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– Tak właśnie było w sytu-
acji naszego kolegi Karola 

Jakubowskiego, który zo-
stał na przejściu dla pie-
szych przepuszczony przez 
kierowcę pojazdu jadącego  
z prawej strony, a potrąco-
ny przez tego, który jechał  
z przeciwnej strony – opowiada 
Krzysztof Szczyciński, inicjator 

i realizator akcji złożenia petycji 
do Marszałka Województwa Ma-

zowieckiego w sprawie poprawy 
bezpieczeństwa w tym miejscu 
pod którą członkowie TOTUS 

TUUS zbierali podpisy >> str. 4

Edward 
M. Urbanowski

– (...) radny Rafał 
Rozpara prezentował pro-

ponowane zmiany w budżecie 
przygotowanym przez wójta Dariu-
sza Kokoszkę. Wśród propozycji 
pojawiło się kilka nowych tytułów 
inwestycyjnych. Za wprowadze-
niem poprawek opowiedziało się 
dziewięciu z 15 radnych >> str. 10

10

Tegoroczny, 26. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy odbywał się pod 

hasłem „dla wyrównania szans w le-
czeniu noworodków”. Swoją cegiełkę 
na ten szczytny cel dołożyli też miesz-
kańcy naszego powiatu, którzy hojnie 

wsparli ideę Jurka Owsiaka wrzucając 
pieniądze do puszek wolontariuszy  

i biorąc udział w licytacjach. 
 >> str. 3

Zatrzymać chwilę, 
oddać emocje

Dość ofiar  
na 1 Maja  

w Wołominie!

Burzliwa  
sesja  
budżetowa  
w Jadowie

z agentem PZU

Porozmawiajmy o ubezpieczeniach
Ubezpieczymy Twój samochód, dom, podróż oraz firmę.
Zaufaj naszemu doświadczeniu 
i zyskaj poczucie bezpieczeństwa.
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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

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
w Gminie Radzymin – Etap I

Nowa sieć kanalizacyjna w Centrum Radzymina

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie

Wraz z końcem 2017 roku w Centrum 
Radzymina tj. w ul. Konstytucji 3 Maja, 
ul. Batorego, Placu Wolności oraz 
w ulicach bocznej od Wołomińskiej 
i bocznej od Wczasowej ukończono 
budowę nowej sieci kanalizacyjnej. 
Prace prowadzone były w związku 
z realizacją projektu pn. „Budowa 
kanalizacji sanitarnej i sieci wodocią-
gowej w Gminie Radzymin – Etap I”, 
dofinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko na lata 2014-2020.

Obecnie prowadzone są prace 
budowlane w z lewni ul. Nowej 
w Radzyminie. Równocześnie trwają 
końcowe prace związane z wdrożeniem 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin
tel.: 048 22 786 53 96
fax: 048 22 786 50 49
e-mail: wodociagi@pwikradzymin.pl
www.pwikradzymin.pl

systemu GIS, który wspomagać będzie proces zarządzania i monito-
rowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. System ten ułatwi 
efektywne i oszczędne korzystanie z zasobów wodnych oraz przyczyni 
się do zapobiegania stratom wody z sieci wodociągowej. 

Co zmienia się w przepisach 
w 2018 roku?

O zmianach w prawie podatkowym oraz o planowaniu podatków rozmawiamy z Pawłem 
Żółtkiem – właścicielem biura rachunkowego z Kobyłki

– Czy podatki naprawdę można 
zaplanować?
– Nie tylko można, ale wręcz należy 
planować! Podatki to przecież nasze 
pieniądze!
– A dlaczego akurat teraz pojawia 
się temat planowania podatków?
– Styczeń to miesiąc, w którym 
przedsiębiorca ma kilka tygodni na 
podsumowanie poprzedniego roku, 
przemyślenia, wyciągnięcie wniosków 
i działanie.
- A jakie możliwości ma przedsię-
biorca?
– Mówimy przede wszystkim o wy-
borze formy opodatkowania dla osób 
fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą zarówno indywidualnie 
jak i w formie spółek cywilnych (pod 
warunkiem, że wszyscy wspólnicy takiej 
spółki to osoby fizyczne).
– Czyli jakie to możliwości?
– Co do zasady przedsiębiorca może 
wybrać pomiędzy ryczałtem od przy-
chodów ewidencjonowanych, zasadami 
ogólnymi a podatkiem liniowym.
– A jakie są różnice pomiędzy 
poszczególnymi formami opodat-
kowania?
– Zasadnicze. A także może się oka-
zać, że bardzo wymierne jeśli chodzi  
o wysokość płaconych podatków.
– Co w związku z tym doradzałby 
Pan przedsiębiorcom?
– Każdy powinien przeanalizować 
dotychczasowe dochody i zastanowić 
się nad prognozami na nadchodzący 
rok. Nie ma uniwersalnego rozwiązania 
dla wszystkich. Każda firma wymaga 
osobnej analizy i rady. Warto pamiętać, 
że w podatku dochodowym domyślną 
formą opodatkowania jest opodatkowa-
nie na zasadach ogólnych, które wiąże 
się z progresywnymi stawkami podatku 
18% i 32%, ale jednocześnie dopuszcza 
wspólne opodatkowanie małżonków, 
czy preferencyjne opodatkowanie osób 
samotnie wychowujących dziecko.

– A co z podatkiem liniowym?
– Podatek liniowy ma tylko jedną staw-
kę podatku i cały dochód, niezależnie 
od wysokości, opodatkowany jest 
według stawki 19%. Należy jednak 
skrupulatnie wyliczyć, czy akurat dla 
nas podatek liniowy będzie najko-
rzystniejszy.
– No i mamy jeszcze możliwość 
wyboru ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych.
–Tak, ale należy pamiętać, że nie 
każdy może wybrać tę formę opodat-
kowania. Jest ona dozwolona przede 
wszystkim dla podatników, którzy nie 

przekroczyli w 2017 roku przycho-
dów w równowartości 250.000 EUR 
oraz są pewne rodzaje działalności, 
które wprost wykluczone są z tej 
możliwości. 
– Na przykład jakie?
– Chociażby handel częściami i akce-
soriami samochodowymi. Nie mniej 
jednak dla usług budowlanych czy 
transportowych opodatkowanie przy-
chodów ryczałtem może być bardzo 
korzystnym rozwiązaniem.
– A do kiedy dokładnie mamy czas 
na planowanie podatków?

– Wyboru formy opodatkowania 
możemy dokonać do 20 stycznia. 
Ponieważ w tym roku ten termin 
wypada w sobotę, więc mamy jeszcze 
dodatkowo dwa dni na przemyślenia. 
Tak więc najpóźniej w poniedziałek 
22 stycznia należy dokonać zmiany 
formy opodatkowania. Jeżeli nie 
chcemy dokonywać zmian to nic 
nie musimy robić. Wybór dokonany  
w latach poprzednich ma zastosowa-
nie również w latach kolejnych.
– Czy o czymś jeszcze powinni 
wiedzieć przedsiębiorcy w kon-
tekście nowego roku?

– Podatnicy VAT z pewnością muszą 
pamiętać o sporządzeniu i przekaza-
niu do urzędu skarbowego w wersji 
elektronicznej pliku JPK_VAT.
– Czy zmiany dotyczą wyłącznie 
przedsiębiorców?
– Otóż nie. Osoby fizyczne uzysku-
jące dochody z najmu prywatnego 
zapłacą wyższy podatek w formie 
ryczałtu jeśli ich przychody z tego 
tytułu przekroczą kwotę 100.000 zł. 
Do tej kwoty płacić będą tak jak do 
tej pory 8,5%, a powyżej tej kwoty 
już 12,5 %.

– Czy na tym kończymy naszą 
rozmowę?
– Jest jeszcze kwestia formy wpłaty 
zaliczek na podatek dochodowy. Co 
prawda w tym przypadku mamy czas 
na decyzję do 20 lutego, ale może 
już dziś, łącznie z wyborem formy 
opodatkowania, warto zastanowić 
się również nad sposobem wpłaty 
zaliczek.
– A jakie możliwości ma przed-
siębiorca?
– Przedsiębiorca może wybierać 
pomiędzy wpłatą zaliczek na po-
datek dochodowy miesięcznie albo 
kwartalnie.
– Czy to jedyny wybór?
– Otóż nie. Dla przedsiębiorców, któ-
rzy prowadzą działalność co najmniej 
od 2016 roku jest również możliwość 
wyboru zaliczek uproszczonych. 
Polega to na tym, że przez cały rok 
2018 przedsiębiorca będzie opłacał 
zaliczki w wysokości 1/12 podatku 
wyliczonego od dochodu wykazane-
go w zeznaniu za rok 2016 (albo za 
rok 2015, jeśli w 2016 nie osiągnął 
dochodu).
– Czy każdemu przedsiębior-
cy takie rozwiązanie będzie się 
opłacać?
– Najkorzystniejsze będzie dla tych 
przedsiębiorców, którzy za rok 2016 
wykazali niewielki dochód, a w roku 
2018 przewidują dochód dużo wyższy. 
Różnicę podatku za 2018 dopłacą 
dopiero w kwietniu 2019 roku.
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– Każdy powinien przeanalizo-
wać dotychczasowe dochody  
i zastanowić się nad progno-
zami na nadchodzący rok. Nie 
ma uniwersalnego rozwiązania 
dla wszystkich. Każda firma 
wymaga osobnej analizy  
i rady. Warto pamiętać,  
że w podatku dochodowym 
domyślną formą opodatko-
wania jest opodatkowanie na 
zasadach ogólnych - zauważa 
Paweł Żółtek właściciel biura 
rachunkowego z Kobyłki
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Gra na dwa głosy
Teresa Urbanowska

Zmiana
Edward M. Urbanowski

Nowy rok rozpoczął się od zmiany rządu. Prawo i Sprawiedliwość musiało wresz-
cie przyznać rację swoim oponentom, iż nie wszystko poszło tak, jak obiecywano  
w programie wyborczym. Nic bowiem nie pogrąża polityka bardziej, jak niespełnione 
obietnice wyborcze! Dobrze o tym wiedzą gremia kierownicze PiS, gdyż przez długie 
lata tym właśnie argumentem punktowali rządzącą wówczas PO, doprowadzając do 
jej porażki.

Politolog, prof. Antoni Dudek: - Znakomita sytuacja gospodarcza, osiągnięcie 
kompromisu z prezydentem w sprawie ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie 
Najwyższym, wreszcie dobre nastroje społeczne potwierdzane rekordowymi sondażowy-
mi notowaniami zarówno PiS, jak i premier Beaty Szydło, mogły sugerować zaniechanie 
wszelkich zmian w rządzie. Mimo to najwyraźniej prezes Kaczyński uznał, że dalsze 
podtrzymywanie rządowego status quo może się okazać niebezpieczne. Dlaczego?

Po pierwsze z uwagi na rozpoczynające się 
w Brukseli prace nad nowym budżetem Unii 
Europejskiej, których efekty mogą się okazać dla 
rządu PiS znacznie bardziej dolegliwe od wsz-
czętej w końcu ubiegłego roku przez Komisję 
Europejską procedury ochrony praworządności. 
Po wtóre zaś, z uwagi na nie dający się wygasić 
konflikt między prezydentem, a szefem MON, 
mogący w nieodległej przyszłości zablokować 
kolejne ważne dla PiS ustawy. Po trzecie wresz-
cie, pozbycie się najbardziej niepopularnych 
ministrów na początku roku otwierającego 
nowy cykl wyborczy, wydawało się logicznym, 
choć w niektórych przypadkach ryzykownym 
posunięciem.

Najwięcej emocji przy okazji rekonstrukcji 
wzbudził oczywiście los Antoniego Maciere-
wicza. Spekulacje, czy przetrwa na stanowisku 
ministra obrony trwały do końca, co wskazuje, 
że zadecydowano o tym w ostatniej chwili i w bardzo wąskim gronie ludzi. Usunięcie 
najbardziej niepopularnego ministra, który od dawna okupował niechlubne pierwsze 
miejsce na listach polityków cieszących się najmniejszym zaufaniem społecznym, z pew-
nością będzie miało wpływ na notowania rządu i PiS. Ułatwi też stopniowe wyciszanie 
sprawy katastrofy smoleńskiej, co przypuszczalnie nastąpi po jej najbliższej rocznicy  
i odsłonięciu pomników w Warszawie.

Ta operacja ma też i swój ryzykowny aspekt. Gniewne reakcje środowiska „Gazety 
Polskiej” oraz niektórych prawicowych portali na odwołanie Macierewicza, postawiły 
bowiem na nowo pytanie o możliwość rozłamu w PiS. Na taki scenariusz zdaje się 
liczyć część polityków i dziennikarzy ze środowisk liberalnych, ale jego realizacja – choć 
niewykluczona – wydaje się mało prawdopodobna.

Do najciekawszych decyzji prezesa Kaczyńskiego należy skierowanie do rządu w roli 
nowego szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego, który dotąd kierował partyjnymi struk-
turami PiS, będąc w partii jako szef jej Komitetu Wykonawczego praktycznie osobą nr 2. 
Zważywszy na wspomniany już opór, jaki zarysował się w PiS wobec zmiany premiera  
i usunięcia Macierewicza, wydaje się to również ryzykownym posunięciem.

Pozbycie się z rządu najbardziej niepopularnych ministrów będzie najpewniej 
skutkowało wzrostem notowań sondażowych zarówno rządu, jak i PiS. Nie sposób 
jednak dziś przewidzieć, na jak długo to wystarczy, a tym bardziej, czy wpłynie w istotny 
sposób na wynik tegorocznych wyborów samorządowych.

W środowe, śnieżne przedpo-
łudnie, uczestniczyłam w ulicznym 
spotkaniu w sprawie poprawy bez-
pieczeństwa na przejściu przez ul.  
1 Maja w Wołominie na wysokości ulicy 
Brzozowej.

Trzeba przyznać, że spotkanie, 
choć zwołane w szybkim tempie, po 
poniedziałkowej wizycie wołomińskiej 
delegacji w Urzędzie Marszałkowskim 
było merytoryczne. Uczestniczyli w 
nim m.in. przedstawiciele MZDW z 
ramienia Urzędu Marszałkowskiego 
jak również naczelnik wydziału inwe-
stycji z Wołomińskiego Urzędu Miej-
skiego oraz inicjator akcji zbierania 
podpisów pod petycją do Marszałka w 
sprawie poprawy bezpieczeństwa na 
tym skrzyżowaniu (czyt. str. 4).

Na miejscu przeanalizowano ist-
niejący stan faktyczny i potwierdzo-
no ograniczoną widoczność.  Obie 
strony – zarówno gmina jak i Urząd 
Marszałkowski, wyraziły wolę współ-
pracy. Wstępnie określono też zakres 
możliwych na obecną chwilę działań, 
które poprawią widoczność na przej-
ściu. Umówiono się też na kontakty 
robocze. Można mieć więc nadzieję, że 
podjęte działania zaowocują wkrótce 
doświetleniem przejścia jak też jego 
lepszym oznaczeniem i poprawą, ogra-
niczonej w tej chwili, widoczności. To 
przykład jak społeczne zaangażowanie 
mieszkańców może być wsparte przez 
władze samorządowe. I myślę, że takiej 
współpracy chyba wszyscy oczekujemy. 
Natomiast warto też zauważyć, że w 
tym przypadku również starania sa-
morządu otrzymały mocne wsparcie 
ze strony mieszkańców co w sumie 
może przełożyć się na osiągnięcie 
pożądanego przez nas wszystkich 
efektu. Przynajmniej tak rozumiem 
współpracę sektora społecznego i 
publicznego.

Ta współpraca może przejawiać się 
w różnej formie – choćby we wspólnym 
udziale w akcjach społecznych takich 
jak finał WOŚP. I tu dochodzimy do 
sedna.

Moi redakcyjni koledzy odwiedzili 
w tym roku kilka sztabów WOŚP grają-
cych na terenie powiatu wołomińskie-
go – wiedząc, że nie wszędzie zdążymy 

dotrzeć osobiście z niektórymi umó-
wiliśmy się na przekazanie nam ma-
teriałów przygotowanych przez nich. 
W miarę jak w redakcyjnych zasobach 
zaczęły pojawiać się zdjęcia i filmy 
zaczęliśmy je udostępniać, wzboga-
cając nieco zebranymi informacjami. 
Normalna, codzienna praca.

Jeden z nich – dotyczący Wołomina 
opatrzyłam tytułem „Wołomin zagrał 
na dwa głosy” i...

zaczęła się „burza w szklance 
wody”, na Fbkowym forum określana 
bardziej dosadnie „g...burzą”.

Dostało mi się – choć ciągle nie 
bardzo rozumiem za co. Jeden z fo-

rumowiczów uznał, że zaangażowanie 
się w WOŚP samorządowców upoli-
tycznia to wydarzenie a już napisanie 
o tym to niemalże skandal.

Pamiętam, gdy kilka lat temu za 
skandal uważano, jeśli któryś z lokal-
nych samorządowców nie chciał się w 
takie wydarzenia angażować.

To w zasadzie jak to jest – chcemy 
aby samorządowcy byli z nami? Bo jeśli 
nie, to zastanówmy się po co ich wybie-
ramy? Czy po to, aby współpracowali z 
nami – mieszkańcami, czy też może po 
to, abyśmy mieli na kim wyładowywać 
swoje frustracje?

Ja zdecydowanie wolę samorzą-
dowców, którzy wsłuchują się w 
potrzeby mieszkańców i którzy chcą 
z nimi działać wspólnie. Czyż nie o to 
chodzi w samorządzie? 

Warto grać wspólnie, czy nie?

To w zasadzie  
jak to jest – chcemy 

aby samorządowcy byli 
z nami? Bo jeśli nie, to 

zastanówmy się po co ich 
wybieramy? Czy po to, 

aby współpracowali  
z nami – mieszkańcami, 
czy też może po to, aby-

śmy mieli na kim wyłado-
wywać swoje frustracje?

Usunięcie najbardziej 
niepopularnego ministra, 

który od dawna okupował 
niechlubne pierwsze miejsce 

na listach polityków cie-
szących się najmniejszym 

zaufaniem społecznym,  
z pewnością będzie miało 

wpływ na notowania rządu 
i PiS. Ułatwi też stopniowe 

wyciszanie sprawy katastrofy 
smoleńskiej, co przypuszczal-
nie nastąpi po jej najbliższej 

rocznicy i odsłonięciu  
pomników w Warszawie.

Już po raz trzynasty z Wielką Or-
kiestrą Świątecznej Pomocy zagrały 
Marki, które mogą się poszczycić 
najwyższą w skali powiatu w kwotą 
zebraną w czasie tegorocznego 
finału WOŚP. 

– Razem zebraliśmy 166 331,78 
złotych i dzięki sprawnej Komisji 
Kasy, kasowych wolontariuszy oraz 
ekipy z firmy AVARUS (oczywiście 
naszej mareckiej!) sprawnie wszyst-
ko policzyliśmy i oddaliśmy przed 
północą  do głównego Sztabu WOŚP! 
Całą imprezę pod swoją pieczą miała 
Fundacja Przyjaciele Marek przy 
współorganizacji z Gminą Miasta 
Marki - mówi Maria Krzyżanowska, 
szefowa sztabu WOŚP w Markach

Jedną z bardzo wielu atrakcji 
przygotowanych przez marecki sztab  
była „Kulinarna podróż dookoła 
świata” czyli 12-daniowe set menu 
przygotowane przez szefów kuchni 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Szefów Kuchni i Cukierni. Nie 
zabrakło też koncertów, Kiosku  
z Sercem, wielu atrakcji dla dzieci  
i oczywiście licytacji.

– Wszystkie przedmioty do licyta-
cji zostały podarowane przez wspa-
niałych mieszkańców Marek. Wielu 
z nich kwestuje całymi rodzinami 
już od lat. Mareccy przedsiębiorcy 
oferowali vouchery na swoje usługi, 
inni przynieśli wspaniałe gadżety. 
Sam burmistrz, Jacek Orych, który 
przez wiele lat był wolontariuszem  
w sztabie, podarował zestawy pamią-
tek związanych z Markami – dodaje 
Maria Krzyżanowska

W Wołominie do uczestnictwa  
w 26. Finale i udziału w charyta-
tywnym Bieg WOŚP „Policz się 
z cukrzycą” zachęcała na swoim 
facebookowym profilu burmistrz 
Elżbieta Radwan. Koszulkę Macieja 
Rybusa - piłkarza reprezentacji Pol-
ski - oddała do wylicytowania  Edyta 
Zbieć, wiceburmistrz Wołomina.  
Bardzo prężnie działały dwa woło-
mińskie sztaby, które zebrały łącznie 
132.345,55 złotych.

– Nasz sztab zebrał 110 tysięcy 
złotych, nadal spływają pieniądze 
z aukcji internetowych. Gwiazdą 
wieczoru był zespół WEEKEND,  
a licytacja Złotego Serduszka osią-
gnęła kwotę 20.000 złotych. Cały 
sztab stanął na wysokości zadania 
i 26. Finał w Wołominie okazał się 
rekordową imprezą ponieważ nigdy 
nie przekroczyliśmy kwoty 100.000.  
Włoch Robeto Zucaro zagrał świetne 
włoskie przeboje.  Światełko do nieba 
od Tomasza Rembelskiego było  
8 minutowym pokazem. Pierwszy 
Bieg WOŚP „Policz się z cukrzycą” 
w Wołominie, mimo wielu przeszkód 
odbył się bez zarzutów, uczestniczyło  
w nim 70 osób, a wydarzeniu patro-
nował Bogdan Domagała – mówi 
Marcin Kruszewski, szef sztabu 
WOŚP Wołomin, który był organiza-
torem wydarzeń na OSiR Wołomin

– Po raz 19. uczestniczyła  
w WOŚP Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Ignacego Łukasiewicza w Wo-
łominie. W tym roku kwestowało 43 
wolontariuszy. O godz. 9.00 odbyło 
się spotkanie wolontariuszy z przed-
stawicielem policji na temat bezpie-
czeństwa w czasie zbiórki pieniędzy. 
O godzinie 13.30 wszyscy kwestujący 
byli już w siedzibie sztabu. Tu czekała 
na nich ciepła herbatka, drożdżówki  
i paczki. Akcja przebiegła bezpiecz-
nie. W liczeniu pieniędzy uczestni-
czyli nauczyciele i rodzice. Udało nam 
się zebrać 22345,55 złotych - mówi  
Jolanta Gągała, szef Sztabu WOŚP  
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Igna-
cego Łukasiewicza w Wołominie

Za kwotę 449 złotych wylicytowa-
ny został na portalu Allegro Dzień  
z Burmistrz Wołomina. Aukcja 
została wystawiona przez Sztab Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  
w Duczkach, które zagrały z Orkie-
strą już po raz dziesiąty.. Na swoim 
profilu na Facebooku sztab WOŚP 
Duczki informuje o zebraniu około 
100 tyś. złotych.

Morsowanie dla WOŚP zorga-
nizowały wspólnie Fundacja Morsy 
Wołomin - Kobyłka społeczność 
Morsów Zielonka oraz wolontariusze 
ze sztabu WOŚP Duczki 

– W trakcie koncertu Orkie-
stry na Gliniankach zebrano 2300 
złotych. Dodatkowo do tej kwoty 
zostaną doliczone jeszcze pieniądze 
uzyskane ze sprzedaży obrazu Ewy 
Jarmuszyńskiej i pluszaka morsa 
wykonanego przez Annę Bulanda-
Krupę, które zostały podarowane 
fundacji do licytacji – napisał Bogdan 
Krysiński, jednego z uczestników 
morsowania dla WOŚP

Zmarzniętych, ale zawsze 
uśmiechniętych i serdecznych wo-

lontariuszy WOŚP, można było 
spotkać także na ulicach Tłuszcza  
i Zielonki. 

Sztab w Zielonce prowadził tylko 
zbiórkę do puszek. 

– Mimo dużego mrozu wolonta-
riusze zebrali  35.426.70 złotych do 
38 puszek .W tym roku bardzo zaan-
gażowali się rodzice  służąc własnymi 
samochodami. Na terenie Zielonki 
pod kościołami zbierali również 
wolontariusze ze sztabu Wołomin  
i sztabu Ząbki – mówi Hania Mi-
chalik-Mróz, szefowa sztabu WOŚP  
w Zielonce.

W tym roku w Tłuszczu kwesto-
wało 69 osób. Dzięki zaangażowaniu  
wolontariuszy i mieszkańców pod-
czas tegorocznego Finału, tłuszczań-
ski sztab WOŚP zasilił konto Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy kwotą 
20 426,91złotych.

Bardzo głośno zagrała Orkiestra 
w Kobyłce. Sztab 1443 - popularna 
kobyłkowska "Trójka" - grał  z WOŚP  
po raz 23. W zbiórce uczestniczyło 
135 wolontariuszy. Zebrana i prze-
kazana kwota to: 48.383,03 złotych 
Oprócz zbiórki prowadzonej przez 
wolontariuszy zorganizowany został 
we współpracy z Family Active i ob-
jęty patronatem Burmistrza Miasta 
Kobyłka bieg: Policz się z Cukrzycą 
(już po raz 7 w Kobyłce ), w któ-
rym udział wzięło 45 zawodników.  
W biegu rodzinnym uczestniczyło 
11 rodzin. W tym samym czasie 
prowadzone były badania poziomu 
glikemii i pomiar ciśnienia tętni-
czego krwi. 26 Finałowi WOŚP 
towarzyszył też dwudniowy Cha-
rytatywny Turniej Piłki Siatkowej o 
Puchar Burmistrza Miasta Kobyłka, 
w którym udział wzięło 9 drużyn.  
W organizacji tego wydarzenia czyn-
nie uczestniczyła Rada Rodziców 
przy SP3 i Stowarzyszenie Trójka. 
Na koniec planowany był mecz 
siatkarski III ligowej drużyny Wicher. 
Ostatecznie zgrały zespoły Wichru 

i reprezentantów charytatywnego 
turnieju siatkarskiego

– Wielki podziw i uznanie dla 
wszystkich wolontariuszy którzy  
w ten mroźny i wietrzny dzień 
wiele godzin zabiegali o jak naj-
lepsze  wyniki zbiórki. Podzię-
kowania dla wszystkich wspiera-
jących zarówno sam WOŚP, jak  
i imprezy towarzyszące (policjantów, 
strażaków, harcerzy, ratowników 
medycznych, pracowników szko-
ły i rodziców). Puchary, nagrody  
i wyróżnienia ufundowali: Burmistrz 
Miasta Kobyłka, firma Lenovo, firma 

WOLF, stowarzyszenie "Kobyłka na 
obcasach", stowarzyszenie "Trójka" 
oraz fundatorzy indywidualni. Gło-
śne dziękuję dedykuję wszystkim, 
którzy witali wolontariuszy uśmie-
chem, dobrym słowem i zasilali ich 
puszki wrzucanymi banknotami 
i bilonem. Dziękuję! – mówi To-
masz Szturo, szef sztabu WOŚP  
w Kobyłce

Podczas 26. Finału WOŚP  
w Radzyminie i Dąbrówce można 
było m.in. wziąć udział w licytacji 
25 srebrnych serduszek i jednego 
złotego serduszka WOŚP 2018 ufun-
dowanych przez zakład Jubiler BT. 

– Zakończyliśmy zliczanie pie-
niędzy zbieranych w ramach 26 
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy w gminie Radzymin  
i w gminie Dąbrówka. To nie 
jest jeszcze ostateczna kwo-
ta (trwają licytacje przedmiotów 
wystawianych na aukcjach), ale 
dotychczas zebraliśmy ponad 45 
390  złotych. I złotą obrączkę!  
W tym 42.909,10 złotych w gotówce, 
2285 złotych za pomocą terminali 
płatniczych i około 200 złotych  
w walutach obcych – mówi Artur 
Laskowski, szef sztabu WOŚP  
w Radzyminie.

Co najmniej 5480,94 złotych 
zostało zebrane przez wolontariu-
szy gminy Dąbrówka. Do tej kwoty 

należy doliczyć część sumy uzbie-
ranej przez jedną z wolontariuszek 
(zawartość jej puszki to  1300,36 
złotych) która kwestowała zarówno 
na terenie gminy Dąbrówka, jak i na 
terenie gminy Radzymin – dodaje 
szef sztabu WOŚP w Radzyminie.

Wspaniały finał zorganizował 
ząbkowski sztab WOŚP. gdzie udało 
się zebrać 13.799,49 złotych.

– Kwota ta z pewnością jeszcze 
wzrośnie, nadal bowiem trwają 
aukcje internetowe – mówi Piotr 
Brześkiewicz, szef sztabu WOŚP 
w Ząbkach.

Finały WOŚP to jednodniowe 
zbiórki publiczne, organizowane 
przez Fundację Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. W ciągu mi-
nionych 25. lat WOŚP zebrała na 
wsparcie polskiej medycyny sumę 
ponad 825 mln złotych. Trudno 
byłoby wskazać w Polsce szpital,  
w którym nie ma sprzętu zakupio-
nego przez Orkiestrę.

Tegoroczny, 26. Finał, odbywał się 
pod hasłem "dla wyrównania szans 
w leczeniu noworodków". Neona-
tologia była celem Finałów WOŚP 
już siedmiokrotnie. Dzięki Wielkiej 
Orkiestrze Świątecznej Pomocy na 
wszystkie oddziały noworodkowe 
w Polsce trafiły 3844 urządzenia 
medyczne za łączną kwotę 121 909 
333,39 złotych. Rodzice najmniej-
szych pacjentów mogą dziś, w razie 
potrzeby, liczyć na gotowość do pracy 
1160 inkubatorów, 367 stanowisk do 
resuscytacji noworodków czy 344 
kardiomonitorów.

Zmieniają się rządy, miejsca 
ustępujących ministrów zajmu-
ją nowi, politycy składają kolej-
ne obietnice wyborcze, a Wiel-
ka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
gra niezmiennie od ponad ćwierć 
wieku niosąc pomoc chorym. . 
I grać będzie nadal. Do końca świata 
i jeszcze jeden dzień dłużej.

Aleksandra Olczyk

Miniona niedziela upłynęła w powiecie wołomińskim pod znakiem Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do chwili zamknięcia numeru udało się w 
naszym powiecie zebrać ponad 560 tysięcy złotych. Na konta sztabów nadal 
wpływają kwoty z aukcji.

Do końca świata  
Powiat Wołomiński 
gra z WOŚP

Tegoroczny, 26. Finał Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy odbywał się pod 
hasłem "dla wyrównania 
szans w leczeniu noworod-
ków". Swoją cegiełkę na 
ten szczytny cel dołożyli 
też mieszkańcy naszego 
powiatu, którzy hojnie 
wsparli ideę Jurka Owsiaka 
wrzucając pieniądze do pu-
szek wolontariuszy i biorąc 
udział w licytacjach.

Brawo WOŚP!
Brawo Powiat Wołomiński!

Brawo My!

Sceny na których grała tegoroczna orkiestra WOŚP obfitowały w przeróżne licytacje 
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„Dobry zwyczaj, nie pożyczaj”  
– umowa użyczenia

Mariusz Astasiewicz 
radca prawny

„Dobry zwyczaj, nie pożyczaj” 
brzmi przysłowie przestrzegające, 
że zwykle źle się to kończy. Ale czy na 
pewno? Może trudno w to uwierzyć, 
ale kodeks cywilny reguluje również 
tę sferę stosunków międzyludzkich. 
Pożyczając komuś auto, maszynę, 
lokal, czy książkę zawierasz umowę 
użyczenia. Jesteś wtedy użyczają-
cym, a ten co pożycza biorącym do 
używania. Umowa ta zatem polega 
na tym, że użyczający zobowiązuje 
się zezwolić biorącemu, przez czas 
oznaczony lub nieoznaczony, na 
bezpłatne używanie oddanej mu w 
tym celu rzeczy. Umowa nie wymaga 
formy pisemnej, lecz najlepiej taką 
formę zachować.

Mało tego, w przypadku zawarcia 
tej umowy, jeśli użyczona rzecz ma 
wady, użyczający obowiązany jest do 
naprawienia szkody, którą wyrządził 
biorącemu przez to, że wiedząc o 
wadach nie zawiadomił go o nich, 
chyba, że biorący mógł wadę z łatwo-
ścią zauważyć.

W umowie warto określić spo-
sób używania tej rzeczy (np. auta, 
maszyny) w przeciwnym razie bio-
rący może rzeczy używać w sposób 
odpowiadający jej właściwościom i 
przeznaczeniu.

Co istotne, bez zgody użyczającego 
biorący nie może oddać rzeczy użyczo-
nej osobie trzeciej do używania.

Biorący do używania ma również 
obowiązki, mianowicie ponosi zwykłe 
koszty utrzymania rzeczy użyczonej. 
Jeśli bierzesz w użyczenie, to pamiętaj, 
że jesteś odpowiedzialny za przypad-
kową utratę lub uszkodzenie rzeczy, 
jeżeli jej używasz w sposób sprzeczny 
z umową albo z właściwościami lub z 
przeznaczeniem rzeczy, albo nawet 
gdy nie będąc do tego upoważniony 
powierzasz rzecz innej osobie.

Umowa nie trwa też w nieskoń-
czoność, jeśli została zawarta na czas 
nieoznaczony, użyczenie kończy się, 
gdy biorący uczynił z rzeczy użytek 
odpowiadający umowie albo gdy 

upłynął czas, w którym mógł 
ten użytek uczynić. Najczę-
ściej wskazane w umowie 
zdarzenie kończy okres uży-
czenia.

Co istotne, w przypad-
ku zbycia rzeczy użyczonej 
w czasie trwania umowy, jej 
nabywca nie wstępuje w sto-
sunek użyczenia w miejsce 
zbywcy. Rzadko zdarza się, aby 
można było zakończyć umowy 
terminowe przed czasem, natomiast 
jeśli biorący używa rzeczy w sposób 
sprzeczny z umową, właściwościami, 
przeznaczeniem rzeczy, czy też po-
wierza innej osobie, albo jeżeli rzecz 
stanie się potrzebna użyczającemu z 
powodów nieprzewidzianych w chwili 
zawarcia umowy, użyczający może żą-
dać zwrotu rzeczy, chociażby umowa 
była zawarta na czas oznaczony.

Po zakończeniu użyczenia biorący 
do używania ma obowiązek zwrócić 
użyczającemu rzecz w niepogorszo-
nym stanie, natomiast biorący nie 
ponosi odpowiedzialności za zuży-
cie rzeczy jeśli rzeczy prawidłowo 
używał. 

Wzięcie rzeczy w użyczenie rodzi 
też skutki podatkowe, stanowiąc po 
stronie biorącego otrzymanie nieod-
płatnego świadczenia. W przypadku 
użyczenia wśród najbliższej rodziny 
trzeba pamiętać o tym, iż wolna od 
podatku dochodowego od osób fizycz-
nych jest wartość świadczeń w naturze 
i innych nieodpłatnych świadczeń 
otrzymanych od osób zaliczonych do 
I i II grupy podatkowej, w rozumieniu 
przepisów o podatku od spadków i 
darowizn. Ale szczegółowe kwestie 
podatkowe to już odrębny temat. 

radca prawny
Mariusz astasiewicz

 
Kancelaria Radcy Prawnego 
ul. Powstańców 47 lok. 16, 

05-091 Ząbki  
tel. 694 315 734

Dość ofiar na 1 Maja  
w Wołominie!

– Ilość osób, które ucierpiały – straciły życie lub zdrowie na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ulic 
1 Maja-Brzozowa w Wołominie, idzie już w dziesiątki. Śmierć Karola Jakubowskiego, naszego kolegi ze służby 
kościelnej TUTUS TUUS przelała szalę goryczy – mówi Krzysztof Szczyciński, autor petycji do Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego Adama  Struzika, która w poniedziałek wraz z 1483 podpisami trafiła do rąk adresata.

Przez dwie kolejne styczniowe 
niedziele Krzysztof Szczyciński, 
mieszkaniec osiedla Lipińska w Wo-
łominie, wraz z kolegami ze służby 
kościelnej TOTUS TUUS, zbierał 
podpisy pod petycją w sprawie 
modernizacji przejścia dla pieszych 
przez ulicę 1 Maja na wysokości ulicy 
Brzozowej w Wołominie. Podpisało 
się pod nią 1483 osoby. 

Droga 1 Maja (DW 634) jest dro-
ga wojewódzką. W dni powszednie 
do godz. 16.00 przez to przejście 
pomaga przejść „STOPEK” – pra-
cownik, którego zadaniem jest po-
moc dzieciom i młodzieży szkolnej 
bezpiecznie przejść przez jezdnię.

 Po godz. 16., kiedy – szczegól-
nie w okresie zimowym – robi się 
ciemno, a ruch wzmaga się jeszcze 
bardziej, niż w ciągu dnia, przejście 
z jednej strony ulicy na drugą często 
graniczy z cudem. 

Kierowcy nie zważają na pulsa-
cyjne światła i na pieszych, którzy 
też nie zawsze zachowują należyte 
bezpieczeństwo. Często dochodzi 
do sytuacji, że pojazd jadący w 
jedną stronę zatrzymuje się, pieszy 
wchodzi na przejście, ale trafia pod 
koła pojazdu jadącego z przeciwnej 
strony. 

– Tak właśnie było w sytuacji 
naszego kolegi Karola Jakubow-
skiego, który został na przejściu 
dla pieszych przepuszczony przez 
kierowcę pojazdu jadącego z pra-
wej strony, a potrącony przez tego, 
który jechał z przeciwnej strony 
– opowiada Krzysztof Szczyciński, 
inicjator i realizator akcji złożenia 
petycji do Marszałka Województwa 
Mazowieckiego w sprawie poprawy 
bezpieczeństwa w tym miejscu pod 
którą członkowie TOTUS TUUS 
zbierali podpisy. 

Jego zdaniem zamontowane  
w tym miejscu pulsacyjne światła 
nie są wystarczającym zabezpiecze-

niem. – Nie stwarzają przechodniom 
możliwości bezpiecznego przejścia 
na drugą stronę. W petycji, którą 
złożyliśmy w na ręce Pana Marszałka 
Adama Struzika, domagamy się 
poprawy bezpieczeństwa poprzez 
doświetlenie przejścia światłami 
leadowymi, zamontowania „kocich 
oczek” w jezdni i monitoringu tego 
przejścia – mówi nasz rozmówca.

Akcję zainicjowaną przez Krzysz-
tofa Szczycińskiego wsparła również 
Elżbieta Radwan, burmistrz Woło-
mina. Dzięki zaangażowaniu miasta 
możliwe stało się szybkie spotkanie 
w Urzędzie Marszałkowskim. W 
poniedziałek 15 stycznia 2018 roku 
z delegacją w składzie: inicjator 
akcji - Krzysztof Szczyciński, bur-
mistrz Elżbieta Radwan, zastępca 
burmistrza - Edyta Zbieć i Bożena 
Kucharczyk - naczelnik Wydziału 
Inwestycji w UM Wołomin spotkał 

się Adam Struzik – Marszałek Wo-
jewództwa Mazowieckiego oraz dy-
rektor MZDW Zbigniew Ostrowski. 
- Cieszę się z zaangażowania w ten 
temat Burmistrz Wołomina i Urzędu 
Miejskiego i z efektu spotkania w 
Urzędzie Marszałkowskim. Od Mar-
szałka Struzika dowiedziałem się, że 
jest już gotowy projekt przebudowy 
drogi 634. Marszałek zapewnił, 
że jego urząd jest w przededniu 
rozpisania przetargu na realizację 
tej drogi a w budżecie województwa 
zagrezerowana jest kwota ok. 100 
milionów złotych na jej realizację. 
W środę o godz. 10.00 (17 stycznia 
2018 roku) odbyła się wizja lokalna 
na feralnym przejściu. Postanowiono 
poprawić widoczność na skrzyżowa-
niu i zmienić oświetlenie.

Korzystając z obecności na na-
szych łamach Krzysztof Szczyciński 
zapewnia, że jego działaniem nie 

kierują żadne polityczne przesłanki. 
– W związku z akcją zbierania pod-
pisów pojawiły się różne spekulacje i 
komentarze. Zapewniam jednak, że 
nie zamierzam nigdzie kandydować. 
Nie jestem członkiem żadnej partii. 
Nie uważam, aby to było potrzebne 
do działań, które obecnie lub w przy-
szłości zamierzam realizować. Swoje 
społeczne zaangażownie w pełni 
realizuję w służbie TOTUS TUUS 
i działalności przykościelnej. Mam 
rodzinę, pracę i nie sądzę, abym zna-
lazł więcej czasu na inną działalność. 
Petycja i akcja zbierania podpisów 
to hołd dla starszego kolegi, który 
angażował się w budowę naszego 
kościoła i przez wiele lat działał z 
nami w TOTUS TUUS – podkre-
śla. - Mam nadzieję, że ta akcja choć 
trochę poprawi bezpieczeństwo na 
tym przejściu - dodaje.

Teresa Urbanowska

– Nasz kolega Karol Jaku-
bowski został na przejściu 
dla pieszych przepuszczo-
ny przez kierowcę pojazdu 
jadącego z prawej strony,  
a potrącony przez tego, 
który jechał z przeciwnej 
strony – opowiada Krzysz-
tof Szczyciński, inicjator 
petycji do Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego

W poniedziałek 15 stycz-
nia 2018 roku z delegacją 
w składzie: inicjator akcji 
- Krzysztof Szczyciński, 
burmistrz Elżbieta Radwan, 
zastępca burmistrza - Edyta 
Zbieć i Bożena Kucharczyk - 
naczelnik Wydziału Inwestycji 
w UM Wołomin spotkał się 
Adam Struzik – Marszałek 
Województwa Mazowieckiego

Akcję zbierania podpisów 
pod petycją w sprawie 

poprawy bezpieczeństwa 
na przejściu zainicjowaną 
przez Krzysztofa Szczyciń-

skiego wsparła Elżbieta 
Radwan, burmistrz Wołomi-

na. Dzięki zaangażowaniu 
miasta możliwe stało się 

szybkie spotkanie w Urzę-
dzie Marszałkowskim

W ubiegłym miesiącu Paweł Kotuniak, przewodniczący Sekcji Młodzieżowej Stowarzyszenia „Szkoła i Rodzina” 
opowiadał o genezie Charytatywnego Turnieju Piłki Siatkowej w Zagościńcu o Puchar Burmistrza Wołomina  
„I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”. W prezentowanej dziś drugiej części wywiadu Paweł Kotuniak mówi 
o współpracy ze Szkołą Podstawową w Zagościńcu, niespodziankach, na jakie mogli liczyć uczestnicy poszcze-
gólnych edycji turnieju  i planach na przyszłość.

– Jak układała się współpraca z 
dyrekcją Szkoły Podstawowej w 
Zagościńcu. Organizacja turnieju 
to było wyzwanie także dla tej 
placówki. 
– Agnieszka Kordyzon Andrzejewska, 
obecna dyrektor, objęła stanowisko 
dyrektora szkoły w lipcu tego roku, 
myślę że dopiero poznaje środowisko 
w jakim przyszło jej pracować. Z pew-
nością turniej i jego otoczka była czymś 
zupełnie nowym dla niej, dlatego tym 
bardziej dziękujemy jej za cierpli-
wość i zaufanie jakim nas obdarzyła.  
Warunkiem odbycia się imprezy była 
wymiana oświetlenia na sali sportowej, 
które z biegiem lat zwyczajnie zaczęło 
odmawiać posłuszeństwa. Na początku 
wzięliśmy sprawy w swoje ręce i odbyli-
śmy szereg spotkań i to najważniejsze 
z panią Burmistrz Elżbietą Radwan, 
która zabezpieczyła fundusze na ten 
cel. Następnie pani dyrektor stanęła na 
wysokości zadania i rzutem na taśmę 
wymieniła oświetlenie na zupełnie 
nowe, energooszczędne LEDowe. 
Przy okazji na oknach zostały naklejone 
folie chroniące przed słońcem oraz 
zainstalowane siatki zabezpieczające 
same okna. Śmiem twierdzić, że dzięki 
organizacji tego eventu przyczyniliśmy 
się do modernizacji oświetlenia na sali 
sportowej, dzięki temu mamy ogromną 
satysfakcję.
– Co wyróżniało ostatnią edycję 
turnieju na tle poprzednich ?
– Tak naprawdę każda edycja różniła 
się od poprzedniej. Sekcja Młodzieżo-
wa i ludzie, którzy ją tworzą to ambitne 
i kreatywne osoby. Za każdym razem 
stawialiśmy sobie nowe wyzwania, 
podnosiliśmy poprzeczkę, lubimy 
zaskakiwać i nieskromnie powiem, 
że nieźle nam to wychodzi. I tak na 

przykład podczas II edycji nagrody 
wręczali zawodnicy pierwszoligowego 
AZS ONICO Politechniki Warszaw-
skiej, którzy zaszczycili nas swoją 
obecnością. Przy okazji III edycji dla 
odmiany zorganizowaliśmy mecz 
piłki nożnej, w którym naprzeciw 
siebie stanęły reprezentacja Telewizji 
Polskiej z trenerem Rafałem Patyrą 
na czele oraz reprezentacja Urzędu 
Miasta w Wołominie. W IV wjecha-
liśmy do szkoły najprawdziwszym 
samochodem, była to forma reklamy 

jednego z naszych sponsorów. W tym 
roku w holu głównym postawiliśmy 
ogromny telebim, na którym między 
innymi wyświetlaliśmy zdjęcia naszych 
wspaniałych drużyn oraz fotografie z lat 
ubiegłych. Co roku przy okazji turnieju 
organizujemy Jarmark Świąteczny, na 
którym można nabyć ręcznie robione 
ozdoby przez uczniów naszej szkoły 
oraz w tym roku również Prywatnej 
Szkoły Podstawowej Słoneczna Polana 
w Kobyłce sponsora głównego imprezy. 

Po za tym, domowe wypieki, herbata, 
lemoniada, gorąca czekolada, kawa 
serwowana przez profesjonalnych 
baristów, atrakcje dla dzieci malowanie 
twarzy, balony, ozdabianie świątecz-
nych pierników, Św. Mikołaj z koszem 
pełnych słodyczy. Jarmark sportowy, 
a na nim między innymi rękawice 
bramkarskie Jerzego Dudka z jego au-
tentycznym autografem, koszulki i piłki 
z autografami zawodników Orlen Ligi 
i Plusligi. Nowość przy okazji V edycji, 
salon piękności dla pań, profesjonalny 

make up oraz manicure. Na naszym 
parkiecie poza wspaniałymi drużynami 
występowali tancerze reprezentujący 
różne style i gatunki, od występów 
solowych przez cheerleaderki po taniec 
towarzyszki. Na koniec mistrzowska 
oprawa ceremonii wręczenia nagród 
z dziesiątkiem tysięcy konfetti wy-
strzelonych na cześć zwycięzców. 
Do tego profesjonalne nagłośnienie, 
dekoracja światłem, efekty specjalne. 
V edycja Charytatywnego Turnieju 

wyróżniała się jeszcze czymś, miano-
wicie pierwszy raz w historii zdarzyło 
się, że dwie drużyny zdobyły taką samo 
ilość punktów i zajęły ex aequo 10 
miejsce. Pierwszy raz historii pojawiła 
się „rywalizacja” między kibicami 
drużyn, którzy nie szczędzili swoich 
gardeł i na wszelkie sposoby dopingo-
wali, motywowali i zagrzewali do walki 
swoich zawodników, były transparenty, 
wuwuzele i pompony.
V edycja to również kolejny rekord, pięć 
lat temu zaczynaliśmy od 15 paczek, 
w tym roku dzięki naszym drużynom, 
sponsorom, oraz hojności zwykłych 
ludzi którzy zechcieli wesprzeć naszą 
akcje zrobiliśmy 40 świątecznych 
paczek, a za tym kryją się dziecięce 
uśmiechy. Te 40 uśmiechów jest dla 
nas największą, bezcenną nagrodą jaką 
mogliśmy otrzymać.
– Jakie plany na przyszłość ?
– Wyspać się. (śmiech) Tak zupełnie 
poważnie myślę że trochę odpocząć. 
Wkładamy w organizacje turnieju całe 
swoje serce, poświęcamy swój czas, 
bierzemy wolne w pracy, w szkole, 
zdarza się że nie przesypiamy nocy, 
a to wszystko po to aby jak najlepiej 
przygotować zawody. Nie wybiegamy 
daleko w przyszłość, czas pokaże co 
przyniesie los a życie to zweryfikuje. 
Po zakończonym turnieju usłyszeliśmy 
wiele ciepłych i miłych słów pod na-
szym adresem dotyczących organizacji 
imprezy za co bardzo dziękujemy. To 
tylko utwierdza nas w przekonaniu, 
że to co robimy ma sens, że robimy to 
najlepiej jak potrafimy, i że niechcący 
udaje nam się zrobić najlepszy amator-
ski charytatywny turniej piłki siatkowej 
nie tylko w gminie ale w powiecie 
wołomińskim. 

Rozmawiała Aleksandra Olczyk

– Wkładamy w organizacje 
turnieju całe swoje serce, 
poświęcamy swój czas, bierze-
my wolne w pracy, w szkole, 
zdarza się że nie przesypiamy 
nocy, a to wszystko po to aby 
jak najlepiej przygotować za-
wody. Nie wybiegamy daleko 
w przyszłość, czas pokaże 
co przyniesie los a życie to 
zweryfikuje – mówi Paweł Ko-
tuniak, przewodniczący Sekcji 
Młodzieżowej Stowarzyszenia 
„Szkoła i Rodzina”. 

Wystarczy tylko chcieć
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W sobotę, 13 stycznia, 
na zielonkowskie Glinian-
ki zawitała Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy. 
Pomysłodawcą tego wy-
darzenia była Fundacja 
„Morsy Wołomin-Kobył-
ka” kierowana przez Ewę 
i Marcina Dołęgowskich, 
którzy zorganizowali to 
wydarzenie wspólnie  
z morsami z Zielonki. 

Na przybyłe do kąpieli 
morsy oraz zebranych wi-
dzów czekało kilka atrakcji 
przygotowanych przez 
sponsorów tej szczytnej 
akcji, m.in. ruchoma sau-
na z firmy „Top Classic”, 
pyszności z grilla firmy 
„Malina” oraz słodkości z 
firmy piekarniczo-cukier-
niczej „Putka”.

Każdy mors lub widz 
mógł z nich skorzystać i 
przy okazji wrzucić datek 
do puszki wolontariu-
szy Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, 
którzy reprezentowali 
sztab Orkiestry z Du-
czek. Po kąpieli odby-

ła się licytacja poduszki  
z logo morsów z Zielonki,  
a wylicytowana kwota za-
siliła konto WOŚP.  W 
trakcie koncertu Orkiestry 
na Gliniankach zebrano 
2300 złotych. Dodatkowo 
do tej kwoty zostaną do-
liczone jeszcze pieniądze 
uzyskane ze sprzedaży ob-
razu Ewy Jarmuszyńskiej 

i pluszaka morsa 
wykonanego przez Annę 
Bulanda-Krupę, które zo-
stały podarowane fundacji 
do licytacji.

Jak widać, zielonkow-
skie Glinianki mają duży 
potencjał do wykorzystania.  
To miejsce może zaspoka-
jać nie tylko rekreacyjne ale 
również kulturalno-spor-
towe potrzeby mieszkań-
ców. Tegoroczny koncert 
Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej pomocy był tego 
najlepszym przykładem. 
Należy mieć nadzieję, że 
w przyszłym roku również 
„usłyszymy” muzykę do-
brych serc na zielonkow-
skich Gliniankach.

Bogdan Krysiński

W minioną sobotę, zielonkowskie Glinianki, jak co 
tydzień w okresie zimowym, gościły amatorów kąpieli. 
Tym razem spotkanie miało wyjątkową oprawę, gdyż 
odbyło się  w ramach wsparcia akcji Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy.

Zimowe morsowanie

m
orsy zagrały z O

rkiestrą

W niedzielę, 14 stycznia 2018 r. już o godzinie  
6.40 pierwsi wolontariusze zarejestrowani w 
Sztabie WOŚP zorganizowanym przy Stowa-
rzyszeniu Kastor Inicjatywa dla Rozwoju w 
Tłuszczu rozpoczęli kwestę z okazji 26. Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Tłuszczanie dla now
orodków

Tym razem tłuszczańscy 
wolontariusze kwestowali 
na rzecz wyrównania szans  
w leczeniu noworodków. 
Chodziło o to, aby w każdym 
szpitalu w Polsce, nie ważne 
czy powiatowym, czy w mie-
ście wojewódzkim, nowo-
rodek miał taki sam dostęp 
do nowoczesnej technologii 
medycznej. 

Jak co roku cieszy duży 
udział młodzieży zainte-
resowanej wolontariatem.  
W tym roku w Tłuszczu 
kwestowało 69 osób. Duży 
szacunek dla nich. Pogoda 
mroźna, a jednak cel na 
tyle istotny aby poświęcić 
te kilka godzin dla ważnej 
sprawy. Młodzież kwe-
stująca często powtarza-
ła, że oni albo ich bliscy 
korzystali ze sprzętu 
zakupionego w ramach 

poprzednich zbiórek. My-
ślę, że to stanowi sukces 
Orkiestry. Namacalne, łatwo 
dostrzegane efekty w posta-
ci naklejonych serduszek 
na zakupionym sprzęcie 

widocznym w szpitalach.  
Mieszkańcy Tłuszcza  
i okolic jak zwykle stanęli na 
wysokości zadania. Dzięku-
jemy za ofiarność i ciepłe 
przyjęcie wolontariuszy. Ze-
braliśmy 20.426,91 zł 
Sztab oprócz wolontariuszy 
potrzebuje jeszcze osób 
które przygotują ten Fi-
nał od strony technicznej. 

Ktoś musi poskładać puszki, 
przeprowadzić rejestrację 
wolontariuszy, policzyć pie-
niądze. 

Dziękuję Łukaszowi 
Frelkowi, Marzenie Wach-
nik, Agnieszce Zarembie, 
Anecie Kruk, Maćkowi Pu-
ławskiemu, wasza praca 
plus zaangażowanie wo-
lontariuszy zawsze będzie 
gwarantem sukcesu. Warto 
pomagać!

Jacek Balcerak,  
Szef sztabu WOŚP  

w Tłuszczu

W tym roku w Tłuszczu 
kwestowało 69 osób. 
Pogoda mroźna,  
a jednak cel na tyle 
istotny aby poświęcić  
te kilka godzin dla waż-
nej sprawy. Mieszkańcy 
Tłuszcza i okolic jak zwy-
kle stanęli na wysokości 
zadania. Dziękujemy za 
ofiarność i ciepłe przyję-
cie wolontariuszy. 

Tłuszcz kwestuje 
dla WOŚP

Morsowanie na 
rzecz Wielkiej 

Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy  
zorganizowane 
przez Fundację 

Morsy Wołomin 
- Kobyłka oraz 

społeczność 
Morsów Zielonka 
przyciągnęło tłu-
my fanów kąpieli 

w lodowatej 
wodzie

Ząbki zagrały z Wielką  
Orkiestrą Świątecznej Pomocy

W niedzielę, 14 stycznia, już po raz 26. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w całej Polsce oraz w kilkudzie-
sięciu sztabach zlokalizowanych w wielu miejscach na świecie. Symboliczne Światełko do Nieba wystrzeliło także 
w Ząbkach, gdzie patronat honorowy nad wydarzeniem objął Robert Perkowski, burmistrz Ząbek.

Czwarty ząbkowski finał Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
czyli Letnia Zadyma w Środku Zimy 
rozbrzmiewał w rytmach disco polo. 
Przed publicznością zgromadzoną w 
hali sportowej Szkoły Podstawowej  
nr 2 w Ząbkach, wystąpili artyści z 
całej Polski, ci znani i ci mniej znani.  
W role konferansjerów wcielili się 
Luiza Stankiewicz, dziennikarka 
Telewizji Warszawa oraz Jerzy Cho-
mentowski, szef Agencji Koncerto-
wej „DiscoDziadek”. Gwiazdami 26. 
Finału WOŚP w Ząbkach były 
zespoły MACZO, MR. SEBII 
oraz BLUE BOX. Gorące 
owacje i gromkie bra-
wa zebrały Orkiestra 
Dęta Miasta Ząbki 
pod batutą Barbary 
Hijewskiej i Grupa 
na Swoim Tomka 
Borkowskiego, 
która rozgrzewała 
zgromadzonych 
piosenkami tury-
stycznymi, razem 
z zespołem śpie-
wała je cała sala. 
Wspaniały pokaz 
brazylijskiej sztuki 
walki capoeira dali 
członkowie klubu 
Capoeira Esporão 
Ząbki. 

Dużym zainteresowa-
niem cieszył się również zlot 
zabytkowych samochodów. Nie 
zabrakło licytacji, podczas których 
można było wylicytować m.in. lunch 
lub dzień z burmistrzem Miasta 
Ząbki – Robertem Perkowskim, piłkę 
i koszulkę z podpisami piłkarzy klubu 
piłkarskiego Dolcan Ząbki, przejazd 
jako pasażer jednym z oldtimerów 
czy obraz „Wiolonczelistka” Arka-
diusza Piechowskiego, który już po 

raz kolejny wspiera Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy. 

Wyjątkowymi gośćmi byli Robert 
Złotkowski, znakomity trener, przed-
stawiciel polskiej szkoły kickboxingu 
i zarazem dyrektor sportowy w DSF 
Kickboxing Challenge oraz Jan Bła-
chowicz zawodnik mieszanych sztuk 
walki (MMA) wagi półciężkiej, uty-

tułowany grappler i zawodnik boksu 
tajskiego, międzynarodowy mistrz 
KSW w wadze półciężkiej.

Ząbkowski Sztab WOŚP zadbał 
także o rozrywkę dla dzieci przygoto-

wując dla najmłodszych wiele atrakcji. 
Spragnieni,  zgłodniali i zmarznięci 
mogli zregenerować siły w kawiarence 
z pysznymi domowymi wypiekami 
oraz kawą i her-

batą.Punktualnie o godzinie 
20:00 wystrzeliło w Ząbkach 

symboliczne Światełko do Nieba.  
Nad bezpieczeństwem uczestników 
finału w Ząbkach czuwała Grupa 
DSF, a Twójratownik.pl przeprowa-
dzał szkolenia z zakresu pierwszej 
pomocy przedmedycznej i zabezpie-
czenia medycznego oraz zapewniał 
pomoc medyczną. Jak co roku, obecni 
byli w Ząbkach także przedstawiciele 

Fundacji DKMS, którzy prowadzili 
rejestrację potencjalnych dawców 
komórek macierzystych. 

Sponsorami tegorocznego finału 
WOŚP w Ząbkach były Grupa DSF, 

Drukarnia Benedysiuk, FitPlace, 
Kwiaciarnia Warszawska oraz 

Pizzeria Da Grasso Ząbki,  
a partnerami Miejskie 

Centrum Sportu w 
Ząbkach, Salon Ko-
smetyczny Mirage, 
Dolcan Ząbki, Gabi-
net Sensoria - inte-
gracja sensoryczna, 
Szklana Kuźnia, Klub 

Tenisowy Rakietą Ząbki. Patronat me-
dialny nad wydarzeniem objęło m.in.  
Życie Powiatu na Mazowszu.

Podczas czwartego  ząbkowskie-
go finału udało się zebrać kwotę 
13.799, 45 złotych i zarejestrować 13 
potencjalnych dawców komórek ma-
cierzystych. Zebrana pula pieniędzy 
wzrośnie jeszcze o wpływy z aukcji 
internetowych.

Aleksandra Olczyk

Podczas czwar-
tego ząbkowskie-
go finału Wielkiej 

Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy licytowano 

m.in. lunch lub dzień  
z Robertem Perkowskim, burmistrzem 

Miasta Ząbki, piłkę i koszulkę  
z podpisami piłkarzy klubu Dolcan Ząb-

ki, przejazd, jako pasażer, jednym  
z oldtimerów, obraz „Wiolonczelistka”  

Arkadiusza Piechowskiego oraz wiele in-
nych nie mniej atrakcyjnych przedmiotów.

Umowa na projekt estakady  
w Żołnierskiej i Marsa

W miniony piątek, 12 stycznia, Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych poinformował o podpi-
saniu z firmą Mosty Gdańsk umowy na wykonanie dokumentacji projektowej drugiej estakady, 
służącej do bezkolizyjnego skrętu w prawo z ul. Żołnierskiej w ul. Marsa.

Firma Mosty Gdańsk złożyła naj-
korzystniejszą ofertę w ogłoszonym 
jeszcze w ubiegłym roku przetar-
gu. W ramach podpisanej umowy 
wykonawca będzie zobowiązany do 
wykonania projektu budowlanego  
i projektów wykonawczych, uzyskania 
decyzji środowiskowej oraz zezwole-
nia na realizację inwestycji drogowej.  
Firma Mosty Gdańsk, ma 18 miesię-
cy na realizację zadania, którego koszt  
wyniesie niemal 833 tyś. zł.

Estakada poprowadzi ruch w stro-
nę granicy miasta nad skrzyżowania-
mi ul. Marsa z ulicami Chełmżyńską 
i Okularową oraz Żołnierską i Re-
krucką, Jak informowała jeszcze we 
wrześniu ubiegłego roku na łamach 
"Stołecznej", Małgorzata Gajewska, 
rzeczniczka Zarządu Miejskich 
Inwestycji Drogowych:

– Estakada będzie bardzo dłu-
ga: 600-metrowa, podobnie jak 
budowana obecnie dla kierowców 
wyjeżdżających z Warszawy. To więcej 
niż ma niejeden most przez Wisłę  
w Warszawie, np. Świętokrzyski, Po-
niatowskiego czy Łazienkowski.

Budowa dodatkowych wiaduktów 
w ul. Marsa (nad linią kolejową, 
skrzyżowaniem z ul. Chełmżyńską, 
skrzyżowaniem z ul. Żołnierską); 
poszerzenie ul. Żołnierskiej do 
granicy miasta o drugą jezdnię oraz 
budowa wiaduktu na skrzyżowaniu  
z ul. Czwartaków to drugi etap prze-
budowy ciągu ulic Marsa (Praga Po-
łudnie) - Żołnierska (Rembertów) .

Dwa dni wcześniej, 10 stycz-
nia, Zarząd Miejskich Inwestycji 
Drogowych podpisał także umowę 
z firmą TRAKT Sp. z o.o. Sp. k.,  
na zaprojektowanie i uzyskanie 
niezbędnych decyzji administra-
cyjnych umożliwiających budowę 
wiaduktu drogowego w ciągu  
ul. Chełmżyńskiej w Warsza-
wie, wraz z budową układu 
drogowego w dzielnicy Rem-

bertów i jednoczesną likwidacją prze-
jazdu kolejowego w poziomie szyn. 
Koszt prac wyniesie 797.040,00 zł. 

Już w pierwszych dniach bieżącego 
roku, 5 stycznia, podpisana została  
umowa pomiędzy Zarządem Miej-
skich Inwestycji Drogowych, a firmą 
Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft 
mbH na wykonanie dokumentacji 
projektowej wraz z uzyskaniem nie-
zbędnych decyzji administracyjnych 
umożliwiających budowę tunelu 
drogowego w ciągu ul. Marsa drogi 
wojewódzkiej nr 637 i al. Generała  
A. Chruściela "Montera". Podobnie 
jak w przypadku wyżej wspomnia-

nych umów, na realizację tego za-
dania wykonawca będzie miał 18 
miesięcy od dnia podpisania umowy. 
Koszt prac to 1 510 440 zł.

Choć dwie ostatnie inwestycje nie 
leżą w granicach powiatu wołomiń-
skiego, to jednak ich realizacja ma 
ogromne znaczenia dla mieszkańców 
pobliskich Ząbek oraz kierowców 
jadących do Warszawy z Kobyłki czy 
Zielonki.

Na podstawie: Zarząd Miejskich  
Inwestycji Drogowych i gazeta "Stołeczna"

Druga estakada zapewni bezkolizyjny skręt w prawo z ul. Żołnierskiej w ul. Marsa 

Budowa wiaduktu drogowego w ciągu  
ul. Chełmżyńskiej w Warszawie oraz układu 

drogowego w dzielnicy Rembertów wraz z jed-
noczesną likwidacją przejazdu kolejowego 

w poziomie szyn niewątpliwie ucieszyła 
burmistrza Roberta Perkowskiego  

i mieszkańców pobliskich Ząbek oraz 
kierowców jadących do Warszawy  

z Kobyłki czy Zielonki.
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Zatrzymać chwilę, oddać emocje

„Co mi w duszy gra” to tytuł wystawy obrazów i fotografii autorstwa Ewy Piekarz. Wernisaż 
wystawy odbył się w sobotę, 13 stycznia w  Miejskim Ośrodku Kultury w Ząbkach. Uroczystego 
otwarcia dokonała Hanna Krynicka.

Fotografią i malarstwem Ewa 
Piekarz, zajmuje się od wielu 
lat utrwalając za pomocą farb 
i aparatu fotograficznego na-
potkanych ludzi, krajobrazy  
i wydarzenia. Wystawa „Co mi 
w duszy gra” stanowi próbę opi-
su subiektywnych wrażeń ar-
tystki za pomocą obrazów wyko-
nanych w różnych technikach.  
Z zaprezentowanych w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Ząbkach prac 
wyłaniają się ulotne chwile, pełne 
ekspresji i pozytywnej energii. 
Urzekające barwą i artystyczną 
dojrzałością zabierają oglądających  
w niezwykłą podróż w głąb ludz-
kich wspomnień, emocji i we-
wnętrznego piękna.

Ewa Piekarz z prawdziwym 
kunsztem łączy w swoich pracach 
to co w sztukach wizualnych naj-
ważniejsze - świadomy, dokład-
nie przemyślany dobór tematu i 
emocje.

Prace Ewy Piekarz obrazują nie 
tylko jej wrażliwość artystyczną  
i doskonały warsztat, ale też poka-
zują jak ważne w życiu człowieka są 
utrwalone w formie obrazu ulotne 
chwile, które po latach przywołują 
najpiękniejsze wspomnienia. War-

to w tym miejscu przypomnieć, że 
w 2014 roku obraz Ewy Piekarz 
zajął pierwsze miejsce w konkursie 
„Krajobrazy Szwajcarii” i aktualnie 

znajduje się w zbiorach Ambasady 
Szwajcarii w Polsce. 

Wernisaż wystawy Ewy Piekarz 
to, w mojej opinii, jedno z najcie-
kawszych wydarzeń kulturalnych 

ostatnich miesięcy, jakie miały 
miejsce w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Ząbkach. Świadczą  
o tym wypełniona po brzegi sala 

wystawowa i pełne uznania słowa 
padające pod adresem autorki 
prezentowanych prac. Oprócz 
obrazów i fotografii, przybyli na 
wernisaż miłośnicy sztuki i przy-

jaciele artystki, mogli także wysłu-
chać niezapomnianego koncertu 
w wykonaniu Krzysztofa Zajkow-
skiego oraz poezji Ewy Piekarz  

w recytacji Pauliny Murawskiej  
i Anny Fijałkowskiej, podopiecz-
nych Anny Kozioł z Koła Teatral-
nego MOK w Ząbkach.

Aleksandra Olczyk

Ewa Piekarz z prawdziwym 
kunsztem łączy w swojej 
twórczości to, co w sztu-
kach wizualnych najważ-
niejsze - świadomy, bardzo 
dokładnie przemyślany 
dobór tematu, emocje  
i ulotność chwili.
Warto w tym miejscu przy-
pomnieć, że w 2014 roku 
obraz Ewy Piekarz zajął 
pierwsze miejsce w kon-
kursie „Krajobrazy Szwaj-
carii” i aktualnie znajduje 
się w zbiorach Ambasady 
Szwajcarii w Polsce.

O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Dąbrówka 

ogłasza nabór 
na stanowisko urzędnicze

ds. mienia komunalnego i geodezji 
w Urzędzie Gminy Dąbrówka
 ul. Tadeusza Kościuszki 14, 

05-252 Dąbrówka

Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe o kierunku zagospodarowanie 
przestrzenne lub geodezja 

Wymagania dodatkowe:
- wykształcenie w specjalności wycena nieruchomości

Więcej szczegółów na stronie: www.bip.dabrowka.net.pl 
w zakładce Oferty pracy.

ZAWIADOMIENIE
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 

 
Na podstawie 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) zawiadamia się, że w 
dniu 6.12.2017 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 478/II/2017 
o  zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 628 (ulicy Legionów) od km 0+073,00 do km 
0+200,00 w zakresie przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową 
nr 4359W (ulicą Wileńską) wraz z budową sygnalizacji świetlnej w 
Wołominie, gmina Wołomin, powiat wołomiński”.
 Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Województwa Mazowieckiego 
reprezentowany przez pełnomocnika pana Macieja Chmielewskiego.

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

obręb 0028_28 – działki nr ew.: 114/7 (•	 114/12, 114/13); 
obręb 0029_29 – działki nr ew.: 17 (•	 17/3, 17/4), 1(1/1, 1/2);

Numery działek w istniejącym pasie drogowym:
obręb 0028_28 – działki nr ew.: 247; •	
obręb 0029_29 – działki nr ew.: 268;•	

 Numery działek przeznaczone pod rozbiórkę istniejących 
obiektów budowlanych (w  nawiasach numery działek po podziale 
- tłustym drukiem - numery działek, na których istnieje konieczność 
rozbiórki obiektów budowlanych):

obręb 0029_29 – działki nr ew.: 4/4; •	
Numery działek niezbędne dla budowy lub przebudowy sieci 

uzbrojenia terenu (tłustym drukiem - numery działek po podziale 
przeznaczone pod budowę/przebudowę):

obręb 0029_29 – działki nr ew.: 17 (17/3, •	 17/4);
 Numery działek przeznaczone pod przebudowę/budowę: dróg 
innych kategorii, (w  nawiasach numery działek po podziale - 
tłustym drukiem - numery działek po podziale przeznaczone pod 
budowę/przebudowę):

obręb 0028_28 – działki nr ew.: 114/7 (114/12, •	 114/13); 
obręb 0029_29 – działki nr ew.: 17 (17/3, •	 17/4);

 Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania w 
terminie 14 dni od  skutecznego jej doręczenia, do Ministra Infrastruktury 
i Budownictwa, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Zgodnie z 
art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., 
poz.  1257) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni 
od dnia publicznego ogłoszenia.
 W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może 
się zrzec prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji 
publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji 
publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania 
przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i 
prawomocna.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać 
w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Warszawie (plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr  508, w 
następujących godzinach poniedziałek 13-15 oraz w środa i piątek 
8-12).
Dzień publicznego obwieszczenia:  18.01.2017 r.

WI-II.7820.2.11.2017.MS 

www.zyciepw.pl

dołącz do nas na dołącz do nas na 

Grudniowa sesja budżetowa 
ujawniła chyba po raz pierwszy roz-
dźwięk w jadowskiej radzie obecnej 
kadencji. Dziewięciu (z 15) radnych, 
wbrew sugestiom wójta, zagłosowało 
za budżetem z naniesionymi przez 
grupę radnych poprawkami. Zda-
niem Dariusza Kokoszki, wójta Jado-
wa, budżet w takim kształcie nie jest 
możliwy do realizacji. Teraz uchwale 
budżetowej przyjrzy się Regionalna 
Izba Obrachunkowa.

Poprawki do prowizorium bu-
dżetowego przygotowało siedmiu 
radnych. Omawiane one były na 
odbywającej się w dniu poprze-
dzającym posiedzenie rady gminy 
posiedzeniu Komisji Budżetowej, 
w trakcie której za wprowadzeniem 
poprawek opowiedziało się sześciu 
radnych a przeciwko było czworo 
radnych. Nic wówczas jednak nie 
zapowiadało, że ostatecznie podczas 
sesji budżetowej proponowane przez 
grupę radnych poprawki poprze 
większość rady.

Zdaniem wnioskodawców do 
budżetu gminy należało wprowadzić 
więcej zadań inwestycyjnych i prze-
kazać na nie większe środki. 

Podczas sesji proponowane zmia-
ny prezentował radny Rafał Rozpara. 
– Proponujemy zmniejszyć wysokość 
środków przeznaczonych na zakup 
usług remontowych o kwotę 240 
000,00 zł., zmniejszyć kwotę na prze-
budowę drogi Myszadła – Podłęże o 
20 000,00 zł., wprowadzić do budżetu 
następujące tytuły inwestycyjne: ul. 
Spokojna w Zawiszynie – przezna-
czyć kwotę 20 000,00 zł; budowa 
drogi Szewnica – Sitne: ulica Kwiato-
wa – kwota 20 000,00 zł.; budowa ulicy 

Długiej w Urlach – kwota 20 000,00 
zł.; budowa ulicy w Nowinkach (za 
szkołą podstawową) – przeznaczyć 
kwotę 15 000,00 zł.; budowa drogi w 
Sulejowie – ulica Kwiatowa tzw. Wil-
czoch – przeznaczyć kwotę 20 000,00 
zł.; modernizacja ulicy Kostrzewy 
w Annopolu – przeznaczyć kwotę  
5 000,00 zł.; budowa ulicy Cichej 
w Sitnem – przeznaczyć kwotę  
15 000,00 zł.; budowa drogi Borki 
– Warmijaki – przeznaczyć kwotę 
150 000,00 zł. – wyliczał kolejne 
inwestycje. W dalszej części radny 
wskazał kolejne pozycje, z których 
zaproponowano zdjęcie środków: – 
Proponujemy zmniejszyć wydatki 
na paragrafach – wynagrodzenia oso-

bowe pracowników o 110 000,00 zł.; 
zakup usług remontowych 15 000,00 
zł. oraz zakup usług pozostałych – 35 
000,00 zł.. W ramach bezpieczeństwa 
publicznego i ochrony przeciwpoża-
rowej Ochotniczych Straży Pożarnych 
proponujemy wprowadzić zadanie 
„modernizacja remizy OSP Jadów” 
na kwotę 170 000,00 zł.; zakup samo-
chodu pożarniczego średniego dla 
OSP w Starowoli – kwota 70 000,00 zł. 
Zaś w ramach gospodarki ściekowej  
i ochrony wód wprowadzenie zadania 
„rozbudowa kanalizacji sanitarnej” 
na kwotę 50 000,00 zł. - wymieniał 
kolejne zadania do realizacji.

Radny poinformował, że grupa 
radnych zgłaszająca poprawki uważa 

za słuszne przeznaczenie zwiększo-
nych kwot na planowanie inwestycji 
drogowych i kanalizacyjnych z jedno-
czesnym ograniczeniem wydatków 
konsumpcyjnych. - Mamy świa-
domość, że proponowane zmiany 
pociągną za sobą zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej dlatego też 
chcemy, aby zostały zabezpieczone 
środki zarówno na rok 2018 jak też 
na lata następne – mówił

Do przedstawionych propozy-
cji odniósł się jako pierwszy wójt 
Dariusz Kokoszka. – Ja rozumiem, 
że każdy chce, aby tych inwestycji 
było jak najwięcej. Poza tym wasze 
poprawki wpłynęły pół godziny przed 
wczorajszą komisją i nie było czasu, 
aby je przeanalizować. Podtrzymuję 
więc swoje propozycje budżetowe  
i proszę o ich przyjęcie, a do dyskusji 
wrócimy w styczniu – mówił po pre-
zentacji proponowanych poprawek 
wójt Kokoszka.

Dyskusja, która nastąpiła w dal-
szej części sesji wywołała wiele emo-
cji. Argumenty padające podczas 
wymiany poglądów nie zawsze od-
nosiły się do kwestii merytorycznych. 
W ostateczności rada w głosowaniu 
9 za do 6 przeciw przyjęła budżet 
na 2018 z zaproponowanymi przez 
grupę radnych poprawkami. 

Wójt Dariusz Kokoszka kilka 
razy podkreślił, że budżet przyjęty 
w tej formie nie jest możliwy do 
realizacji.

Tradycyjnie w sprawie prowizo-
rium jak i ostatecznie uchwalanych 
budżetów wypowiada się RIO. 

Jaką opinię przedstawi okaże się 
wkrótce.

Teresa Urbanowska

Podczas jadowskiej sesji 
budżetowej radny Rafał 
Rozpara prezentował pro-
ponowane zmiany  
w budżecie przygotowa-
nym przez wójta Dariusza 
Kokoszkę. Wśród propo-
zycji pojawiło się kilka no-
wych tytułów inwestycyj-
nych. Za wprowadzeniem 
poprawek opowiedziało się 
dziewięciu z 15 radnych

– Ja rozumiem, że każdy 
chce, aby tych inwestycji 

było jak najwięcej. Poza tym 
wasze poprawki wpłynęły 

pół godziny przed wczorajszą 
komisją i nie było czasu, aby 

je przeanalizować. Podtrzy-
muję więc swoje propozycje 

budżetowe i proszę o ich 
przyjęcie, a do dyskusji wró-

cimy w styczniu – mówił wójt 
Jadowa Dariusz Kokoszka.

Burzliwa sesja  
budżetowa w Jadowie

Czy wynik głosowania podczas grudniowej sesji budżetowej w Jadowie to sygnał ostrzegawczy dla Da-
riusza Kokoszki, wójta Gminy Jadów? Rada, w której jeszcze do niedawna większość radnych wspierała 
działania wójta, tworząc większościową koalicję rządzącą, nie poparła projektu budżetowego przygoto-
wanego przez wójta. Budżet z poprawkami zgłoszonymi przez grupę radnych poparło 9 z 15 radnych.
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Praca 
Dam pracę

Prywatny Dom Opieki w Zielonce 
zatrudni opiekunki – salowe. 

Wynagrodzenie 2000 – 3000 zł, 
umowa o pracę. Dyżury  

– 12 godzin tel. 608 031 054
Zatrudnię do cukierni w Guzowatce, 
praca od zaraz, atrakcyjne wynagrodze-
nie, tel. 604587211.
Panie poszukują pracy na produkcji w 
cukierni lub dowolnej może być fizycz-
na na zmiany w okolicach Radzymina 
tel. 797 786 277

Budownictwo 
Usługi

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

Nieruchomości 
Wynajmę

Komnaty dla Ukrainek od 15 zł doba, 
Radzymin, tel. 519 646 574. 

Usługi - Różne   

tel. 602 733 336

WYCINKA
DRZEW NA POSESJI

prace pielęgnacyjne

koszenie trawy

przy użyciu podnośnika koszowego
lub metodą alpinistyczną

OGŁOSZENIA DROBNE

Biuro ogłoszeń ŻPW
Video Maag 

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

LOGOS
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Wołomin, 12 stycznia 2018 r.

Burmistrz Wołomina
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wołomin

OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA WOŁOMINA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

terenu położonego w rejonie ulic:  
Lipińskiej, Sikorskiego i Teligi 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 XXI-112/2012 z dnia 28 listopada 2012 r.

z a w i a d a m i a m
o wyłożeniu do publicznego wglądu:

projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu położonego w rejonie ulic: Lipińskiej, 
Sikorskiego i Teligi w Wołominie wraz z prognozą oddziały-
wania na środowisko, 

w dniach od 26 stycznia 2018 r. do 1 marca 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 terenu położonego w rejonie ulic: Lipińskiej, Sikorskiego  
i Teligi w Wołominie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wołominie, ul. 
Ogrodowa 4, w sali 106 (I piętro) w dniu 12 lutego 2018 r. (poniedziałek) 
o godz. 17.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 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 19 marca 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 2017r. 
Poz. 570): 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. projekt planu miejscowego podlega strategicznej ocenie 
oddziaływania na środowisko, w tym: z zapewnieniem możliwości udziału 
społeczeństwa – w okresie wyłożenia projektu planu do publicznego 
wglądu, o którym mowa powyżej. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi 
i wnioski w postępowaniuw sprawie strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko mogą być wnoszone do Burmistrza Wołomina w formie: 
pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4,  
05-200 Wołomin, ustnie do protokołu oraz 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 19 marca 2018 r. (włącznie).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Bur-
mistrz Wołomina.

Z up. Burmistrza
Wanda Grygo

Naczelnik Wydziału Urbanistyki 

Burmistrz Wołomina
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wołomin

Na tablicy ogłoszeń oraz  
na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Wołominie 
zostało zamieszczone na okres 21 dni 
Zarządzenie nr 22/2018 Burmistrza Wołomina 
z dnia 11.01.2018 r. w sprawie ogłoszenia 
wykazu nieruchomości przeznaczonych 
do dzierżawy wraz z wykazem nieruchomości.



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

ul. Wileńska 40
dyżur nocny

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

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

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

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

sob.: 8 -15

Wołomin:

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

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

sob.: 8 -15

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

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

sob.: 8 -14

 

Radzymin:

ul. Fabryczna 14Marki:

INFORMACJA  O  WYWIESZENIU  WYKAZU
Burmistrz Miasta Marki działając na podstawie art. 35 
ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 
21 sierpnia 1997r, (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. 
zm.) podaje do publicznej wiadomości informację  
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Zakładzie Usług 
Komunalnych w Markach na okres 21 dni tj. od dnia 
11 stycznia 2018 roku do dnia 31 stycznia 2018 roku 
wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu  
i dzierżawy w trybie bezprzetargowym na terenie Gmi-
ny Miasta Marki.

Szczegółowe informacje można uzyskać 
w Zakładzie Usług Komunalnych w Markach 

pok. nr 1, tel. 22 781 33 73.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, dnia 05.10.2016 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pod-
pisało Umowę o dofinansowanie projektu pt. „Modernizacja i remont istniejącej infrastruktury oraz budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej w Gminie Wołomin” przy udziale 
środków z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. 
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, 
Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Więcej informacji o Programie Operacyjnym pod adresem www.pois.gov.pl.

FINANSOWANIE PROJEKTU
Projekt współfinansowany jest z Funduszu Spójności. Całkowi-
ta wartość projektu 8 224 868,99 PLN. Poziom dofinansowania  
z Funduszu Spójności 3 512 224,48 PLN.
Zakres rzeczowy projektu:
1. Budowa awaryjno – przewałowej przepompowni ścieków na tere-
nie istniejącego obiektu przepompowni ścieków „Gryczana”.
W ramach projektu zrealizowano inwestycję polegającą na rozbu-
dowie i przebudowie przepompowni ścieków „Gryczana”. Roboty 
budowlane w terenie ukończono do dnia 16.12.2016 r. W wyniku re-
alizacji inwestycji przepustowość przepompowni ścieków „Gryczana” 
wzrosła około dwukrotnie.
2. Przebudowa reaktora biologicznego „BIOMIX” na zbiornik re-
tencyjny wraz z podczyszczaniem mechanicznym ścieków.
W dniu 20.11.2017 r. podpisano Umowę z firmą Eko-MTK Sp. z o.o. 
z Brwinowa na realizację przedmiotowego zadania. Obecnie trwają 
prace przygotowawcze. Rozpoczęcie robót budowlanych w terenie 
planowane jest na styczeń 2018 r. Celem inwestycji jest wykorzysta-
nie kubatury istniejącego na Oczyszczalni Ścieków „Krym” wyłączo-

nego w 2010 roku z eksploatacji obiektu „BIOMIX”, na potrzeby reten-
cjonowania ścieków deszczowych, dopływających do oczyszczalni 
w czasie intensywnych opadów deszczu. Realizacja tego zadania 
zwiększy istotną podczas nawalnych opadów deszczu pojemność re-
tencyjną Oczyszczalni Ścieków „Krym” oraz zabezpieczy biologiczny 
ciąg oczyszczania ścieków przed tzw. „wypłukaniem” osadu czynne-
go. Ponadto posiadanie zbiornika retencyjnego, znacznie ograniczy 
zakłócenia efektywności pracy oczyszczalni podczas planowanych 
przerw remontowych biologicznego ciągu oczyszczania ścieków. 
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczo-
wej na terenie Miasta Wołomin.
W ramach projektu wybudowano 0,47 km sieci kanalizacji sanitar-
nej oraz 0,2 km kanalizacji deszczowej. Roboty budowlane w terenie 
ukończono do dnia 30.09.2016 r. Realizacja zadań miała na celu li-
kwidację zbiorników bezodpływowych poprzez budowę sieci kanali-
zacji sanitarnej oraz minimalizację niekontrolowanego przedostawa-
nia się wód opadowych z powierzchni dróg asfaltowych do gruntu 
i zanieczyszczenia gleby poprzez wybudowanie  sieci kanalizacji 
deszczowej.

4. Remont istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i renowacja 
studni na terenie Gminy Wołomin.
W ramach realizacji Umowy na roboty budowlane wykonane zostały 
remonty istniejących kanałów sanitarnych kamionkowych w ulicach 
Armii Krajowej (wraz z montażem kształtek kapeluszowych na przy-
łączach), w ul. Kobyłkowskiej (teren osiedla) oraz kanału sanitarnego 
betonowego w ul. Gryczanej w Wołominie. Renowacja sieci wykona-
na została metodą bezwykopową z zastosowaniem technologii ręka-
wa nasączonego żywicą, termoutwardzalnego promieniami UV. Do-
datkowo w ramach Kontraktu wykonane zostały remonty istniejących 
studni kanalizacji sanitarnej w ulicach: Armii Krajowej, Kobyłkowskiej 
(teren osiedla), Batorego, Sikorskiego i ul. Gryczanej. Roboty w tere-
nie ukończono do dnia 10.11. 2017 r. Przedmiotowe prace wpłynęły 
m.in. na ograniczenie infiltracji wód gruntowych do kanalizacji sanitar-
nej oraz eksfiltrację przepływających ścieków do gruntu. Uszczelnie-
nie kanałów oraz studni kanalizacyjnych pozwoliło nie tylko odciążyć 
oczyszczalnie ścieków ale również wyeliminowało zjawisko zapada-
nia się nawierzchni jezdni.

nie kubatury istniejącego na Oczyszczalni Ścieków „Krym” wyłączo- deszczowej.

Działania objęte Projektem pomagają chronić środowisko naturalne oraz służą podniesieniu komfortu życia mieszkańców.

Na tablicy ogłoszeń oraz  
na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Wołominie 
zostało zamieszczone na okres 21 dni 
Zarządzenie nr 22/2018 Burmistrza Wołomina 
z dnia 11.01.2018 r. w sprawie ogłoszenia 
wykazu nieruchomości przeznaczonych 
do dzierżawy wraz z wykazem nieruchomości.




