im zasięgiem nie tylko gminę Radzy-
min, ale również gminy sąsiednie, m.in. 
Nieporęt i Legionowo. W tym roku 
zakończono także kompleksową prze-
budowę ulicy Maczka wraz z ciągiem 
pieszo-rowerowym, który także wpisuje 
się w ten system komunikacyjny.Umowa na przebudowę ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Radzyminie podpisana
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Uwaga: obowiązują zapisy telefoniczne 
 

prawo pracy i zagadnienia pracownicze tel.: 502 644 567 
czwartki godz. 18.00-20.00: mecenas Małgorzata Szczawińska, 

prawo gospodarcze, rodzinne, cywilne, tel.: 698 655 256
wtorki godz. 18.00-20.00: Marta Godlewska,

czwartki godz. 16.00-18.00: Karol Ciepielewski
Poradnictwo dla NGO - Punkt Informacyjny "Dowiedz się więcej"

tel.: 664 183 296 
 

Zapraszamy do siedziby 
Mazowieckiego Forum Biznesu, Nauki i Kultury 

w Wołominie ul. Wileńska 36a
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Trudna nieruchomość w spadku  
– jak przejść przez formalności?
Mariusz Astasiewicz 
radca prawny

Ostatnio i to w sprawie prywatnej, 
rodzinnej przyszło mi zmierzyć się 
z problemem spadku po wuju. Wuj 
zmarł, nie pozostawiając po sobie ani 
małżonka, ani dzieci. Za to pozostawił 
sporo ziemi. I świetnie się składa, bo 
większość działek, rozsianych wokół 
ma uregulowany stan prawny i zało-
żone księgi wieczyste. Niestety poza 
jedną, na której stoi dom. Działka ta 
długa i wąska jest współwłasnością, 
gdzie udział ½ posiadał wuj i ½ 
małżeństwo pewnych dziadków, po-
wiedzmy Jana i Cecylii. Najciekawsze 
jest to, że dla działki tej urządzone 
są dwie księgi wieczyste. W każdej 
z nich wpisane jest ostrzeżenie, że 
prowadzona jest druga księga. Księgi 
dotyczą tej samej działki, wpisani są 
ci sami współwłaściciele, w takim 
samym udziale. Dodatkowo działka 
była użytkowana wyłącznie przez 
mego wuja. Jan i Cecylia nie żyją, ale 
nikt po nich nie robił postępowania 
spadkowego. Na chwilę obecną nie 
da się więc własności tej działki, a w 
zasadzie udziału w niej przenieść u 
notariusza.

Jak wyjść z takiego impasu. Otóż 
w pierwszej kolejności trzeba zaini-
cjować postępowanie spadkowe – o 
stwierdzenie nabycia spadku po wuju, 
aby uzyskać tytuł własności. Wniosek 
o stwierdzenie nabycia spadku składa 
się w sądzie ostatniego miejsca za-
mieszkania spadkodawcy, opłata od 
wniosku to 50 zł. Przed notariuszem 
można sporządzić akt poświadczenia 
dziedziczenia, w skutkach równy 
postanowieniu sądowemu. Na pod-
stawie uzyskanego prawomocnego 
postanowienia (lub aktu) powinno 
wpisać się spadkobierców do obu 
ksiąg wieczystych prowadzonych dla 
tej spornej działki, stosuje się do tego 
wniosek KW-WPIS i KW-ZAD, opłata 
sądowa wynosi 150 zł. 

Postępowanie spadkowe należy 
też przeprowadzić po zmarłych już 
pozostałych współwłaścicielach: 
Janie i Cecylii i w tej sprawie po ich 
zmarłym synu. W jednym wniosku o 
stwierdzenie nabycia spadku można 
połączyć te trzy sprawy spadkowe, po 
trzech osobach, jeśli właściwość sądu 
będzie ta sama. W tej sprawie wszyscy 
zmarli w jednej miejscowości. Opłata 
od wniosku jednak się kumuluje i 
będzie wynosiła trzykrotność 50 zł, 
więc 150 zł. Trzeba pamiętać, że róż-
ne sposoby dziedziczenia mogły być 
w poszczególnych datach zgonów, 
trzeba więc sięgnąć do przepisów ak-
tualnych na dzień zgonu Jana, Cecylii 
oraz Jacka. Uzyskane postanowie-
nie o stwierdzeniu nabycia spadku 
również posłużyć ma wpisaniu tych 
spadkobierców do księgi wieczystej 
w sposób powyższy. 

Następnie pozostaje „zamknię-
cie” jednej księgi wieczystej (zdu-

blowanej), ale w tym celu 
należy wytoczyć powództwo 
o uzgodnienie treści księgi 
wieczystej z rzeczywistym 
stanem prawnym poprzez 
żądanie wykreślenia jednej 
księgi. Pozew niestety pod-
lega opłacie w wysokości 5 % 
wartości nieruchomości, ale 
można domagać się zwolnie-
nia z kosztów sądowych, w 
wyjątkowych sytuacjach. 

Gdy pozostanie nam tylko jed-
na księga wieczysta z aktualnymi 
wpisami własności, wówczas war-
to przeprowadzić postępowanie o 
zasiedzenie pozostałego udziału, 
gdyż dopiero teraz jesteśmy w sta-
nie wskazać aktualnych właścicieli 
nieruchomości, a więc uczestników 
postępowania. Pamiętajmy, że zasie-
dzieć nieruchomość w dobrej wierze 
może posiadacz samoistny, gdy po-
siada nieprzerwanie nieruchomość 
od 20 lat, zaś w złej wierze, dopiero 
po 30 latach. Wniosek o stwierdze-
nie zasiedzenia, to opłata sądowa w 
kwocie 2000 zł, być może pojawi się 
koszt biegłych geodetów, czy archi-
tektów do dokonania inwentaryzacji 
budynków na działce, co oznacza też 
koszt 1000 – 2000 zł. 

Z prawomocnym postanowie-
niem w przedmiocie zasiedzenia 
można wreszcie wystąpić do ksiąg 
wieczystych o wpisanie wyłącznego 
właściciela – osobę, wobec której 
sąd stwierdził, że zasiedziała ów 
udział w nieruchomości. 

Sytuacja oczywiście bardzo kom-
plikuje się w przypadku dziedzi-
czenia, nabywania nieruchomości 
rolnych, a to w związku z ustawą o 
kształtowaniu ustroju rolnego, ale 
to już inne zagadnienie. 

radca prawny
Mariusz astasiewicz

 Kancelaria Radcy Prawnego 
ul. Wojska Polskiego 1 lok. 1.05 

05-091 Ząbki 
tel. 694 315 734

Pamiętajmy, że zasiedzieć 
nieruchomość w dobrej wierze 
może posiadacz samoistny, 
gdy posiada nieprzerwanie 
nieruchomość od 20 lat, zaś 
w złej wierze, dopiero po 30 
latach. Wniosek o stwierdzenie 
zasiedzenia, to opłata sądowa w 
kwocie 2000 zł, być może poja-
wi się koszt biegłych geodetów, 
czy architektów do dokonania 
inwentaryzacji budynków
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OBWIESZCZENIE 
BURMISTRzA WOŁOMINA

o wyłożeniu do publicznego wglądu: 
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Wołominie pomiędzy ulicami  zieloną, Legionów i Sokolą 

oraz granicami obowiązujących planów miejscowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „osiedla Graniczna” położonego pomiędzy ulicami: Kresowa, Graniczna, 

teren ujęcia wody, ulica Lipiny Kąty w Wołominie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), art. 
30, art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wołominie 
Nr XXXVIII-58/2017 z dnia 18 maja 2017 r. i uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXXVIII-263/2005 z dnia 29 listopada 2005 r.,

zAWIAdAMIAM  O  WYŁOżENIU  dO  PUBLICzNEGO  WGLądU
 

1) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Wołominie pomiędzy ulicami zieloną, Legionów i Sokolą oraz 
granicami obowiązujących planów miejscowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
2) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „osiedla Graniczna” położonego pomiędzy ulicami: Kresowa, Graniczna, teren 
ujęcia wody, ulica Lipiny Kąty w Wołominie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 17 sierpnia 2018 r. do 17 września 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, pok. 214, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru położonego w Wołominie pomiędzy ulicami 
zieloną, Legionów i Sokolą oraz granicami obowiązujących planów miejscowych odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wołominie, 
ul. Ogrodowa 4, w sali 106 (I piętro) w dniu 10 września 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16.00.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego terenu „osiedla Graniczna” położonego pomiędzy 
ulicami: Kresowa, Graniczna, teren ujęcia wody, ulica Lipiny Kąty w Wołominie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wołominie, 
ul. Ogrodowa 4, w sali 106 (I piętro) w dniu 10 września 2018 r. (poniedziałek) o godz. 17.30.

Zgodnie z art. 18 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego (osoby fizyczne 
i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), może wnieść uwagi do tego projektu. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza 
Wołomina z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej) i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 2 października 2018 r. (włącznie). Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.): (1) 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo (2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Równocześnie na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, 
że ww. projekty planów miejscowych podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału 
społeczeństwa – w okresie wyłożenia projektów planów do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy, uwagi i wnioski 
w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do Burmistrza Wołomina w formie: (1) 
pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, (2) ustnie do protokołu oraz (3) za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: „wu@wolomin.org.pl” – z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
2 października 2018 r. (włącznie).
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Wołomina.

Z up. Burmistrza
Edyta zbieć

zastępca Burmistrza

 OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, ze zm.)
  

STAROSTA WOŁOMIŃSKI
zAWIAdAMIA 

o wydaniu w dniu 2 sierpnia 2018 r. dla Wójta Gminy Klembów, 
reprezentowanego przez P. Grażynę Urban, decyzji Nr 32pz/2018 
znak WAB.6740.14.25.2018, opatrzonej rygorem natychmiastowej 
wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod 
nazwą: „Budowa 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 Klembów, 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-Klembów,
• 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.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za 
pośrednictwem organu wydającego decyzję - Starosty Wołomińskiego, 
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od dnia uznania 
obwieszczenia za doręczone w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze 
zm.).

Z treścią decyzji 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.
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Polska

Romuald Kamiński 
Biskup Warszawsko-Praski

ogłoszenie



Biuro reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: handlowcy@logos.home.pl www.zyciepw.pl

7więcej wiadomości na www.zyciepw.pl

 OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, ze zm.)
  

STAROSTA WOŁOMIŃSKI
zAWIAdAMIA 

o wydaniu w dniu 3 sierpnia 2018 r. dla Zarządu Powiatu 
Wołomińskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika 
P. Piotra Szydłowskiego, decyzji Nr 33pz/2018 znak 
WAB.6740.14.20.2018, opatrzonej rygorem natychmiastowej 
wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4363W 
(ul. Piłsudskiego) na odcinku od skrzyżowania z ul. Miłą 
do skrzyżowania z ul. Powstańców  wraz  z rozbudową 
skrzyżowania z ul. Skrajną w ząbkach”.

Działki usytuowania obiektu:
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję 
(tłustym drukiem – numery działek przeznaczone do przejęcia 
pod inwestycję na rzecz Powiatu Wołomińskiego, w nawiasach – 
numery działek po podziale):
- ew. nr: 3/35 (3/44, 3/45), 3/32 (3/42, 3/43), 3/1 (3/38, 3/39),  
3/3 (3/40, 3/41), 4/5 (4/14, 4/15, 4/16), 4/6 (4/17, 4/18), 4/2 
(4/12, 4/13), 7 (7/1, 7/2, 7/3) w obrębie 03-30 Ząbki, jedn. ewid. 
143403 _1 Ząbki,
- ew. nr 26/2 (26/3, 26/4, 26/5), 13/2 (13/5, 13/6) w obrębie 03-31 
Ząbki, jedn. ewid. 143403 _1 Ząbki,

• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję 
w całości na rzecz Powiatu Wołomińskiego: 
- ew. nr 13/1 w obrębie 03-31 Ząbki, jedn. ewid. 143403 _1 
Ząbki,
• w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Powiatu 
Wołomińskiego, niepodlegające przejęciu 
- ew. nr: 26/1 w obrębie 03-31 Ząbki, jedn. ewid. 143403 _1 
Ząbki.

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: innych 
dróg publicznych, sieci uzbrojenia terenu niewchodzące w skład 
projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem – numery 
działek przeznaczone pod budowę lub przebudowę: innych dróg 
publicznych, sieci uzbrojenia terenu, w nawiasach – numery 
działek po podziale): 
- ew. nr: 3/35 (3/44, 3/45), 3/1 (3/38, 3/39),  3/3 (3/40, 3/41), 4/5 
(4/14, 4/15, 4/16), 4/6 (4/17, 4/18), 4/2 (4/12, 4/13) w obrębie 
03-30 Ząbki, jedn. ewid. 143403 _1 Ząbki.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego 
za pośrednictwem organu wydającego decyzję - Starosty 
Wołomińskiego, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, w 
terminie 14 dni od dnia uznania obwieszczenia za doręczone 
w trybie art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze 
zm.).

Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym 
w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter, 
pokój nr 105 w godzinach przyjęć interesantów  tj. pn. 10-18, wt. 
12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16.

powiat

Co najmniej 31 km dróg rowerowych 
w Kobyłce do końca 2020 roku

Do końca 2020 r. w Kobyłce powstanie co najmniej 31 km dróg rowerowych. Układ obecnie 
realizowanych tras został zaplanowany już w 2014 roku.

W ramach spójnej sici powstaną 
następujące trasy (w postaci ścieżek 
rowerowych i ciągów pieszo - jezd-
nych) dla rowerzystów: • trasa wschód 
- zachód – Załuskiego – Zagańczyka – 
Marecka - Dworkowa (ciąg powiatowy 
od granicy z Wołominem do granicy   
z Markami); • trasa północ-południe 
– Radzymińska – Kościelna – Napo-
leona - Poniatowskiego (od granicy  z 
Radzyminem do granicy z Zielonką); 
• trasa Przyjacielska - Serwitucka (od 
węzła S8 do ul. Napoleona); • trasa 
wzdłuż linii kolejowej E75 – Warszaw-
ska – Ossowska – Nadarzyn – przejazd 
Kobyłka Ossów-wzdłuż linii kolejowej 
do Glinianek (od granicy z Wołominem 
do granicy z Zielonką); • trasa Orsza-
gha – tunel PKP Kobyłka - Bohaterów 
Ossowa (od Załuskiego do granicy 
z Wołominem); • trasa Nadarzyn - 
Orzeszkowej (od Poniatowskiego do 
Bohaterów Ossowa); • trasa Kazimie-
rza Wielkiego – Bolesława Chrobrego 
(od Radzymińskiej do granicy z Radzy-
minem; • trasa Hubala (od Poniatow-
skiego do granicy z Zielonką); • trasa 
11listopada-Graniczna (od Załuskiego 
do Orszagha); • trasa Nadarzyńska 
DW 634 (od granicy z Wołominem do 
granicy z Zielonką); • trasa wzdłuż S8 
(od Dworkowej do węzła S8 Kobyłka). 
• trasa Orląt Lwowskich – ulica bez 
nazwy – wiadukt PKP Kobyłka Ossów 

– Jasińskiego – ulica bez nazwy (od 
Nadarzyńskiej DW634 do Mareckiej); 
• trasa Kordeckiego (od Przyjacielskiej 
do Bolesława Chrobrego)

Część tras jest już wybudowana 
lub będą wykonane w całości do końca 
2018 r. Pozostałe trasy o łącznej długo-
ści ponad 17 km będą wybudowane do 
końca 2020 r. Kolejne 3,5 km ścieżek 
rowerowych powstanie w chwili mo-
dernizacji drogi wojewódzkiej nr 634 
(ul. Nadarzyńska).

Na wszystkie wymienione odcin-
ki, poza tymi które wybudują inwe-
storzy zewnętrzni (PKP PLK – tunel  
i wiadukt wraz z drogami dojazdo-
wymi, przy których są zaprojekto-
wane ścieżki, GDDKiA – trasa S8, 
MZDW – DW634) Miasto Kobyłka 
pozyskało środki zewnętrzne w łącz-
nej wysokości ok. 21,06 mln zł. Były 
to zarówno środki unijne przyznane 
w dwóch wygranych konkursach 
w ramach instrumentu ZIT Re-

gionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Mazowieckiego 
oraz środki krajowe (ul. Hubala). 
Miasto będzie się ubiegać również  
o dotacje dla odcinków, które obecnie 
są jeszcze w fazie projektowania.

Trasa nr 4 została zaprojektowana 
wzdłuż linii kolejowej z wykorzysta-
niem gminnych pasów drogowych 
lub terenów należących do PKP. Sko-
rzystanie z działek kolejowych zostało 
uzgodnione podczas wielu spotkań 
z przedstawicielami kilku spółek  
z grupy PKP.

Ścieżki wybudowane w Kobyłce 
(również ta wzdłuż linii kolejowej) 
łączą się z ciągami projektowanymi  
i budowanymi w gminach sąsiednich. 
Dzięki ponadlokalnej strategii, prze-
myślanym działaniom i współpracy 
międzygminnej mieszkańcy będą 
mogli bezpiecznie poruszać się cią-
gami rowerowymi i dojechać wprost 
do Warszawy.

Budowa dróg rowerowych w Ko-
byłce ma charakter kompleksowy. 
Podczas realizacji ścieżki w danej 
ulicy równocześnie budowana jest 
kanalizacja deszczowa, przebudowy-
wana infrastruktura energetyczna oraz 
wykonywana nowa nakładka asfaltowa. 
Wprowadzana jest też nowa organiza-
cja ruchu, często wykraczająca poza 
bezpośredni obszar inwestycji.

Nowe ścieżki rowerowe powstają w Kobyłce

Przekroczenie norm hałasu w Markach
W grudniu Marki odetchnęły pełną piersią - ruszyła obwodnica Marek. Jedynym negatywem tej inwestycji (nie 
licząc przedłużającego się remontu Alei Piłsudskiego) jest emisja hałasu dobiegającego z ekspresowej trasy.

Skarżą się na to nie tylko miesz-
kańcy Marek, ale również Zielonki, 
Kobyłki i Radzymina. Jedyną szan-
są na poprawę ochrony akustycznej 
(zredukowanej w 2013 r.) jest 
wykazanie przekroczenia norm 
hałasu. Burmistrz Jacek Orych 
zobowiązał się do realizacji spe-
cjalistycznych badań. W ubiegłym 
tygodniu otrzymaliśmy ich wyniki 
od wykonawcy - świdnickiej firmy 
Baasa Acoustics.

Na prośbę mieszkańców bada-
nia wykonano w pięciu punktach 
pomiarowych. W dwóch z nich 
doszło do przekroczenia nocnych 
norm hałasu. Przy ul. Szpitalnej 
hałas był wyższy o 5,2 decybeli-
(wynik 61,2 db przy normie 56 db),  
a przy Curie Skłodowskiej - o 3,3 
decybeli. W dwóch punktach - przy 
ul. Ząbkowskiej i Szkolnej - zabrało 
zaledwie 0,3 i 0,4 decybela do prze-
kroczenia krajowych norm.

– Wyniki naszego pomiaru 
przekażemy Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad. 
Mamy nadzieję, że będą jednym z 
dowodów na konieczność istotnego 
wzmocnienia ochrony naszych 

mieszkańców - podkreśla Jacek 
Orych.

GDDKiA, niezależnie od mia-
sta, zleciła własne badania hała-
su, w większej liczbie punktów  
w Markach. Na razie nie są znane 

ich wyniki. Wykonawca tej analizy - 
również firma Baasa Acoustics - ma 
przedstawić drogowcom propozycję 
rozwiązania problemu hałasu.

Starania mieszkańców Marek 
oraz samorządu o zwiększenie 
ochrony akustycznej sięgają wrze-
śnia 2013 r. Wówczas, mimo prote-
stów, zapadła decyzja o zredukowa-
niu ochrony akustycznej w terenie 
zurbanizowanym. Natychmiastowa 
petycja mieszkańców Marek o po-
prawę projektowanych rozwiązań 
nie została uwzględniona. Podobnie 
było z apelami Rady Miasta oraz 
propozycją finansowego udziału 
naszego samorządu w zwiększeniu 
ochrony akustycznej przedstawioną 
ministerstwu infrastruktury przez 
burmistrza Orycha. W tym roku 
GDDKiA przyśpieszyła termin 
realizacji badań na terenie naszego 
miasta.

Źródło: UM Marki

W dwóch punktach pomiaro-
wych doszło do przekrocze-
nia nocnych norm hałasu. 
– Wyniki naszego pomiaru 
przekażemy Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych  
i Autostrad. Mamy nadzieję, 
że będą jednym z dowodów 
na konieczność istotnego 
wzmocnienia ochrony na-
szych mieszkańców  
- podkreśla Jacek Orych.
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OGŁOSZENIE
BurMistrza Miasta MarKi

O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU  
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI MIASTA MARKI

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 
1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1405 z późn. zm.)

zawiadaMiaM

o podjęciu przez Radę Miasta Marki uchwały Nr LXII/551/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

południowej części miasta Marki zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIX/174/97 Rady Miasta Marki z dnia 22.04.1997r.,  
(Dz. Urz. Woj. Warszawskiego Nr 25, poz. 79).

Przedmiotem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki są ustale-
nia dotyczące minimalnej powierzchni działki budowlanej. Zmiana parametru powierzchni dotyczy działek położonych  
w jednostkach planistycznych ozn. symbolem ME w obrębach 5-06, 5-07, 5-13 i 5-14 w Markach.

Zainteresowani mogą składać wnioski do przedmiotowej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w kancelarii Urzędu 
Miasta Marki przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 w Markach, w godzinach pracy urzędu (pn-wt, czw-pt od 8:00  do 16:00 , w środę od 10:00 
do 18:00) lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Marki, al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, w terminie do dnia 11 wrze-
śnia 2018 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię oraz adres wnioskodawcy (ewentualnie nazwę – w przypadku wnioskodawców 
będących osobami prawnymi), przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r., 
poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej pro-
jektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki. Informuję o możliwości zapoznania 
się z dokumentacją sprawy zgromadzoną na tym etapie postępowania w siedzibie Urzędu Miasta Marki przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 95  
w Wydziale Planowania i Rozwoju w godzinach pracy urzędu (pn-wt, czw-pt. od 8:00  do 16:00, w środę od 10:00  do 18:00). Informuję również 
o możliwości składania wniosków w terminie do dnia 11 września 2018 roku, dotyczących opracowywanego dokumentu:

pisemnie, w kancelarii Urzędu Miasta Marki przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 w Markach, • 
w godzinach pracy urzędu (pn-wt, czw-pt. od 8:00  do 16:00 , w środę od 10:00  do 18:00) lub drogą pocztową na adres urzędu,• 
ustnie do protokołu, w Wydziale Planowania i Rozwoju w godzinach pracy urzędu (pn-wt, czw-pt. od 8:00  do 16:00 , w środę od 10:00 • 
do 18:00),
za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwier-• 
dzonym profilem zaufanym ePUAP oraz na adres: ewa.wielgolaska@marki.pl, michal.babicki@marki.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Marki.

 OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, ze zm.)
  

STAROSTA WOŁOMIŃSKI
zAWIAdAMIA 

o wydaniu w dniu 2 sierpnia 2018 r. dla Wójta Gminy 
Klembów, reprezentowanego przez P. Grażynę Urban, 
decyzji Nr 31pz/2018 znak WAB.6740.14.24.2018, opatrzonej 
rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu 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:
• 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 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 
uzbrojenia 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.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego 
za pośrednictwem organu wydającego decyzję - Starosty 
Wołomińskiego, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, w 
terminie 14 dni od dnia uznania obwieszczenia za doręczone 
w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze 
zm.).

Z treścią decyzji 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.

OGŁOSZENIA DROBNE

Praca - Zatrudnię
Zatrudnię pomoc kuchni w Ząbkach. 
Także z orzeczeniem. 606-898-220
Atrakcyjna Praca na produkcji II 
zmiany – Zielonka mozliwość rozwoju 
nr tel. 725 258 529

Szkoła Podstawowa w Kobyłce 
pilnie poszukuje nauczyciela 

MATEMATYKI i PRZYRODY, 
wysoka pensja!

TEL. 728 327 930

Budownictwo 
Usługi

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

Nieruchomości 
Sprzedam

Sprzedam działkę budowlaną 1000 
m2 lub więcej. Wysychy gm. Zabrodzie. 
Dojazd asfalt 1,5 km od trasy E8 War-
szawa-Wyszków. Na działce jest prąd i 
woda. Tel. 605 034 212.

Usługi - Różne   

Usługi - Różne   

Zdrowie 
Uroda

Biuro ogłoszeń ŻPW
Video Maag 

Zielonka, ul. Kolejowa 28, 
tel. 22 781 90 44

LOGOS
Wołomin, ul. Wileńska 36a 

tel. 22 787 29 11
F.H. SZPILKA

Radzymin, Stary Rynek 23
AGC 

Kobyłka, ul. Warszawska 3

UWAGA!!! Jest prAcA!
Jeśli posiadasz uprawnienia  
ratownika wodnego  
i szukasz pracy, to zapraszamy do nas.

Proponujemy:
- zatrudnienie na umowę zlecenie 

Oczekujemy pracowników z:
- doświadczeniem w pracy na pływalni;
- ukończonym kurs i uprawnieniami KPP;
- uprawnieniami RatOwniKa wOdnegO;

dyspozycyjnych i Odpowiedzialnych!

dołącz do naszego zespołu
Zainteresowanych prosimy o kontakt: 

22 763 56- 00 lub na adres e-mailowy: 
sekretariat@osir.wolomin.pl.

UW
AG

A! Ogłoszenie drobne 
do rubryk:
Dam pracę

 i Szukam pracy
BeZPłATne!



W prowadzonej przez Domi-
nika Manowskiego uroczysto-
ści udział wzięli Stefan Załęski, 
przedstawiciel ząbkowskiego Koła 
Związku Kombatantów RP i By-
łych Więźniów Politycznych, por. 
w st. spocz. Edward Piórkowski 
i por. w st. spocz. Kazimierz Baj. 
Władze miasta reprezentowali Mał-
gorzata Zyśk, wiceburmistrz Ząbek 
i Patrycja Żołnierzak, sekretarz 
miasta. Hołd warszawskim po-
wstańcom oddali także przedstawi-
ciele ząbkowskiej Straży Miejskiej 
wraz z komendantem Zbigniewem 
Forysiakiem, asp. szt. Michał Król, 
zastępca komendanta Komisaria-
tu Policji w Ząbkach, Ząbkowscy 
Legioniści ZL'11, Edyta i Tomasz 
Kalata, przedstawiciele klubu PO 
Ząbki, Sławomir Pisarczyk i Robert 
Świątkiewicz, przedstawiciele klubu 
PiS Ząbki, Paweł Poboży, prezes 
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół 
i Placówek Edukacyjno - Wycho-
wawczych Miasta Ząbki oraz liczne 
grono mieszkańców, dla których 
pamięć o 63 dniach heroicznej walki 
nadal pozostaje żywa.

Uroczystość rozpoczęła się na 
kilka minut przed godziną 17:00 
wprowadzeniem pocztów sztan-
darowych Związku Harcerstwa 
Polskiego Hufiec Ząbki oraz Koła 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych w Ząbkach.  Punktu-
alnie o godz. 17:00 w całym mie-
ście rozległ się dźwięk syreny i w 
niebo poszybowały biało-czerwone 

race, odśpiewano hymn państwowy,  
a proboszcz parafii pw. Miłosierdzia 
Bożego ks. Andrzej Kopczyński 
odmówił modlitwę w intencji po-
ległych powstańców. Kolejnym 
punktem środowych uroczystości 
było złożenie kwiatów i zniczy pod 
pomnikiem przez wszystkie obecne 
delegacje. Przemówienia okolicz-
nościowe wygłosili: Stefan Załęski, 

przedstawiciel ząbkowskiego Koła 
Kombatantów RP i Byłych Więź-
niów Politycznych oraz Małgorzata 
Zyśk, zastępca burmistrza miasta 
Ząbki. Na zakończenie odśpiewano  
m. in. wojenny hymn harcerski 
Batalionu "Parasol" - "Pałacyk Mi-
chla" i ""Chłopcy silni jak stal" pieśń 
śpiewaną w czasie Powstania War-
szawskiego.

Po wspólnym pamiątkowym zdję-
ciu obchody 74 rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego dobiegły 
końca. Mam jednak ogromną na-
dzieję, że po tym pełnym zadumy 
międzypokoleniowym spotkaniu  
z kombatantami w pamięci i sercach 
zgromadzonych na długo pozostaną 
słowa:

Cześć i chwała Bohaterom !

Biuro reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: handlowcy@logos.home.pl www.zyciepw.pl
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Mieszkańcy Ząbek oddali hołd bohaterom Powstania Warszawskiego

W ramach obchodów 98. rocznicy 
Bitwy Warszawskiej 1920 Radzymin 
będzie gościł 11 sierpnia uczestników 
XVIII Międzynarodowego Motocy-
klowego Rajdu Katyńskiego. Przed 
wyruszeniem w trasę motocykliści 
zbiorą się o godz. 10.15 przy Cmenta-
rzu Żołnierzy Polskich w Radzyminie, 
gdzie spotkają się z mieszkańcami  

i złożą wieniec na mogile bo-
haterów 1920r.. Rajd Katyński 
wyruszy w trasę śladami zbrodni 
katyńskiej z Cmentarza Żołnierzy 
Polskich w stronę centrum miasta  
i ulicą Komandora Wiktora Węgrzyna 
w Emilianowie wyruszy w kierunku 
Białorusi trasą S8. 

Międzynarodowy Motocyklowy 
Rajd Katyński dociera do miejsc zwią-
zanych ze Zbrodnią Katyńską. Trasę 

wyznaczają Kuropaty pod Mińskiem 
(Białoruś), Las Katyński pod Smoleń-
skiem (Rosja), Miednoje pod Twerem, 
wówczas Kalinin (Rosja), Piatichatki 
pod Charkowem (Ukraina), Bykow-
nia pod Kijowem (Ukraina) oraz 
Moskwa.

Pomysłodawcą rajdu był Wik-
tor Węgrzyn, działający aktywnie  
w środowiskach niepodległościowych 
w Chicago w USA. Aby pokonać 
marazm społeczny rzucił hasło po-
jechania motocyklami do Katynia. 
Otrzymał wsparcie od byłego jeń-
ca sowieckiego obozu specjalnego  
w Kozielsku, ks. prałata Zdzisła-

wa Jastrzębiec 

Peszkowskie-
go, który jest 
obecnie pa-

tronem Stowa-
rzyszenia Międzynarodo-

wy Motocyklowy Rajd Katyński. W 
rajdzie uczestniczą motocykliści  
z Polski, USA, Kanady, Australii, 
Niemiec, Francji i innych krajów eu-
ropejskich. Dołączają się „bajkerzy” z 
Litwy, Białorusi, Rosji i Ukrainy.

11 sierpnia uczestnicy XVIII 
Międzynarodowego Moto-
cyklowego Rajdu Katyń-
skiego, przed wyruszeniem 
w trasę zbiorą się o godz. 
10.15 przy 
Cmentarzu 
Żołnierzy 
Polskich w 
Radzyminie, 
gdzie spotkają 
się z miesz-
kańcami i 
złożą wieniec 

 

Krakowskie Trio Stroikowe
zagra w Urlach

Już w najbliższą 
sobotę 11 sierp-

nia w ramach 
IX FestiwaluM 
uzyki Kameral-

nej W Urlach 
zagra Kra-

kowskie Trio 
Stroikowe

 Krakowskie Trio Stro-
ikowe powstało w 1998 
roku, a tworzą go oboista 
Marek Mleczko, klarne-
cista Roman Widaszek 
oraz fagocista Paweł So-
lecki. Są oni laureatami 
krajowych i międzyna-
rodowych konkur-
sów muzycznych, 
absolwentami 
Akademii Mu-
z y c z n y c h  w 
Krakowie i Ka-
towicach, któ-
rzy spotkali się, 
współpracując 
z krakowską or-
kiestrą kameralną 
Capella Cracoviensis. 
Muzycy mają w swym do-
robku wiele koncertów kame-
ralnych z różnorodnym repertu-
arem, od muzyki barokowej, po 
współczesną. Krakowskie Trio 
Stroikowe koncertowało w wielu 
krajach Europy oraz niemalże 
na wszystkich prestiżowych fe-
stiwalach muzycznych w Polsce, 
spotykając się z entuzjazmem 
publiczności i uznaniem kryty-
ków. W 2005 roku, współpracując 
z PWM i DUX, zespół nagrał 
płytę CD z utworami polskich 

kompozytorów 
XX wieku (Sza-
łowski, Tansman, 
L u t o s ł a w s k i , 
Spisak, Palester, 
Krauze), a rok 

później, realizując 
zaproszenie Polskie-

go Towarzystwa Ba-
chowskiego, zarejestrował 

we własnej transkrypcji Trio-
sonate Es-dur BWV 525 Jana 
Sebastiana Bacha. Krakowskie 
Trio Stroikowe współdziała rów-
nież z polskimi kompozytorami. 
Współpraca ta przyniosła efekt w 
postaci nowych kompozycji de-
dykowanych zespołowi (Krzesi-
mir Dębski, Krzysztof Herdzin). 
Członkowie Krakowskiego Tria 
Stroikowego są pedagogami Aka-
demii Muzycznych w Krakowie i 
Katowicach.

Krakow-
skie Trio Stro-

ikowe współdziała 
również z polskimi 
kompozytorami. 

Współpraca ta przynio-
sła efekt w postaci 
nowych kompozycji 

dedykowanych 
zespołowi 

XVIII Międzynarodowy  
Rajd Katyński  
w Radzyminie

Ząbki oddały hołd bohaterom 
Powstania Warszawskiego

Mieszkańcy i przedstawiciele władz miasta, kombatanci, harcerze i Ząbkowscy Legioniści ZL'11,  
spotkali się 1 sierpnia w godzinę "W" przy Pomniku Bohaterów Obrońców Ząbek i Drewnicy  
w Parku Miejskim im. Szuberta. Zgromadzili się by w 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszaw-
skiego uczcić pamięć poległych w tej walce i oddać należny im hołd.

Wystawa poplenerowa składa 
się z trzech części:

a) wystawa zbiorowa prac 
wykonanych w trakcie pleneru 
odbywającego się w dniach 24 
lipca – 6 sierpnia, ukazujących 
uroki naszej ziemi – ciekawe zaułki 
przyrodnicze, architekturę oraz 
faunę i florę. Znajdują się tu prace 
następujących artystów: Włodzi-
mierza Cerańskiego z Warszawy, 
Ewy Mendali z  Gniezna, Ewy 
Kowalczyk-Ważny z Żor na Śląsku, 
Danuty Rasińskiej z Wołomina, 
Gabrieli Czarneckiej z Wołomina, 
Marii Szrejter z Warszawy, Marii 
Brzostek z Mrągowa, Marioli Fal-
kowskiej z Warszawy, Maryli Beni-
ger z Warszawy, Małgorzaty Szala 
z Tych, Krzysztofa Szala z Tych, 
Barbary Zatorskiej ze Szczecina, 
Marii Celm ze Szczecina, Anna 
Magulskiej ze Szczecina, Mie-
czysława Bugnackiego z Małkini, 
Zbigniewa Dziwosza z Warszawy, 
Zdzisławy Ludwiniak z Wołomina, 
siostry Natanaeli Błażejczyk, Ro-
berty Marcinkowskiej z Gniezna

b) prezentacja prac dwóch 
różniących się w formie wyrazu 
artystek wołomińskich dr hab. 
prof nadzw. ASP Zdzisławy Lu-
dwiniak i wycinankarki Gabrieli 
Czarneckiej. Zdzisława Ludwiniak 
ukończyła Wydział Grafiki Akade-
mii Sztuk Pięknych w Warszawie 
w 1987 roku. Od momentu otrzy-
mania dyplomu uczelni związana 
jest z nią pracą dydaktyczną. 
Obecnie prowadzi pracownię 
malarstwa i rysunku dla studen-
tów lat młodszych na Wydziale 
Grafiki warszawskiej ASP, a także 
studentów Wyższej Szkoły Infor-
matyki Stosowanej i Zarządzania 
pod auspicjami Polskiej Akademii 
Nauk na kierunku Grafika multi-
media. Prezentowała swoje obrazy 
i rysunki na wielu wystawach indy-
widualnych i zbiorowych w kraju i 
poza jego granicami. Jest laureatką 
XI Międzynarodowego Biennale 
Rysunku w Cleveland w Anglii. 

Gabriela Czarnecka od dziecka  
interesuje się wycinanką ludową. 
Stworzyła własną autorską koron-
kową wycinankę z uwzględnieniem 
motywów ludowych. Z niezwykłą 
pasją tworzy swoje „koronki” z 
papieru czy kartonu, bez żadnych 
szablonów ani rysunków. Wycinan-
kowe obrazy powstają w trakcie 
cięcia. O tym co robi mówi: - Wy-
rzucam to co mi niepotrzebne.

Prezentacja prac obu części 
wystawy dostępna jest dla zwiedza-
jących do końca sierpnia, 

c) wystawa zbiorowa części 
prac będących efektem 9 jedno-
dniowych spotkań artystycznych 
w Wołominie z cyklu Malujemy 
Wołomin oraz Namaluj z nami Wo-
łomin (dostępna do 15 sierpnia).

Organizatorami wernisaży i 
Pleneru byli: Mazowieckie Fo-
rum Biznesu, Nauki i Kultury w 
Wołominie oraz Starostwo Po-

wiatu Wołomińskiego i Pałac w 
Chrzęsnem.

Plenery w Chrzęsnem organi-
zowane przez Mazowieckie Forum 
Biznesu wspólnie z Powiatem 
Wołomińskim i Pałacem w Chrzę-
snem mają już swoją tradycję. Cykl 
rozpoczął się od pleneru w 2015 
roku. - W ciągu czterech kolejnych 
plenerów gościlismy na naszym te-

renie ponad 100 artystów malarzy, 
fotografów i ceramików zarówno 
amatorów jak i profesjonalistów 
z całej Polski. Większość z nich 
chętnie do nas powraca i zachęca 
do udziału coraz to nowe osoby. 
Część z nich z minionym roku i 
bieżącym przyjeżdżała do nas re-
gularnie raz w miesiącu. Razem z 
nami odnajdywali ciekawe miejsca 

i zakątki naszej ziemi, które zostały 
uwiecznione na fotografiach i obra-
zach. Mam nadzieję, że zarażamy 
coraz więcej osób, które staramy 
się włączyć do zabawy z pędzlami, 
farbami i przygody z obiektywem 
– mówi Teresa Urbanowska, inicja-
tor i koordynator projektu.

Tradycyjnie Plener odbył się 
przy współfinansowaniu ze środ-

ków Powiatu Wołomińskiego i 
środków własnych Mazoweickiego 
Forum Biznesu Nauki i Kultury.

- Staramy się, aby nasi uczest-
nicy nie byli bierni podczas spo-
tkań plenerowych. Oprócz malo-
wania zabieramy ich na wycieczki 
krajoznawcze po terenie naszego 
powiatu. Za każdym razem zmie-
niamy nieco lokalizację. W tym 

roku postawiliśmy na Liwiec i 
jego okolice. Spotkaliśmy się w 
Pałacu w Chrzęsnem z Kazimie-
rzem Rakowskim, starostą woło-
mińskim, odwiedziliśmy Jadów i 
Bibliotekę w Urlach. Podczas tych 
spotkań nasi goście dowiedzieli się 
o historii miejsc które odwiedzili 
– opowiada

Teresa Urbanowska

Uroki  
naszej ziemi

Wspólne zdjęcie uczestników po zakończeniu pleneru na tle pałacowego budynku w Chrzęsnem to już tradycja

i złożą wieniec na mogile bo-
haterów 1920r.. Rajd Katyński 
wyruszy w trasę śladami zbrodni 
katyńskiej z Cmentarza Żołnierzy 
wyruszy w trasę śladami zbrodni 
katyńskiej z Cmentarza Żołnierzy 
wyruszy w trasę śladami zbrodni 

Polskich w stronę centrum miasta 

w Kozielsku, ks. prałata Zdzisła-
wa Jastrzębiec 

Peszkowskie-
go, który jest 
obecnie pa-

tronem Stowa-
rzyszenia Międzynarodo-

skiego, przed wyruszeniem 
w trasę zbiorą się o godz. 
10.15 przy 
Cmentarzu 

Polskich w 
Radzyminie, 
gdzie spotkają 
się z miesz-się z miesz-się z miesz

złożą wieniec 

W minioną niedzielę (5 sierpnia) w Pałacu w Chrzęsnem odbył się wernisaż 
kończący IV Ogólnopolski Plener Malarsko-Fotograficzny „Chrzęsne 2018” pt. 
tytułem „Uroki naszej ziemi”. Wernisaż rozpoczął koncert w wykonaniu Małgo-
rzaty Marczyk – fortepian i Wojciecha Urbanowskiego – śpiew (bas-baryton).
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Z okazji jubileuszu 95. lecia PWKS Huragan 
Wołomin burmistrz Wołomina, Elżbieta Radwan, 
uhonorowała 12 najstarszych działaczy Klubu.

Działacze sportowi 
uhonorowani

Wyróżnieni zostali: Jędrzej 
Majchrowski – 88 lat – były 
prezes Huraganu – najstar-
szy żyjący działacz klubu; 
Jerzy Kacprzak – długoletni 
i aktualny wiceprezes Klubu, 
Jerzy Szpański – długoletni 
i aktualny członek Zarządu 
Klubu oraz sponsor Klubu, 
Jerzy Turek – były wiceprezes 
klub sprawujący funkcję 
przez dwie kadencje, 
aktywny do dziś dzia-
łacz klubowy; Le-
szek Błogowski – 
były członek władz 
klubu, aktualnie 
ciągle związany z 
klubem działacz; 
Tadeusz Drza-
zga od wczesnej 

młodości związany z klubem 
początkowo jako zawodnik 
a od wielu lat jako aktywny 
działacz klubu; Krzysztof 
Plonka – wieloletni członek 
i przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej Klubu, Marian 
Krupicki – długoletni, były 
zawodnik, społeczny kustosz 
Muzeum im. Jerzego Cud-
nego; Eugeniusz Dembiński 
– związany z klubem dzięki 
fascynacji bieganiem, stały 
sekretarz walnych zebrań; 

Andrzej Ruta – były piłkarz 
– wyróżniający się podczas 
swojej kariery osiągnięciami 
sportowymi, mieszkaniec 
Warszawy, który przyjeżdża na 
każde spotkanie, jest kibicem 
niemal na każdym meczu; 
Marek Stolarczyk – pasjonat 
piłki nożnej, od lat zajmujący 

s i ę społecznie dba-
łością o obsługę sędziowską i 
porządek podczas rozgrywek; 
Andrzej Wojakowski zapew-
niający od lat oprawę muzycz-
ną różnych, ważniejszych uro-
czystości sportowych i wierny 
kibic, członek klubu.

Wymienieni działacze 
otrzymali pamiątkowy list 
gratulacyjny oraz imienną 
okolicznościową statuetkę. 
- To dla większości z nas 
jest ważny dowód pamięci, 
a imienną statuetkę można 
postawić w domu na hono-
rowym miejscu, pochwalić 
się wnukom, które często 
nie wiedzą, co kiedyś robili 
ich dziadkowie – powiedział 
nam jeden z uhonorowanych 
działaczy. 
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Reprezentantki Radzymina zajęły piąte 
miejsce w rozegranych w  miniony weekend, 
4-5 sierpnia, w Starych Jabłonkach Finałach 
Mistrzostw Polski PGNiG Summer Superliga, 
będących zwieńczeniem  sezonu 2018.

BHT SPR ROKiS   
Radzymin  
piąte w Polsce

Pier wszy  i  zarazem 
zwycięski pojedynek za-
wodniczki z Radzymina 
rozegrały z reprezentacją 
MKS Ochota Warszawa 
pewnie wygr ywając 2:0. 
Mniej szczęści miały nasze 
zawodniczki w meczach 
z  UKS Varsovia Warszawa 
i zdobywczyniami tytu-
łu Mistrza Polski BHT 
GRU Piotrków Trybunalski.  
Mecz z reprezentacją z 

Piotrkowa Trybunalskiego, 
głównym faworytem fina-
łów  zawodniczki BHT SPR 
ROKiS Radzymin prze-
grały, po trzeba zauważyć 
bardzo wyrównanej walce, 
2:1.  Również pojedynek 
z UKS Varsovia Warszawa 
zakończył się klęską radzy-
minianek, reprezentantek 
warszawskiego klubu poko-
nały nasze zawodniczki 2:0 

Ostatni zwycięski pojedynek 
reprezentacja BHT SPR 
ROKiS  Radzymin stoczyła 
z KS Olimpijczyk Kowalewo 
Pomorskie. Po zaciętej i 
bardzo wyrównanej walce 
dziewczyny z Radzymina 
pokonały swoje przeciw-
niczki wynikiem 2:1

Ostatecznie BHT SPR 
ROKiS  Radzymin uplaso-
wał się na piątej pozycji

Klasyfikacja końcowa Fina-
łów Mistrzostw Polski PGNiG 
Summer Superliga kobiet:  
1. BHT GRU Piotrków Trybu-
nalski;  2. Red Hot Czili Buk;   
3. Pyrki Poznań; 4. UKS Varso-
via Warszawa; 5. BHT SPR RO-
KiS Radzymin;  6. BHT Byczki 
Kowalewo Pom; 7. UKS Olim-
pijczyk Kowalewo Pomorskie; 
8. MKS Ochota Warszawa
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Ostatni zwycięski  
pojedynek reprezentacja BHT SPR RO-

KiS  Radzymin stoczyła z KS Olimpijczyk 
Kowalewo Pomorskie 

To dla więk-
szości z nas jest 
ważny dowód pa-
mięci, a imienną sta-
tuetkę można postawić 
w domu na honorowym 
miejscu, pochwalić się 
wnukom, które często 
nie wiedzą, co kiedyś 
robili ich dziadkowie

Mistrzostwa Polski OCR 2018 
Niezapomniane emocje, rywalizacja z najlepszymi zawodnikami i przeszkody na najwyższym poziomie. Już 
w dniach 24-26 sierpnia na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach odbędą się otwarte 
Mistrzostwa Polski OCR – OCR Polish Championships 

Ta największa impreza OCR w 
Polsce adresowana jest  zarówno do 

zawodowych biegaczy, jak i osób, któ-
re dopiero zaczynają swoją przygodę 
z biegami z przeszkodami, albo po 
prostu chcą się dobrze bawić!

Każdy może wziąć udział bez 
obowiązku kwalifikacji na innych bie-
gach. W piątek 24 sierpnia  zawodnicy 
wystartują na dystansie trzech kilo-
metrów  oraz będą mieli możliwość 
wzięcia udziałów w challenge, który 
na trasie jednego kilometra wyłoni 
najlepszego zawodnika OCR. W 
sobotę 25 sierpnia  bieg będzie liczył 
15kilometrów, a w niedziele wystartu-
je TEAM, gdzie uczestnicy startują 
w drużynie trzyosobowej. Każdy z 
zawodników w TEAM jest odpo-
wiedzialny za inną dziedzinę - szyb-
kość, technika, siła. W ostatni dzień 
zawodów przewidziany jest również 
bieg dla dzieci, juniorów oraz 7-kilo-
metrowa fala open . Wszystkie trasy są 
naszpikowane oryginalnymi i wyma-
gającymi przeszkodami, które elita i 
age muszą pokonywać samodzielnie, 
a fale open mogą działać zespoło-
wo, wzajemnie sobie pomagając.  
W zawodach wezmą udział najlepsi 
zawodnicy tej dyscypliny  z Polski, 
jak i zagranicy! Gościem specjal-
nym, który wystartuje na wszystkich 

dostępnych dystansach będzie Jo-
nathan Albon – wielokrotny mistrz 
świata OCR. Wystartują również 
znani mieszkańcy Ząbek -Wojtek 

Sobierajski- drużynowy wicemistrza 
świata OCR oraz Bolek Sobierajski- 
wicemistrz Europy w swojej katego-
rii wiekowej . Na starcie pojawi się 

też Małgorzata Szaruga- mistrzyni 
świata na 15km w kategorii 25-29, 
Kuba Zawistowski- wicemistrz 
Europy w kategorii 25-29, Patrycja 
Bereznowska, mistrzyni Świata i 
Europy w biegach 24-godzinnych  i 
wielu innych utalentowanych spor-
towców. 

OCR Polish Championships są 
zawodami wchodzącymi w skład 
OCR League Poland, dzięki której 
można uzyskać kwalifikację na 
Mistrzostwa Świata - OCR World 
Championships 2018 w Londynie! 
Czołówka Zawodników z największą 
ilością punktów w rankingu OCR 
League Poland, zarówno w katego-
riach wiekowych, jak i Elite, otrzyma 
awans na OCR WC! Kwalifikacje 
do Mistrzostw Świata w Londynie, 
Uczestnicy mogą uzyskać również na 
OCR Polish Championships w Ząb-
kach – OCRA Poland jest oficjalnym 
partnerem OCR World Champion-
ships. Ale to nie koniec! Dla zwy-
cięzców przygotowano atrakcyjne 
nagrody rzeczowe i finansowe, nawet 
do 2000 zł za pierwsze miejsce!

Aby wziąć udział w OCR Polish 
Championships należy zarejestro-
wać się na stronie na www.ocrapo-
land.pl. Bilety są dostępne na www.
ocrapoland.pl

W otwartych Mistrzo-
stwach Polski OCR 
2018 – OCR Polish 
Championships wezmą 
udział najlepsi zawodni-
cy tej dyscypliny, m.in 
mieszkający w Ząbkach 
Wojciech "Sobieraj" 
Sobierajski - drużynowy 
wicemistrza świata OCR

Swój udział w zawodach 
zgłosiła także Patrycja 

Bereznowska, lekko-
atletka uprawiająca 

biegi długodystansowe. 
Pochodząca z Ossowa 

zawodniczka jest mi-
strzynią Świata i mistrzy-

nią Europy w biegach 
24-godzinnych

Obchody związane z jubileuszem 
95 urodzin wołomińskiego klubu spor-
towego Huragan przypadły na sobotę 
4 sierpnia. Uczestnicy wydarzenia 
spotkali się na mszy św. celebrowanej 
przez ks. dziekana Zygmunta Podstaw-
kę, proboszcza parafii pw. Matki Bożej 
Królowej Polski w Wołominie.

W dalszej kolejności miało miejsce 
odsłonięcie tablicy zamieszczonej na 
obelisku, która informuje o nadaniu 
stadionowi miejskiemu w Wołominie 
imienia Mirona Pawła Cicheckiego. 
Uchwałę Rady Miejskiej w Wołominie o 
nadaniu imienia odczytał Adam Bereda, 
przewodniczący Komisji Edukacji Rady 
Miejskiej w Wołominie a uroczystego 
odsłonięcia w asyście Miejskiej Orkie-
stry z Wołomina dokonała córka Mirona 
Cicheckiego.

Po odsłonięciu i poświęceniu przez 
ks. prałata Zygmunta Podstawki i 
krótkiej modlitwie nastąpiły okolicz-
nościowe wystąpienia: Burmistrz Wo-
łomina – Elżbiety Radwan, starosty 
wołomińskiego – Kazimierza Rakow-
skiego i Andrzeja Saulewicza, przew. 
Towarzystwa Przyjaciół Wołomina i 
pomysłodawca i fundator obelisku oraz 
tablicy oraz rodziny Mirona Cicheckiego 
złożono wieńce. 

Elementem sportowym uroczy-
stości był mecz Oldboy Huraganu z 
radnymi miejskimi.

 Po wydarzeniach na stadionie 
dalsza część uroczystości odbyła się w 
Powiatowej Galerii przy Fabryczce (Wo-
łomin ul. Orwida 3). Tu gości przywitał 
Przemysław Dzięcioł, prezes PWKS 
Huragan zaś krótki rys historyczny i 
wystąpienie okolicznościowe wygłosił 
Jerzy Turek, w-ce Przewodniczący 
Społecznego Komitetu Obchodów Ju-
bileuszu 95. lecia Klubu Sportowego

Powiedział on między innymi: 
- Działania związane z powstaniem 

Klubu Sportowego w Wołominie się-
gają 1923 roku. To wówczas, wychodząc 
naprzeciw zapotrzebowaniu ówczesnej 
młodzieży aktywni mieszkańcy naszego 
miasta, na czele z burmistrzem miasta 
inż. Mieczysławem Czajkowskim pod-
jęli działania mające na celu utworzenie 
klubu sportowego, który został wpisany 
do rejestru stowarzyszeń sportowych 
a jego pierwszym prezesem został 
wspomniany Mieczysław Czajkowski. 
W 1934 roku WKS Huragan otrzy-
mała w ramach darowizny od pani 
Wacławy Mossakowskiej 3 h działkę z 
przeznaczeniem na boisko sportowe. 
Teren ten znajdował się przy leśnym 
obszarze Nasfetera przy ulicy wówczas 
Długiej, a obecnie Legionów. (…) Po 
zakończeniu budowy boiska, poza piłką 
nożną, zaczęły powstawać inne sekcje 
– lekkoatletyce, siatkówka i koszykówka 
męska, strzelecka, tenisa ziemnego 
orz kulturalno-oświatowa mająca na 
celu organizację imprez artystycznych i 
rozrywkowi przynoszących Klubowi do-
chody na dzialalność. Sekcja piłki nożnej 
w 1935 roku awansowała do Klasy A a 
w 1937 do Ligi Okręgowej najwyższej 
Klasy rozgrywkowej na szczeblu Okrę-
gu Warszawskiego. (…) Działalność 
sportowa została zawieszona wyniku 
agresji hitlerowskiej we wrześniu 1939 
roku. W 1941 roku garstka członków 
przedwojennego Huraganu w ramach 
konspiracji zorganizowała zespół piłki 
nożnej i przystąpiła do konspiracyjnych 
rozgrywek „Niezłomni” prowadzonych 
przez Konspiracyjny Warszawski Okrę-
gowy Związek Piłki Nożnej. W walce z 

okupanetem wielu członków Huraganu 
zarówno działączy jak i zawodników 
oddało swoje życie, było aresztowanych, 
skazanych na więzienie bądź obozy 
koncentracyjne. Ich pamięci z okazji 
obchodów 70 lecia Klubu w grudniu 
1993 roku została odsłonięta na obelisku 
na terenie OSiRu tablica pamiątkowa.

W 1947 roku Huragan przystąpił 
do Federacji „Kolejarz” co skutku-
je zmianą nazwy na Klub Sportowy 
Kolejarz Wołomin i umożliwia Klu-
bowi otrzymywanie stałego wsparcia 
finansowego i bezpłatnych biletów na 
dojazdy na mecze zgrupowania i obozy 
sportowe. W 1948 roku grupa działaczy 
Huraganu, po uzyskaniu przez Klub 
od miasta na wieczystą dzierżawę 6 h 
terenu na gliniankach (obecny teren 
OSiR) powołuje Społeczny Komitet 

Budowy Stadionu na czele z Mironem 
Pawłem Cicheckim, którego oddanie do 
użytku nastąpiło w 1952 roku. Decyzją 
ówczesnego Wojewódzkiego Komitetu 
Kultury Fizycznej w Warszawie z czerw-
ca 1961 roku Stadion Huraganu wraz 
z całą infrastrukturą został przejęty w 
administrację, przez nowo utworzony 
Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Spor-
towego. Od tego okresu zaczynają się 
problemy finansowe klubu. Na przeło-
mie lat 1970/71 Wojewódzka Komisja 
Związków Zawodowych oraz Wydział 
Sportu i Kultury Fizycznej Wojewódz-
kiej Rady Narodowej w Warszawie 
zaprzestała dotowania działalności Hu-
raganu. Tylko sekcja siatkówki uniknęła 
tego ciosu gdyż w tym czasie była w II 
Lidze rozgrywkowej.

W wyniku pomocy ówczesnych 
władz polityczno-administracyjnych 
powiatu nastąpiło objęcie patronatem 
i częściowe finansowanie działalności 
Huraganu przez Przedsiębiorstwo 
Poszukiwań Nafty i Gazu, Przedsię-
biorstwo GAZOMONTARZ oraz 
Przedsiębiorstwo Elektryfikacji i Tech-
nicznej Obsługi Rolnictwa „ELTOR”. 
Zmianie uległa nazwa klubu na Między-
zakładowy Klub Sportowy Huragan. W 
1975 roku do Huraganu jako jedynego 
w Wołominie organizmu sportowego 
przystępują „Budowlani” działający przy 
Zakładach Stolarki Budowlanej oraz 
„Sylwit” - organizacja sportowa Huty 
Szkła Wołomin. A grono sponsorów 
powiększa się o Centralny Ośrodek 
Przemysłu Stolarki Budowlanej prze-
niesiony do Wołomina z Warszawy. 

Po likwidacji powiatów w 1975 roku 
i utworzeniu Województwa Stołecznego 
Warszawskiego Klub otrzymał status 
Klubu Miejskiego. Z dniem 1 stycznia 
1979 roku w wyniku starań władz sa-
morządowych i sportowych Wołomina 
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji 
poddany został w stan likwidacji, który 
w całości z jego pasywami i aktywami 
oraz pracownikami przejęty został przez 
MZKS Huragan. Liczba członków 
klubu osiąga magiczną liczbę człon-
ków 500! Z racji osiąganych wyników 
sportowych przez poszczególne sekcje 
Huragan stawał się coraz bardziej znany 
w kraju. Ciężarowcy zdobywali medale 
na Miastrzostwach Polski, koszykarki 
awansowały do II Ligi, coraz głośniej 
mówiono o siatkarzach, szachistach i 

oczywiście piłkarzach.
W latach 1963-71 I drużyna piłki 

nożnej występowała w klasie A co za-
kończyło się w 1972 roku awansem do 
Ligi Okręgowej, w której utrzymała się 
do 1995 roku. W sezonie rozgrywkowym 
95-96 po barażu I zespół awansował 
do IV Ligi.

W sezonie rozgrywkowym 2012-13 I 
drużyna seniorów zdobyła Mistrzostwo 
IV Ligi Północnej i awansuje do III Ligi 
Łódzko-Mazowieckiej, gdzie po rocz-
nym epizodzie zespół spada do IV Ligi 
aby po dwóch sezonach w 2016 roku 
ponownie awansować o szczebel wyżej 
ale tym razem już do zreorganizowanej 
III Ligi składającej się z zespołów repre-
zentowanych rzez cztery wojewódzkie 
związki: Mazowiecki, Łódzki, Podlaski 
oraz Warmińsko-Mazurski.

W rozpoczynającym się w sobotę 
11 września sezonie rozgrywkowym 
2018-19 I zespół seniorów występować 
będzie w IV Lidze Grupa Północna 
natomiast II Zespół w Klasie A. Szko-
leniem objętych zostanie aż 12 grup 
młodzieżowych (roczniki od 2002 do 
2010) Ogółem około 300 osób (seniorzy 
i grupy młodzieżowe) zostanie objętych 
szkoleniem.

Na zakończenie Jerzy Turek wyraził 
przekonanie, że za pięć lat na 100 lecie 
Klubu będziemy mogli cieszyć się z 
tego, że I Zespół Seniorów na stałe 
zadomowi się w rozgrywkach trzecio-
ligowych, że Huragan będzie czołową 
drużyną na Mazowszu, że poprawi się 
infrastruktura stadionowa, że mówiąc 
kolokwialnie – wszystko będzie OK.

Wołomińskiemu 
Huraganowi  
strzeliło 95 lat

W minioną sobotę (4 sierpnia 2018 r.) w Powiatowej Galerii przy Fabryczce (Wo-
łomin ul. Orwida 3) odbyła się uroczystość 95. lecia wołomińskiego Klubu Sporto-
wego Huragan Wołomin. W uroczystości uczestniczyli byli i obecni działacze klubu 
oraz zawodnicy, trenerzy i szkoleniowcy oraz sympatycy i kibice wołomińskiej 
piłki nożnej. Nie zabrakło przedstawicieli lokalnego samorządu – Elżbiety Radwan, 
burmistrz Wołomina oraz Leszka Czarzastego, przewodniczącego wołomińskiej 
rady jak też starosty wołomińskiego Kazimierza Rakowskiego.

Odsłonięta została tablica, która informuje o nadaniu stadionowi w Wołominie imienia Mirona Pawła Cicheckiego 



  Piękne i gładkie ciało

Gorące, wakacyjne dni są du-
żym wyzwaniem dla naszej skóry. 
Latem pocimy się o wiele więcej, 
nasz organizm traci duże ilości 
wody, a skóra staje się bardziej su-
cha. Dlatego też niezwykle ważnym 
elementem codziennej pielęgnacji 
ciała jest stosowanie kosmetyków, 
które tworząc na powierzchni skó-
ry warstwę okluzyjną zatrzymają 
wodę. Produktem pozwalającym 
zachować odpowiedni poziom na-
wodnienia skóry jest masło kojąco 
– regenerujące do ciała marki O3 
ZONE. Produkt ten świetnie rege-
neruje i ujędrnia skórę sprawiając, 
że staje się ona sprężysta i gładka.

 – Systematyczna pielęgnacja 
ciała jest kluczem do utrzymania 
dobrze nawilżonej skóry podczas 
letnich upałów. Masło kojąco – 
regenerujące O3 ZONE w swoim 
składzie zawiera emolienty, które 
świetnie natłuszczają naszą skórą, 
dając uczucie gładkości i miękko-
ści. Dodatek oliwy ozonowanej, 
oleju ze słodkich migdałów, oleju 

awokado i sojowego czyni skórę 
świetnie natłuszczoną i doskonale 
zregenerowaną. To unikalne po-
łączenie idealnie sprawdzi się w 
przypadku osób o skórze suchej  
i pozbawionej jędrności. Masło jest 
naszym najchętniej kupowanym 
produktem. Duża, wydajna tuba 
wystarczy z pewnością na całe wa-
kacje – mówi Edyta Brojek, współ-
założycielka marki O3 ZONE.

  Nieskazitelna cera

Podczas systematycznej pielę-
gnacji ciała nie wolno zapominać 
o odpowiednim nawodnieniu cery, 
która podczas upału jest również 
narażona na wysuszenie. Skutecz-
nie nawilżającymi i relaksującymi 
skórę produktami są kremy kojąco 
– regenerujące firmy O3 ZONE. 
Lekka i jedwabista konsystencja 
produktów sprawia, że na twarzy 
nie pozostaje tłusty film, a kre-
my idealnie nadają się pod letni 
makijaż. 

- Zastosowany w preparatach 
do pielęgnacji skóry tzw. emolient 

suchy tworzy na powierzchni war-
stwę okluzyjną, działającą nawilża-
jąco ze względu na zapobieganie 
nadmiernemu odparowywaniu 
wody z powierzchni. Ponadto 
ma właściwości zmiękczające  
i wygładzające skórę, utrzymując 
ją w świetnej kondycji - dodaje 
Edyta Brojek.

Produkty O3 ZONE ze wzglę-
du na swój niezwykle wartościowy 
skład idealnie sprawdzą się w 
letnie dni, podczas których nasza 
skóra narażona jest na działanie 
tak wielu szkodliwych czynników. 

O3 ZONE - linia produktów 
pielęgnacyjnych O3 ZONE została 
stworzona na bazie produkowanej 
przez firmę MC oliwy ozonowanej. 
Oliwa ta wspomaga leczenie der-
matologiczne, zawierając 100 mg/
ml ozonu, co jest udokumentowa-
ne badaniem metodą rezonansu 
magnetycznego na spektrometrze 
600 MHz/16 tesli. Seria kosmety-
ków pielęgnuje cery problematycz-
ne oraz gwarantuje zdrową i piękną 
skórę. O3 ZONE to kosmetyki do 
zadań specjalnych.

Biuro reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: handlowcy@logos.home.pl www.zyciepw.pl
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Podczas systematycznej 
pielęgnacji ciała nie wolno 
zapominać o odpowied-
nim nawodnieniu cery, 
która podczas upału jest 
również narażona na 
wysuszenie. Skutecznie 
nawilżającymi i relaksują-
cymi skórę produktami są 
kremy kojąco – regenerują-
ce firmy O3 ZONE.

9 sierpnia 2018

TAI CHI

  516 099 060

Miejski dom Kultury w wołominie
 grupy początkująca i zaawansowani  
w poniedziałki i środy o godz. 2000-2130

 Seniorzy (UTW) – wtorki, godz. 930-1100

dom Kultury w tłuszczu
 Seniorzy (UTW)  – wtorki,  godz. 1230-1400

Opalona czy przesuszona? 
Nawilżaj skórę latem!

Kawa i kosmetyki

Silne działanie promieni słonecznych oraz suche powietrze podczas letnich upałów sprawia, że nasza skó-
ra odwadnia się i wysusza. Dlatego tak ważna jest skuteczna i systematyczna pielęgnacja, dzięki której 
nasza skóra będzie odpowiednio nawilżona i odżywiona. Doskonałymi produktami ochronnymi i kojącymi, 
wspomagającymi regenerację i nawilżenie skóry są produkty linii O3 ZONE. Zawierają oliwę ozonowaną, 
dzięki której skóra staje się zdrowsza i lepiej wypielęgnowana.

O niezwykłych właściwościach pobudzających kawy wiedzą już chyba wszyscy. Nie każdy jednak wie, że kawa 
może być wykorzystywana nie tylko jako eliksir życia o poranku. Dzięki swoim wspaniałym właściwościom 
kawa jest coraz częściej stosowana w produkcji wielu kosmetyków, jak i również w naszych domach. Jeżeli 
interesuje Cię, jak kawa może wpłynąć na naszą skórę i włosy, to zapraszamy do lektury.

  Kawa jako szampon  
do włosów

Udowodniono, że kawa rewela-
cyjnie sprawdza się jako kosmetyk 
do włosów. Możemy ją stosować 
jako preparat, który przyciemni 
i podkreśli kolor naszych włosów, 
a dodatkowo sprawi, że będą odży-
wione i niebywale lśniące. Najwięk-
szą jej zaletą jest to, że poprawiając 
mikrokrążenie, stymuluje cebulki, 
przez co aktywuje porost włosów 
i zapobiega ich utracie.

  Kawa do walki  
z cellulitem

Kawa jest bardzo często wyko-
rzystywana jako dodatek do wielu 
kremów, maści i żelów przezna-
czonych do zwalczania cellulitu. 
Kofeina zapobiega nadmiernemu 
odkładaniu się tłuszczu i usprawnia 
proces lipolizy. Usuwa nadmiar 
wody z komórek, dzięki czemu skóra 
jest bardziej napięta i gładka. Naj-
lepsze jest to, że do walki z celluli-
tem idealnie sprawdzi się peeling 
z kawowych fusów, który możemy  
z łatwością przeprowadzić w naszych 
domach.  

  Kawa zwalcza  
oznaki starzenia

Wiele osób wykorzystuje kremy  
z dodatkiem kawy, jako świetny spo-

sób na pozbycie się zmarszczek. 
Kofeina poprawia mikrokrążenie oraz 
posiada właściwości przeciwzapalne i 
antybakteryjne, dzięki czemu zwalcza 
najróżniejsze niedoskonałości skóry. 
Ponadto kwas chlorogenowy zawarty 
w kawie opóźnia rozkładanie witaminy 
C, co sprawia, że zmarszczki zostają 

wygładzone. Kawa jest bardzo często 
stosowana również w kremach pod 
oczy, które na celu mają zwalczanie 
cieni, czyli tak zwanych worków pod 
oczami. Kawa posiada również natu-

ralne filtry UV, które mogą chronić 
przed nowotworami skóry. 

przeprowadzić w naszych domach.   Kawa jako  
samoopalacz

Jeżeli w okresie zimowym chcesz 
pochwalić się lekko opaloną skórą, 
to kawa również jest rewelacyjnym 

rozwiązaniem. Niestety efekt brą-
zowej skórki trwa zdecydowanie 
krócej niż w przypadku drogeryjnych 
samoopalaczy i trzeba stosować ją 
codziennie. Kawa delikatnie, ale 

skutecznie przyciemnia naszą skórę 
i co ważne jest to w 100% naturalny 
samoopalacz. Kawa to wspaniały 
produkt, który zachwyca nas swoim 
smakiem, skutecznie pobudza nas 
do życia i świetnie integruje. Warto 
jednak przyjrzeć się kawie bliżej. 
Posiada ona dużo więcej właściwości, 

o których nie słyszeliśmy, a które 
zdecydowanie mogą nam pomóc  
w codziennych problemach.

Opracowanie  www.Konesso.pl 
Sklep z kawą i akcesoriami do kawy

Kawa jest często wykorzy-
stywana jako dodatek do 
kremów przeznaczonych do 
zwalczania cellulitu. Kofeina 
zapobiega nadmiernemu 
odkładaniu się tłuszczu 
i usprawnia proces lipolizy. 
Usuwa nadmiar wody  
z komórek, dzięki czemu 
skóra jest bardziej napięta 
i gładka. Do walki z celluli-
tem idealnie sprawdzi się 
peeling z kawowych fusów, 
który możemy przygotować 
samodzielnie w domu.
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al. Armii Krajowej 64
pon.-pt.: 8 -20  sob.: 8-14  

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

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

ul. Warszawska 15
pon.-pt.: 8 -20  sob.: 8-14  

 
ul. Konstytucji 3 Maja 10

pon.-pt.: 8 -20  sob.: 8-15  
ul. Konstytucji 3 Maja 30

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

ul. Traugutta 3a   pon.-pt.: 9 -17  sob.: 8-15  

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

 

Wołomin

Radzymin

Marki

 

 

 

ul. Wileńska 40
dyżur nocny

www.wilenskapark.pl




