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– Zadowolenia z rozpoczyna-
jącej się inwestycji nie kryje 
Radosław Korzeniewski, wójt 

Dąbrówki. Kopalnia, o któ-
rej pan burmistrz Chaciński 
mieści się na terenie Gminy 
Dąbrówka. Ruch na tej ulicy 
jest bardzo duży, co stwarza 
duże niebezpieczeństwo dla 

kierowców – dodaje Rado-
sław Korzeniewski, 

wójt Dąbrówki  
>> str. 3

Siódme z rzędu 
zwycięstwo  
Huraganu Wołomin

Paweł Żółtek

Andrzej 
Greloch

Anna 
Skonieczna

– Oddanie MZO w pry-
watne ręce byłoby najgorszym 

rozwiązaniem. Po pierwsze mieszkań-
cy straciliby nad nią bezpośrednią 
kontrolę. Po drugie, byłoby trudno 
utrzymać aktualne ceny odbioru 
odpadów od mieszkańców,  
a trzeba pamiętać, że są jednymi 
z najniższych w Polsce – mówi 
Jarosław Kubała >> str. 6

– Szpital, to wyzwanie, które dziś przebi-
ja wszystkie inne. Mieszkańców powiatu 
wołomińskiego przybywa szybko i rozbu-

dowa jest tu konieczna bezwzględnie jeśli 
chcemy, aby usługi świadczone mieszkań-

com były na odpowiednim poziomie.  
A chcemy. Po długiej dyskusji, na koniec 

kadencji zapadła wreszcie decyzja o rozbu-
dowie – mówi Adam Łossan, wicesta-

rosta wołomiński, radny powiato-
wy z Zielonki i Kobyłki  >> str. 3
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Droga przez... 
Łosie

Czy wreszcie  
będzie chodnik?

– Jest kilku kandydatów 
w naszej miejscowości. Niby to 

nic dziwnego, ale takiej ilości kandyda-
tów, to u nas jeszcze nie było. I choć 
nie ma w tym niczego złego, to jednak 
dla naszej miejscowości może się to 
okazać zgubne. Jeżeli nie będziemy 
zgodni i głosy się podzielą na kilka 
osób, okaże się, że Zagościniec radne-
go miał nie będzie przez najbliższe pięć 
lat – uważa Zygmunt Gierej, mieszka-
jący w Zagościńcu > str. 5

Kto wprowadza 
mieszkańców 
Zagościńca w błąd?

Szpital największe  
wyzwanie  

dla następców

Spółka  
nie może być 
przedmiotem  
gry politycznej

Biuro obsługi klienta: ul. Wileńska 51 bud. A, 05-200 Wołomin
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Spółka cywilna,
czy spółka handlowa?

O ważnych wyborach przed założeniem własnej firmy rozmawiamy z Pawłem Żółtkiem – właści-
cielem biura rachunkowego z Kobyłki

– W poprzednim tygodniu 
rozmawialiśmy o naciąganiu 
przedsiębiorców metodą na 
CEIDG i KRS. O czym dziś bę-
dziemy rozmawiać?
– Zarówno o CEIDG jak i o KRS, 
a dokładniej o samym początku.
– O początku, czyli o czym?
– Czyli o tym jaką formę prawną 
wybrać dla swojej nowej firmy.
– A jakie są możliwości?
– Najprostszą opcją jest jedno-
osobowa działalność gospodar-
cza; firmę otwiera się dokonując 
rejestracji w Centralnej Ewiden-
cji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej (CEIDG). Jak 
wiemy z naszych poprzednich 
rozmów możemy tego dokonać 
przez telefon, w urzędzie 
gminy lub elektronicznie 
podpisując wniosek pro-
filem Zaufanym ePUAP, 
albo certyfikatem kwalifi-
kowanym.
– Tak, rzeczywiście 
rozmawialiśmy o moż-
liwości założenia fir-
my przez telefon, 
ale jednoosobowa 
działalność go -
spodarcza to nie 
jedyna możliwość 
prowadzenia firmy.
– Tak, prawo daje jeszcze inne 
możliwości. Chodzi o spółki. 
– Ale jak sama nazwa wskazuje 
spółka to wspólnicy, przynaj-
mniej dwie osoby, które wspól-
nie prowadzą firmę. Można 
mieć spółkę samemu ze sobą?
– Oczywiście co do zasady spółkę 
powołują wspólnicy, którzy chcą 

wspólnie prowadzić przedsię-
wzięcie. Jeśli chodzi o spółkę 
cywilną, której działanie regulują 
przepisy ustawy kodeks cywilny, 

to absolutnie się z tym zgadzam: 
wspólników musi być przynaj-
mniej dwóch. W przypadku spół-
ek handlowych, których działanie 
regulują przepisy ustawy kodeks 
spółek handlowych, prawo do-
puszcza istnienie spółki należącej 
de facto do jednej osoby.
– Jak to?
– Może zacznę od tego, że kodeks 

spółek handlowych (KSH) dzieli 
spółki na osobowe i kapitałowe. 
Do spółek osobowych zalicza 
spółkę jawną, spółkę komandy-
tową, spółkę komandytowo-ak-
cyjną oraz spółkę partnerską, a 
do spółek kapitałowych spółkę z 
ograniczoną odpowiedzialnością 
oraz spółkę akcyjną.
– Dużo tych różnych spółek. 
To którą właściwie ma wybrać 
przedsiębiorca?
– Zawsze kiedy nasi klienci 
zadają nam takie pytania, odpo-
wiadamy: „To zależy”.
– Od czego?
– Przede wszystkim od tego jaki 

cel chcemy osiągnąć.

– To znaczy?
– Chodzi o to, czy naszym celem 
jest zbudowanie firmy, która bę-
dzie generować dochody i którą 
chcemy prowadzić przez wiele lat 
(dla tych właśnie stałych docho-
dów) czy np. naszym celem jest 
zbudowanie firmy, zbudowanie 
jej wartości i jej sprzedaż.
– Czy to jedyne czynniki, które 

decydują o wyborze odpowied-
niej spółki?
– Nie jedyne. Ważna jest również kwe-
stia odpowiedzialności za zobowiąza-
nia firmy oraz kwestia opodatkowania 
dochodów.
– Wygląda na to, że temat jest 
obszerny i nie wiem, czy uda 
się nam wyczerpać go podczas 
dzisiejszej rozmowy. Czy możemy 
wrócić do tego tematu w kolejnym 
tygodniu?
– Oczywiście, najważniejsze, żeby 
wyczerpać temat, a nie rozmówcę 
(uśmiech). W kolejnym tygodniu 
omówię zasady funkcjonowania, 
opodatkowania i zakres odpowiedzial-
ności w poszczególnych spółkach.

– (...) kodeks spółek handlowych 
(KSH) dzieli spółki na osobowe i kapi-
tałowe. Do spółek osobowych zalicza 
spółkę jawną, spółkę komandytową, 

spółkę komandytowo-akcyjną oraz 
spółkę partnerską, a do spółek 

kapitałowych spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością oraz spółkę ak-
cyjną – mówi Paweł Żółtek z Biura 

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?
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Biuro Rachunkowe

Biuro Rachunkowe

Biuro Rachunkowe
Kobyłka ul. Szeroka 6

tel. 22 786 06 11
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dziemy rozmawiać?
– Zarówno o CEIDG jak i o KRS, 
a dokładniej o samym początku.
– O początku, czyli o czym?
– Czyli o tym jaką formę prawną 
wybrać dla swojej nowej firmy.
– A jakie są możliwości?
– Najprostszą opcją jest jedno-
osobowa działalność gospodar-
cza; firmę otwiera się dokonując 
rejestracji w Centralnej Ewiden-
cji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej (CEIDG). Jak 
wiemy z naszych poprzednich 
rozmów możemy tego dokonać 
przez telefon, w urzędzie 
gminy lub elektronicznie 
podpisując wniosek pro-
filem Zaufanym ePUAP, 
albo certyfikatem kwalifi-

– Tak, rzeczywiście 
rozmawialiśmy o moż-
liwości założenia fir-
my przez telefon, 
ale jednoosobowa 
działalność go -
spodarcza to nie 
jedyna możliwość 

tową, spółkę komandytowo-ak
cyjną oraz spółkę partnerską, a 
do spółek kapitałowych spółkę z 
ograniczoną odpowiedzialnością 
oraz spółkę akcyjną.
– Dużo tych różnych spółek. 
To którą właściwie ma wybrać 
przedsiębiorca?
– Zawsze kiedy nasi klienci 
zadają nam takie pytania, odpo
wiadamy: „To zależy”.
– Od czego?
– Przede wszystkim od tego jaki 

cel chcemy osiągnąć.

(KSH) dzieli spółki na osobowe i kapi
tałowe. Do spółek osobowych zalicza 
spółkę jawną, spółkę komandytową, 

odpowiedzialnością oraz spółkę ak
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Fort „Trump”
Edward M. Urbanowski

Prezydent Andrzej Duda, w trakcie spotkania z Donaldem Trumpem  
w Waszyngtonie, zachęcał go do utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce. 
„Obecność Stanów Zjednoczonych w Europie Środkowej to gwarancja bez-
pieczeństwa i większe możliwości obrony. Obecność amerykańskiej armii na 
tym obszarze jest dzisiaj absolutnie uzasadniona, także z uwagi na ochronę 
samych Stanów Zjednoczonych.”

Według propozycji przekazanej rządowi Stanów Zjednoczonych, baza dla 
dywizji pancernej miałaby powstać w okolicy Torunia lub Bydgoszczy, a Polska 
do kosztów jej stworzenia miałaby dołożyć 1,5-2 miliardów dolarów. Pieniądze 
byłyby wykorzystane, między innymi na budowę i remonty infrastruktury 
wojskowej, komunikacyjnej i socjalnej, która służyłaby zarówno amerykańskim 
żołnierzom, jak i wspólnotom lokalnym.

Mark Esper, który w Pentagonie pełni funkcję odpowiadającą randze 
wiceministra obrony, tak to skomentował: - Tereny, jakie polski rząd zamierza 
przeznaczyć na wspomnianą bazę wojskową, są niewystarczająco duże, jeśli 
brać pod uwagę niezbędne ćwiczenia artyleryjskie, szkolenia i funkcjonowanie 
poligonu. Dodatkowym problemem jest 
też transport. Wojsko amerykańskie mu-
siałyby mieć pełną swobodę w bezproble-
mowym przemieszczaniu się po Europie. 
Wszelkie przeszkody administracyjne czy 
infrastrukturalne opóźniałyby możliwości 
operacyjne w wypadku konfliktu. Już teraz 
mamy problemy z transportem ciężkiego 
sprzętu czy podobnych rzeczy. I tak na 
przykład, gdy żołnierze USA stacjonujący 
w Polsce mieli dołączyć do jednostek dys-
lokowanych w Niemczech, by wziąć udział 
w manewrach, jeden z naszych pociągów 
utknął po drodze z powodów administra-
cyjnych, jak i wykrytych rozstępów szyn.

Dr Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była 
ambasador RP w Moskwie, była wiceminister w MSZ: - Zagrożenie ze strony 
Rosji postrzegane jest głównie przez doświadczenie XIX i XX-wiecznych 
zachowań imperialnych. Kroki prewencyjne - dozbrajanie armii czy powo-
łanie obrony terytorialnej - pokazują, iż rząd koncentruje się na scenariuszu 
klasycznego podboju. Dlatego tak duże znaczenie przypisuje się obecności 
w Polsce amerykańskich żołnierzy. Mają oni stanowić gwarancję tego, że atak 
na Polskę będzie uznany przez Waszyngton za atak na obywateli USA, a więc 
także na ten kraj. Takie postrzeganie zagrożeń de facto odsuwa na plan dalszy 
znaczenie dla Polski dobrych stosunków z Brukselą, a także Ukrainą. Ta ostat-
nia postrzegana jest bowiem głównie przez pryzmat „strefy buforowej”, a nie 
zaufanego partnera, z którym współtworzy się regionalną politykę bezpieczeń-
stwa. Tymczasem w dzisiejszych warunkach geopolitycznych dużo bardziej 
realne, niż klasyczna wojna imperialna, są inne wyzwania bezpieczeństwa. 
Rosja nie jest dzisiaj bowiem zainteresowana podbojami terytorialnymi. Jej 
celem jest maksymalne osłabienie Zachodu. (…). Same wojska amerykańskie 
w Polsce nie stanowią remedium na taką sytuację. Równie ważnymi środkami 
prewencji są jak najmocniejsze zakorzenienie w NATO i UE, a także jak 
najlepsze relacje z USA i Niemcami. Tymczasem polityka międzynarodowa 
Polski prowadzi dzisiaj w dokładnie odwrotnym kierunku. Warszawa jest  
w konflikcie z Komisją Europejską, ma także najgorsze od 1989 roku stosunki 
z Niemcami i Stanami Zjednoczonymi. (…). Prowadzona obecnie polityka 
wschodnia Polski to igranie z ogniem.

Według propozycji prze-
kazanej rządowi USA, baza 

dla dywizji pancernej miałaby 
powstać w okolicy Torunia 

lub Bydgoszczy, a Polska do 
kosztów jej stworzenia mia-
łaby dołożyć 1,5-2 miliardów 

dolarów. Pieniądze byłyby 
wykorzystane, m.in. na budo-

wę i remonty infrastruktury 
wojskowej, komunikacyjnej 
i socjalnej, która służyłaby 
amerykańskim żołnierzom, 

jak i wspólnotom lokalnym.

Jedno ze starych powiedzonek 
mówi: "Nie zarzekaj się jak żaba bło-
ta" inne, że "tylko krowa nie zmienia 
poglądów" i choć trzeba przyznać, 
że są one całkowicie sprzeczne, 
to w każdym tkwi ziarno ludowej 
mądrości.

Z doświadczenia wiem, że jak 
mówię że... "już nigdy więcej i w 
ogóle nic", to życie potrafi spłatać 
takiego figla i postawić przed faktem 
dokonanym i często ani się obejrzę, 
a to w co miałam się nie angażować 
właśnie się dzieje. Czasem czuję się 
wkręcona, ale na ogół okazuje się, że 
warto było dać się wkręcić.

Tak też dzieje się ostatnio i cho-
ciaż chciałam być na emeryturze a 
w zasadzie na niej jestem, to chyba 
nigdy wcześniej nie byłam tak zajętą 
osobą jak obecnie, a co najważniejsze 
– tematy, w które się wkręciłam lub 
dałam się wkręcić, przynoszą niespo-
dziewaną wcześniej satysfakcję.

W co więc dałam się wkręcić tym 
razem? Ano w to, w co wkręciły się 
tysiące innych mieszkańców naszego 
kraju – w obsługę wyborów i choć 
początkowo myślałam, że to stracony 
czas, to teraz z każdym dniem oka-
zuje się, że uczę się czegoś nowego 

nie tylko o innych. Uczę się też wiele 
nowego o sobie samej. Poznaję też 
politykę od zupełnie innej strony niż 
znałam ją do tej pory– nie ważne, że 
lokalną, bo myślę, że ta ogólnopolska 
od lokalnej niewiele się różni.

Co innego jest, gdy człowiek pisze 
o czymś, o czym opowiadają inni a 
całkiem co innego, gdy może napisać 
o czymś, czego sam dotknie, obejrzy 
pod lupą i posmakuje.

Jak myślicie – czego można na-
uczyć się będąc członkiem Komisji 
Wyborczej? Otóż – oprócz wiedzy na 
temat stosowania zapisów ordynacji 
wyborczej, to doskonałe doświadcze-
nie obrazujące poziom osób ubiega-
jących się o mandat do sprawowania 
władzy. Są miłe zaskoczenia ale 
niestety – są też i te przyprawiające o 
zwątpienie, gdy ktoś, po kim można 
spodziewać się klasy, wiedzy i mery-
torycznego przygotowania w obliczu 
utraconej z własnej przewiny szansy 
na mandat po prostu „nie trzyma 
ciśnienia”.

Czy nadal czuję się wkręcona? 
Raczej rozczarowana…

Na szczęście nie tymi, z którymi 
przyszło mi pracować w jednym 
zespole.

Wkręcona
Teresa Urbanowsk

– Przez ostatnie lata to Panu 
podlegał Wydział Budownictwa, 
Wydział Edukacji i Wydział Ochro-
ny Środowiska. Duży rozrzut te-
matyczny, dla którego wspólnym 
mianownikiem są inwestycje. W 
obecnej kadencji powiat zain-
westował duże środki w budowę 
i rozbudowę dwóch szkół. Obie 
mieszczą się w Radzyminie. Skąd 
taka decyzja?
– Taka była potrzeba wynikająca z logiki 
faktów. Gdy nastąpiła zmiana kadencji, to 
chwilę wcześniej w Radzyminie położono 
fundamenty pod rozbudowę Liceum im. 
Cypriana K. Norwida. W samorządzie 
powinna być zachowana ciągłość de-
cyzji i kontynuacja zadań rozpoczętych 
przez poprzedników. Założyliśmy, że 
od początku ruszamy z rozbudową tej 
placówki. Trzeba było zwiększyć ilość sal 
dydaktycznych, ale głównym mankamen-
tem był brak sali sportowej. W zasadzie 
wewnątrz tego szkolnego kompleksu 
wybudowaliśmy niewielką halę sportową. 
Trudnością przy tej inwestycji był fakt, że 
jest to obiekt wpisany do rejestru zabyt-
ków, więc każdą najdrobniejszą zmianę 
trzeba było uzgadniać z Konserwatorem 
Zabytków. Przeszliśmy ten etap pomyśl-
nie. Nowa część szkoły została już dawno 
oddana do użytku. Obecnie jesteśmy na 
końcowym etapie prac w starej części, 
bo okazało się, że ta stara część bardzo 
odstaje wyglądem od nowego budynku. 
Dostała więc nową elewację ale również 
i pokrycie dachowe.
– Trzeba przyznać, że cały kom-
pleks robi wrażenie i zarówno 
młodzież jak i kadra szkoły mają 
obecnie wspaniałe warunki do 
nauki i pracy. A dlaczego szkoła 
specjalna z Marek trafiła do Ra-
dzymina?
– Przez wiele lat Szkoła Specjalna w Mar-
kach korzystała z gościny w użyczonym 
budynku Sióstr Franciszkanek Rodziny 
Maryi w Markach. Mieściła się w pięknym 
otoczeniu, ale w dość marnym niewiel-
kim budynku bez możliwości rozwoju. 
Nie była to jednak własność powiatu. 
Kilka lat temu siostry podjęły decyzję, że 
chcą uruchomić w tym budynku szkołę 
podstawową, mającą być naturalnym 
zapleczem uczniów dla gimnazjum, 
które w owym czasie funkcjonowało w 
Strudze u księży Michalitów. Jako zarząd 
powiatu zostaliśmy o tym powiadomieni i 
musieliśmy szkołę z Marek wyprowadzić. 
Na rok przenieśliśmy ją do budynku 
szkoły powiatowej przy ulicy Legionów 
w Wołominie, gdzie na okres przejściowy 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych 
przystosowana została część budynku. Nie 
było to jednak miejsce docelowe i trzeba 
było szukać innego rozwiązania.
Poza szkołą, o której teraz mówimy, powiat 
posiada dwie inne szkoły specjalne: w Wo-
łominie przy ulicy Miłej oraz w Ostrówku 
w Gminie Klembów. Dlatego też szukając 
nowej lokalizacji wybór padł na Radzymin, 
aby dostęp do tego rodzaju placówek był 
w miarę równomierny.
W tym celu zakupiony został budynek, 
chociaż bardzo zaniedbany to jednak o 
porządnej konstrukcji po dawnej 
firmie „Tabaka”. Przepro-
wadzony został ge-
neralny remont. W 
tej chwili szkoła 
już funkcjonuje 
w tym miej-
scu i zarówno 
uczniowie jak i 
kadra, która się 
nimi zajmuje, 
funkcjonują 
w bardzo do-
brych warun-
kach.
– Wiem, że 

w tym budynku nie tylko szkoła 
znalazła lokalizację…
– To prawda. Dobudowaliśmy nowe 
skrzydło do istniejącej konstrukcji bu-
dynku i mieści się tam filia Wydziału 
Budownictwa, filia Wydziału Komunikacji 
oraz filia Powiatowego Urzędu Pracy.
– Wydział Budownictwa i Wydział 
Komunikacji to dwa wydziały, 
które przez lata wywoływały wiele 
komentarzy. Mieszkańcy narze-
kali na kolejki. Odnoszę ostatnio 
wrażenie, że temat nie wywołuje 
już tak wielkich emocji. Czy zma-
lała ilość interesantów?
– Wręcz przeciwnie. Spraw jest z każdym 
rokiem więcej. Dlatego należało zmienić 
system organizacyjny i to zrobiliśmy. W 
krajowym rankingu z 2016 roku, gminy 
z powiatu wołomińskiego znajdują się w 
czołówce wydających największą ilość po-
zwoleń na budowę na 1000 mieszkańców. 
Na miejscu pierwszym znajdują się Marki 
- 23 pozwolenia na 1000 mieszkańców, na 
miejscu drugim jest Kobyłka a na miejscu 
dziewiątym Ząbki. To pokazuje jak dużo 
pracy mają pracownicy Wydziału Budow-

nictwa. Odrębną kwestią, wymagającą 
mnóstwo miejsca, są archiwa ponieważ 
dokumentacja związana z budownictwem 
jest chyba ponadczasowa. Może za jakiś 
czas będzie możliwe zarchiwizowanie tej 
dokumentacji na nośnikach elektronicz-
nych, ale obecnie trzeba ją przechowywać 
w tradycyjnej, papierowej.
Podobnie jest z Wydziałem Komunikacji, 

który musi przechowywać akta każdego 
starego samochodu. Jego historia musi 
być zachowana.
Do niedawna  radzymińska filia Wydziału 
Budownictwa mieściła się w bardzo 
ciasnych pomieszczeniach, użyczonych 
przez Gminę Radzymin. Musieliśmy 
podjąć zdecydowane działania, żeby to 
zmienić. W tej chwili w obu wydziałach 
warunki są bardzo dobre zarówno dla 
interesantów jak i dla pracowników.
– W jaki sposób wpływa to na po-
prawę obsługi mieszkańców?
- Być może w tej chwili wielu mieszkań-
ców jeszcze tego nie wie, ale zrobiliśmy 
rejonizację Wydziału Komunikacji. Marki, 
Radzymin i Dąbrówka podlegają pod Filię 
w Radzyminie. Tłuszcz, Jadów i Strachów-
ka oraz Klembów podlegają pod Filię w 
Tłuszczu zaś gminy: Zielonka, Kobyłka, 
Wołomin, Poświętne i Ząbki swoje sprawy 
mogą załatwiać w Wołominie. W dniu 3 
września, gdy ruszył punkt w Radzyminie 
obsłużono w nim 80 osób.
– Skoro już jesteśmy przy Radzy-
minie to nie mogę pominąć szkoły 
z tradycjami jaką jest dawne 

Technikum Terenów Zielonych. 
Czy ma ona szansę powrotu do 
dawnej świetności?
– Odpowiem nieco przewrotnie: Ma, i nie 
ma. Dawna nazwa szkoły wymaga, aby te 
tereny zielone były i przed laty faktycznie 
był tam przepiękny ogród. Niestety kilka 
kadencji wcześniej o teren ten upomnieli 
się jego właściciele. Okazało się, że w 
owym czasie zarówno powiat jak i ówcze-
sne władze Radzymina nie zareagowały 
właściwie na sytuację i nie wykupiły terenu, 
który ostatecznie przeszedł w prywatne 
ręce. Władający nim zakon Dolorystów 
sprzedał ziemię deweloperom a Gmina 
Radzymin zmieniła miejscowy plan zago-
spodarowania i dopuściła do budownictwa 
mieszkaniowego w najbliższym sąsiedz-
twie szkoły. Nie ma więc logiki w tym, aby 
nadal była to szkoła terenów zielonych.
– Ale powiedział Pan „ma” i nie 
ma…
– Ma ponieważ ciągle zachowujemy 
pewien fragment z wcześniejszej dzia-

łalności czyli „architekturę krajobrazu” 
- w edukacji występują rośliny ozdobne, 
planuje się estetykę otoczenia budynków 
i ulic. W przygotowaniu jest dokumen-
tacja budowy sali sportowej, bo trzeba 
zauważyć, że jest to szkoła, która nadal 
nie ma takiej sali. Na jej dachu planuje-
my zlokalizować nowoczesną, niewielką 
szklarnię, w której młodzież będzie 
mogła uczyć się, jak te rośliny uprawiać i 
pielęgnować. Jest już gotowa koncepcja a 
projekt budowlany jest w przygotowaniu. 
A co do reszty kierunków kształcenia w 
tej szkole, to decyzja zależy od inwencji 
dyrekcji. W tym roku, po przejściu na 
emeryturę wieloletniej dyrektor szkoły 
jest nowa pani dyrektor i pojawią się 
pewnie nowe pomysły.
– Wody Polskie – czym się zaj-
mują?
– W tym roku z działań powiatu odpadła 
kwestia pozwoleń wodno-prawnych. 
Właśnie tym obecnie zajmuje się przed-
siębiorstwo „Wody Polskie”, które swoją 
filię ma również w Wołominie przy ulicy 
Wileńskiej 51 A i tam właśnie można takie  
i inne pozwolenia uzyskać.

– Jakie wyzwanie do realizacji 
zostawia Zarząd Powiatu swoim 
następcom?
– Szpital Powiatowy to wyzwanie, 
które dziś przebija wszystkie inne. 
Mieszkańców powiatu wołomińskiego 
przybywa szybko i rozbudowa jest tu 
bezwzględnie konieczna jeśli chce-
my, aby usługi lecznicze świadczone 
mieszkańcom były na odpowiednim 
poziomie. A tego zdecydowanie chcemy. 
Po długiej dyskusji, na koniec kadencji 
zapadła wreszcie decyzja Rady Powiatu 
o rozbudowie.
– Nie wszyscy są tego samego 
zdania…
– Jeśli chcemy, aby nasz szpital miał 
dobrą markę, to nie mamy wyjścia. 
Chcemy mieć coraz lepszych lekarzy a 
aby tak było, muszą być dla nich stwo-
rzone najlepsze z możliwych nowocze-
sne warunki do diagnostyki i leczenia. 
Wtedy skorzystamy na tym my wszyscy, 
korzystający z usług szpitala. 

Szpital największe 
wyzwanie  
dla następców

Strudze u księży Michalitów. Jako zarząd 
powiatu zostaliśmy o tym powiadomieni i 
musieliśmy szkołę z Marek wyprowadzić. 
Na rok przenieśliśmy ją do budynku 
szkoły powiatowej przy ulicy Legionów 
w Wołominie, gdzie na okres przejściowy 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych 
przystosowana została część budynku. Nie 
było to jednak miejsce docelowe i trzeba 
było szukać innego rozwiązania.
Poza szkołą, o której teraz mówimy, powiat 
posiada dwie inne szkoły specjalne: w Wo-
łominie przy ulicy Miłej oraz w Ostrówku 
w Gminie Klembów. Dlatego też szukając 
nowej lokalizacji wybór padł na Radzymin, 
aby dostęp do tego rodzaju placówek był 
w miarę równomierny.
W tym celu zakupiony został budynek, 
chociaż bardzo zaniedbany to jednak o 
porządnej konstrukcji po dawnej 
firmie „Tabaka”. Przepro-
wadzony został ge-
neralny remont. W 
tej chwili szkoła 
już funkcjonuje 
w tym miej-
scu i zarówno 
uczniowie jak i 
kadra, która się 
nimi zajmuje, 
funkcjonują 

-
-

– Wiem, że 

w tradycyjnej, papierowej.
Podobnie jest z Wydziałem Komunikacji, się jego właściciele. Okazało się, że w 

owym czasie zarówno powiat jak i ówcze
sne władze Radzymina nie zareagowały 
właściwie na sytuację i nie wykupiły terenu, 
który ostatecznie przeszedł w prywatne 
ręce. Władający nim zakon Dolorystów 
sprzedał ziemię deweloperom a Gmina 
Radzymin zmieniła miejscowy plan zago
spodarowania i dopuściła do budownictwa 
mieszkaniowego w najbliższym sąsiedz
twie szkoły. Nie ma więc logiki w tym, aby 
nadal była to szkoła terenów zielonych.
– Ale powiedział Pan „ma” i nie 
nadal była to szkoła terenów zielonych.
– Ale powiedział Pan „ma” i nie 
nadal była to szkoła terenów zielonych.

ma…
– Ma ponieważ ciągle zachowujemy 
pewien fragment z wcześniejszej dzia

– Szpital Powiatowy to wyzwanie, które dziś 
przebija wszystkie inne. Mieszkańców powiatu 

wołomińskiego przybywa szybko i rozbudowa 
jest tu bezwzględnie konieczna jeśli chcemy, 

aby usługi lecznicze świadczone mieszkań-
com były na odpowiednim poziomie. A tego 
zdecydowanie chcemy. Po długiej dyskusji, 

na koniec kadencji zapadła wreszcie decyzja 
Rady Powiatu o rozbudowie – mówi wicesta-

rosta wołomiński Adam Łossan

Gdzie w Wołominie mieści się przedsiębiorstwo „Wody Polskie”? Dlaczego skróciły 
się kolejki w Wydziale Komunikacji z w Wydziale Budownictwa? Jaki jest pomysł 
na dawne Technikum Terenów Zielonych w Radzyminie? – Na te i wiele innych py-
tań zadanych przez Teresę Urbanowską odpowiedział Adam Łossan, wicestarosta 
wołomiński, radny powiatu z Zielonki i Kobyłki, były burmistrz Zielonki.

Droga przez... Łosie
Czy wreszcie będzie chodnik?

- Trzy Samorządy, Jeden Cel - budowa chodnika Mokre - Sokołówek. Razem ze Starostą Kazimierzem Rakow-
skim oraz Burmistrzem Radzymina doszliśmy do porozumienia co do konieczności wybudowania chodnika 
na ww. trasie. Chodnik jest niezbędny, ponieważ na tym odcinku jest bardzo intensywny ruch samochodów 
ciężarowych – mówi Radosław Korzeniewski, wójt Dąbrówki.

Spotkaliśmy się z burmistrzem 
Radzymina Krzysztofem Chacińskim 
oraz przewodniczącym Rady z Ra-
dzymina Krzysztofem Dobrzyniec-
kim i Radosławem Korzeniewskim, 
wójtem Dąbrówki przed sklepikiem 
w miejscowości Łosie w Gminie Ra-
dzymin – biegnąca nieopodal, niemal 
przez środek miejscowości droga 
łącząca Radzymin z Sokołówkiem z 
pewnością nie ułatwia życia miesz-
kańcom. Droga jest stosunkowo wą-
ska, przebiega obok lokalnego sklepu, 
do którego co chwila podjeżdża jakiś 
samochód osobowy, wysiadają ludzie, 
aby zrobić zakupy. Miejsca nie ma 
zbyt wiele. Trzeba uważać bo co kil-
kadziesiąt sekund drogą przejeżdża 
ciężarówka.

Skąd taki ruch? Jak się dowiadu-
jemy, to tędy przewożone są materiały 
budowlane i kruszywo z kopalni w 
Sokołówku na budowy w Radzyminie 
i Warszawie. – Dla mieszkańców to 

centrum ich miejscowości. Nieco 
dalej rozciąga się miejscowość Mo-
kre. Dzięki współpracy obu naszych 
gmin: Radzymina i Dąbrówki, ale 
głownie dzięki zaangażowaniu sta-
rosty wołomińskiego Kazimierza 
Rakowskiego rozpoczęło się projek-
towanie tej bardzo ważnej drogi, ale 

przede wszystkim – co jest ważne dla 
mieszkańców – bezpiecznych chod-
ników po których mieszkańcy obu 
miejscowości będą mogli spokojnie 
się poruszać – podkreśla Krzysztof 
Chaciński, burmistrz Radzymina.

Zadowolenia z rozpoczynającej 
się inwestycji nie kryje Radosław Ko-

rzeniewski, wójt Dąbrówki. Kopalnia, 
o której pan burmistrz Chaciński 
mieści się na terenie Gminy Dąbrów-
ka. Ruch na tej ulicy jest bardzo duży, 
co stwarza duże niebezpieczeństwo 
dla kierowców – dodaje Radosław 
Korzeniewski, wójt Dąbrówki.

Po wielu staraniach i prośbach 
miejscowej radnej Eweliny Kostrze-
wy, udało się zawrzeć porozumienie 
między dwoma gminami Radzymin i 
Dąbrówka ale co najważniejsze gminy 
otrzymały wsparcie ze strony starosty 
wołomińskiego i w tym miejscu po-
wstanie dogodny ciąg komunikacyjny, 
który posłuży mieszkańcom. 

Podczas kilkuminutowej roz-
mowy na poboczu ruchliwej ulicy 
przejechało nią wiele ciężarówek. 
Po potwierdza jak ważny i potrzebny 
jest w tym miejscu chodnik. Miejmy 
nadzieję, że temat podjęty zostanie 
po wyborach przez nowe władze 
samorządowe. TUR

– Zadowolenia z rozpoczyna-
jącej się inwestycji  
nie kryje Radosław Korze-
niewski, wójt Dąbrówki.  
Kopalnia, o której pan bur-
mistrz Chaciński mieści się 
na terenie Gminy Dąbrówka. 
Ruch na tej ulicy jest bardzo 
duży, co stwarza duże niebez-
pieczeństwo dla kierowców  
– dodaje Radosław Korze-
niewski, wójt Dąbrówki.
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W sobotę na stadionie 
miejskim odbył się turniej 
piłkarski. Najlepszym me-
dale i puchary, które wręczył 
burmistrz Grzegorz Dudzik.  
Z kolei w hali sportowej OKiS 
odbywał się w tym czasie tur-
niej unihokeja. Turnieje piłki 
nożnej i unihokeja przygoto-
wały kluby Orłów Zielonka  
i UKS Bankówka.

Wieczorem na scenie sali 
widowiskowej OKiS wystą-
pił Grzegorz Halama i ze-
spół Taraka. Znany komik 
bawił publiczność progra-
mem artystycznym pt. "In-
tymne życie grubasa". Nie 
mogło zabraknąć też waka-
cyjnego przeboju Halamy  
i Taraki pt. "Chwilówka".

W niedzielę mieszkańcy 
Zielonki spotkali się na terenie 
OKiS oraz SP4 na wielkim 
Pikniku Ekologicznym. Dmu-
chańce, karuzela, warsztaty 
ekologiczne, biblioteka na 
kocyku, pokój zagadek... było  
w czym wybierać. Na stoisku 

UM Zielonka można było za-
poznać się z propozycją instala-
cji w domach jednorodzinnych 
Odnawialnych Źródeł Energii 
z dofinansowaniem Fundu-
szy Europejskich w ramach 
projektu „OZE w Zielonce  
i w Tłuszczu”. Na stoiskach 
zielonkowskich organizacji 
pozarządowych można było 
zebrać pieczątki za wykonanie 
specjalnych zadań, a kartę 

wrzucić do urny. Co godzi-
nę losowalno nagrody  

i upominki, a w finale 
laptop ufundowany 
przez sponsora.

Jeszcze pod-
czas pikniku 

najmłodsi obejrzeli spektakl 
"Jaś i Małgosia", a wieczorem 
odbył się koncert Warszawskiej 
Orkiestry Sentymentalnej  
z potańcówką w stylu retro. Dni 
Zielonki zwieńczył spektakl 
uliczny na placu Jana Pawła 
II, przygotowany przez Teatr 
Akt. Widowisko pt. "Poza cza-
sem" zachwycało scenografią, 
światłem, muzyką i przede 
wszystkim grą aktorską. Kto 
pojawił się wieczorem na placu 
JP2 nie żałował!  

Z okazji 
Dni Miasta 

Zielonka 
mieszkańcy 

spotkali się na 
terenie Ośrodka 
Kultury i Sportu 

oraz SP4 na wielkim 
Pikniku Ekologicznym. 
Dobry nastrój towarzy-

szył wszystkim przez 
cały czas. 

W weekend 15-16 września mieszkańcy Zie-
lonki bawili się na Dniach Miasta. Tegorocz-
nym motywem przewodnim była ekologia, 
a to za sprawą realizowanych aktualnie w 
Zielonce projektów z zakresu ekologii.

Ekologiczne  
Dni Zielonki

Piknik z ekologią w
 tle

Gmina Radzymin pozyskała  
ponad 2,8 mln zł dofinansowania

Gmina Radzymin pozyskała 2,24 mln zł na budowę nowego boiska pomocniczego przy stadio-
nie RKS Mazur oraz 578,1 tys. zł na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 
w Słupnie. Dofinansowanie zostało przyznane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach 
programu "Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" na podstawie 
wniosków, złożonych przez Burmistrza Radzymina w marcu 2018 r.

Cieszę się z pozytywnej decyzji 
Ministerstwa Sportu i Turystyki, na 
którą czekaliśmy od marca 2018 r.  
i na którą pracowaliśmy przez ponad 
dwa lata przed złożeniem wniosków. 
W ciągu ostatnich czterech lat Gmina 
Radzymin zrealizowała lub rozpoczę-
ła wiele projektów inwestycyjnych,  
w tym rozbudowę szkół, budowę 
dróg, ścieżek rowerowych, oświetlenia, 
budynków komunalnych, boisk przy 
szkołach i innych obiektów kubaturo-
wych. Dofinansowanie do budowy no-
wego boiska na stadionie RKS Mazur 
Radzymin dopełnia zestaw najbardziej 
niezbędnych i najpilniejszych inwesty-
cji. Pragnę serdecznie podziękować 
całemu zespołowi, który pracował 
nad przygotowaniem wniosków o do-
finansowania do obiektów sportowych, 
 w szczególności Referatowi Inwestycji 
i Biuru Pozyskiwania Środków Ze-
wnętrznych, a także przedstawicielom 
klubu RKS Mazur z prezesem Toma-
szem Wąsikiem i radnym Tadeuszem 
Jędrasikiem na czele za ich wkład  
i wsparcie przy przygotowaniu projek-
tu. - powiedział Krzysztof Chaciński, 
burmistrz Radzymina

Gminne prace nad modernizacją 
terenu RKS Mazur Radzymin roz-
poczęły się jeszcze w 2015 roku, kiedy 
przygotowano ogólną, wielobranżową 
koncepcję zagospodarowania otocze-
nia stadionu. W czerwcu 2016 roku 
Burmistrz Radzymina zawarł umowę 
z projektantem – biurem projektowym 
„DOM-BUD” Stanisław Sójkowski – 
na wykonanie projektu kompleksowej 
modernizacji terenu RKS Mazur. 
Na podstawie tego projektu gmina 
Radzymin w czerwcu 2017 r. uzyskała 
pozwolenie na budowę, które było 
częścią składową wniosku o dofi-
nansowanie budowy nowego boiska, 

złożonego do MSiT w dn. 28 marca 
2018. Pozytywna decyzja Ministerstwa 
Sportu i Turystyki z dn. 20 września br. 
o przyznaniu dofinansowania otwiera 
drogę do rozpoczęcia budowy nowego 
boiska treningowego na terenie RKS 
Mazur.

W efekcie na terenie RKS Mazur 
powstanie nowoczesne, bezpieczne 
oraz ogólnodostępne boisko piłkarskie 
pomocnicze, które będzie służyło klu-

bom sportowym, dzieciom, młodzieży 
a także osobom dorosłym. Będzie  
z niego korzystać przede wszystkim 
Klub Sportowy Mazur oraz inne 
kluby sportowe jak również ucznio-
wie gminnych szkół (w tym UKS), 
organizacje pozarządowe oraz pozo-
stali mieszkańcy. Jego budowa wymaga  
w pierwszej kolejności rozbiórki istnie-
jących budynków gospodarczych. Oso-
bom, które obecnie w nich mieszkają, 
gmina Radzymin zapewni inne lokale 
komunalne.

Budowa nowego boiska pomocni-
czego stanowi pierwszy etap moderni-

zacji terenu RKS Mazur. Kolejne etapy 
ujęte w projekcie, którego pełna nazwa 
brzmi: „Budowa Miejskiego Centrum 
Rekreacji i Integracji Społecznej z Za-
pleczem Usługowym i Infrastrukturą 
Komunikacyjną”, i w pozwoleniu na 
budowę, obejmują budowę budynku 
zaplecza socjalno-usługowego oraz 
modernizację boiska głównego wraz 
z trybunami.

Nowe boisko pomocnicze będzie 

miało wymiary 95 m x 55 m. Pobocza 
wzdłuż linii bocznych będą miały 
szerokość 3 m, a pobocza za liniami 
bramkowymi, z uwagi na szerokość 
działki, zaprojektowano w wymiarach 
nieco przekraczających 4 m. Boisko 
wraz z poboczem będzie miało na-
wierzchnię ze sztucznej murawy. 
Obszar pola gry zostanie oddzielony 
od otoczenia płotem o wysokości 1,2 
m, otoczą je także tzw. piłkochwyty o 
wysokości 6 m od zachodniej strony, tj. 
od ul. Wołomińskiej, i 8 m od południa, 
północy i wschodu. Zaprojektowano 
dwustrefowe oświetlenie boiska, co 

umożliwi zmniejszenie kosztów za 
energię elektryczną.

Otrzymane z MSiT dofinansowa-
nie w wysokości 2,24 mln zł stanowi 
49,99% planowanych kosztów budo-
wy boiska pomocniczego. Zgodnie 
z warunkami dofinansowania jego 
budowa powinna zostać zakończona 
do lutego 2020 r.

Z kolei sala gimnastyczna w Słup-
nie została zbudowana przez Gminę 
Radzymin w ramach kompleksowej 
modernizacji i rozbudowy Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Słupnie i oddana 
do użytku 3 września 2018 r. Decyzję 
o realizacji tej inwestycji władze Ra-
dzymina podjęły niezależnie od tego, 
czy pozyskano by dofinansowanie 
zewnętrzne, czy też nie, ze względu 
na pilne potrzeby stworzenia uczniom 
warunków do rozwoju kultury fizycznej 
oraz w ramach kompleksowej moder-
nizacji szkoły.

Z sali gimnastycznej w Słupnie 
uczniowie korzystają już od początku 
bieżącego roku szkolnego. Sala jest 
obiektem sportowym o wymiarach 
12x24 m i jest wyposażona w niezbęd-
ną infrastrukturę towarzyszącą, m.in. 
w sprzęt do różnych dyscyplin spor-
towych, zaplecze sanitarno-szatniowe  
i osobne wejście dla sportowców z poza 
szkoły. Jest połączona z budynkami 
szkolnymi nowoczesnym, przeszklo-
nym łącznikiem.

Dofinansowanie MSiT do budowy 
sali gimnastycznej w Szkole Podstawo-
wej nr 2 w Słupnie w wysokości 578,1 
tys. zł stanowi około 33% całkowitych 
kosztów budowy. Dzięki dofinanso-
waniu spadną koszty własne gminy 
Radzymin, a wolne środki mogą być 
przeznaczone na inne działania inwe-
stycyjne lub bieżące. 

Źródło: UMiG Radzymin

– W ciągu ostatnich czte-
rech lat Gmina Radzymin 
zrealizowała lub rozpoczęła 
wiele projektów inwestycyj-
nych. (...) Dofinansowanie 
do budowy nowego boiska 
na stadionie RKS Mazur 
Radzymin dopełnia zestaw 
najbardziej niezbędnych i 
najpilniejszych inwestycji.– 
powiedział Krzysztof Chaciń-
ski, burmistrz Radzymina
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Kto wprowadza mieszkańców 
Zagościńca w błąd?

W tym roku w Zagościńcu jest wyjątkowy urodzaj na kandydatów do Rady Miejskiej. Budzi to 
zaniepokojenie aktywnych mieszkańców. O konsekwencjach tej sytuacji i rozbiciu głosów z 
Zygmuntem Gierejem, mieszkańcem Zagościńca, właścicielem i twórcą lokalnych firm: Zygmar-
Bis, ParaCor oraz ośrodków „Leśna Góra" w Kamieńczyku, rozmawia Teresa Urbanowska.

– Poprosił mnie Pan o rozmowę, 
twierdząc, że mieszkańcy Zago-
ścińca są wprowadzani w błąd 
i, że chce Pan to wyjaśnić. O co 
chodzi?
– Nowa ordynacja wyborcza jest 
taka, że jeśli wśród kandydatów na 
radnych z Zagościńca, rozbiją się 
głosy, to nasza miejscowość nie 
będzie miała swojego reprezentan-
ta w Radzie Miejskiej. Mieszkam 
w tej miejscowości od kilkuna-
stu lat. Wiem kto i co zrobił dla 
mieszkańców. Wiem też jak wiele 
mamy jeszcze potrzeb. Teraz, gdy 
inwestycje w Zagościńcu zaczęły 
być realizowane, ktoś zaczyna siać 

ferment. Jest wśród kandydatów 
osoba, która kilka miesięcy temu 
sprzedała dom w Zagościńcu i nie 
chce tu mieszkać natomiast udaje, 
że mieszka i chce być naszym rad-
nym a może i burmistrzem. Szkoda, 
że osoba ta nie uczestniczy w życiu 
naszej miejscowości. Swoje dzieci 
wysyła do szkoły w Wołominie, bo 
praktycznie tam mieszka ze swoją 
rodziną. Osoba ta w Zagościńcu 
bywa tylko sporadycznie.
– A o kim mowa?
- Mieszkańcy Zagościńca doskonale 

wiedzą o kogo chodzi. A ja nie będę 
używał nazwiska, bo nie chcę nara-
żać się na sprawę w sądzie w trybie 
wyborczym.
– Jest Pan aktywnym mieszkań-
cem Zagościńca. Wiem, że wspie-
ra Pan różne akcje społeczne i 
charytatywne. Dlaczego uważa 
Pan, że Zagościniec może stra-
cić w tych wyborach swojego 
radnego?
– Jest kilku kandydatów w naszej 
miejscowości. Niby to nic dziw-
nego, ale takiej ilości kandyda-
tów, to u nas jeszcze nie było. 
I choć nie ma w tym niczego 
złego, to jednak dla naszej 

miejscowości może się to okazać 
zgubne. Jeżeli nie będziemy zgodni 
i głosy się podzielą na kilka osób, 
okaże się, że Zagościniec radnego 
miał nie będzie przez najbliższe 
pięć lat.

– Na czym opiera Pan swoje 
obawy?
– Wszystkie 15 sołectw to jeden 
okręg wyborczy, który otrzyma 6 
mandatów radnych. Będą to osoby, 
które otrzymają największe po-
parcie. Naszemu reprezentantowi 
może zabraknąć głosów. Skorzystają 
na tym inne miejscowości.
– Czy faktycznie tak dużo osób w 
Zagościńcu wyraziło chęć bycia 
radnym?
– Jaka jest ostateczna ilość tego nie 
wiem. Ale wydaje mi się, że jest 
to ponad 6 osób. Warto więc już 
dziś rozpocząć naszą wewnętrzną 
dyskusję i zastanowić się na kogo 
powinniśmy postawić, żeby Zago-
ściniec nie został na lodzie.
– A czy Pan ma swój typ wśród tej 
zdeklarowanej już „szóstki”?
– Jeśli się pani nie obrazi, to odpo-

wiem pytaniem: - Kto dopro-
wadził do budowy jednej z 

najładniejszych w powie-
cie wołomińskim szkół 
na terenie Zagościńca? 
Kto doprowadził do 
wybudowania wielu 
ulic i chodników? 
Kto doprowadził do 
rozpoczynającej się 
właśnie rozbudowy 
szkoły? Kto zabiegał 
i pilnował remontu 
ulicy 100-lecia? 
Mam nadzieję, 
że mieszkańcy 
Zagościńca wie-
dzą, kto za tym 
stoi. Ja zawsze 
głosowałem 
na Marka Gór-
skiego i swojej 
decyzji nie ża-
łuję i zmieniał 
nie będę.  

– Jest kilku kandydatów w naszej miejscowości. Niby to 
nic dziwnego, ale takiej ilości kandydatów, to u nas 
jeszcze nie było. I choć nie ma w tym niczego złe-
go, to jednak dla naszej miejscowości może 
się to okazać zgubne. Jeżeli nie będziemy 
zgodni i głosy się podzielą na kilka 
osób, okaże się, że Zagościniec rad-
nego miał nie będzie przez najbliższe 
pięć lat – uważa Zygmunt Gierej, 
mieszkający w Zagościńcu.
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OGŁOSZENIE 

Szanowni Państwo, 

z powodu zdecydowanie nieprawdziwych , godzących w dobre imię MZO publikacji „Wieści Podwarszawskich”  pragnę wy-
jaśnić co następuje:

Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że zawarta umowa o świadczenie usług udostępniania pra-
cowników dotyczy wykonywania prac przy odpadach. 
Łączna wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu realizacji przedmiotu umowy nie może 
przekroczyć kwoty 792 000,00 zł netto co oznacza, że jest to maksymalna kwota wynagrodzenia, która może ulec nawet kil-
kukrotnemu zmniejszeniu.

Wyliczenie wynagrodzenia wykonawcy stanowi iloczyn liczby roboczogodzin i stawki godzinowej netto dla jednej osoby w 
wysokości 22,00 zł. Oznacza to, że za godzinę pracy wynajętego pracownika MZO płaci 22 zł netto, co jest stawką odpowia-
dającą specyfice dzisiejszego rynku pracy.

Koszty zatrudnienia pracownika sortowni przez Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. na umowę o pracę oprócz 
wynagrodzenia obejmują również inne koszty związane z utrzymaniem pracownika, z wymaganiami BHP i innymi (posiłki 
regeneracyjne, odzież ochronna robocza, szczepienia ochronne itp.) 
Koszty zatrudnienia i utrzymania pracowników w przeliczeniu na stawkę godzinową netto przekraczają kwotę zaproponowaną 
przez firmę zewnętrzną.

Jednocześnie pragnę poinformować, że Spółka będzie domagała się sprostowania nieprawdziwych, nieprecyzyjnych i zmani-
pulowanych treści w „Wieściach Podwarszawskich” 

Z poważaniem 
Jarosław Kubała, 
Prezes Zarządu MZO Wołomin

O zadaniach stawianych załodze MZO w Wołominie, sytuacji finansowej 
przedsiębiorstwa jak również "grze politycznej rozmawiamy z Jarosła-
wem Kubałą, prezesem MZO Wołomin. 

– Spółka staje się ostatnio co-
raz częściej przedmiotem poli-
tycznej gry… Ostatnio w jednej 
z gazet pojawiły się artykuł, że 
wynajęliście 10 pracowników 
ze wschodu za prawie 1 mln 
złotych. 
– Tak napisały Wieści Podwar-
szawskie. Tylko to kompletna 
bzdura. Z pobudek, jak się zdaje 
politycznych, próbowano udo-
wodnić tezę, że płacimy hor-
rendalne pieniądze za niewielką 
usługę. A prawda jest taka, że 
roboczogodzina wynajętego pra-
cownika to koszt 22 złotych netto 
dla MZO, czyli mniej niż wynosi 
koszt pracownika zatrudnionego 
bezpośrednio w spółce. Ta gra 
polityczna spółką jest krzywdzą-
ca dla naszej załogi, która musi 
sobie radzić z tym, że ciągle jest 
na celowniku opozycji.
– Gdzie dziś jest Miejski Zakład 
Oczyszczania pod względem 
organizacyjnym i finansowym?
– Kiedy pani burmistrz Elżbieta 
Radwan powierzyła mi misję kie-
rowania spółką, dostałem polece-
nie ustabilizowania finansów oraz 
sprawienia, by MZO było najbar-
dziej transparentną spółką, jaką 
można sobie wyobrazić. Miastu 
bardzo zależało na tym, aby MZO 
niczego przed mieszkańcami nie 
ukrywało, żeby mieli oni pełną 
kontrolę nad wszystkimi proce-
sami technologicznymi. Podjąłem 
wyzwania stawiane przez panią 
burmistrz. 
– Jak się Pan wywiązał z tego 
zadania?
- To niech ocenią mieszkańcy, 
czyli nasi klienci i właściciele 
zarazem. MZO jest spółką pu-
bliczną więc nie musi dbać o 
zysk za wszelką cenę. Dlatego 
nie musi zwozić odpadów ponad 
miarę, a tylko tyle, ile wytwarzają 
mieszkańcy Wołomina. Może 
oferować usługi zielonego pogo-
towia, czyli interwencyjnego usu-
wania nieczystości z przestrzeni 
publicznej. Pewnie dlatego pod-
mioty prywatne, które chciały nas 
wyprzeć z rynku, tak mocno dbały 
o to, byśmy byli źle postrzegani 
przez społeczeństwo. 
– Mówiło się, że przyjął Pan 
spółkę z problemami. Czy dziś 
wychodzicie na prostą?

– Wszystko na to wskazuje. Księgi 
spółki mówią, że miniony rok był 
ostatnim na stracie. Na wynik 
złożyła się między innymi obsłu-
ga wielomilionowych kredytów 
i pożyczek oraz wzrost kosztów 
unieszkodliwiana odpadów, do 
czego spółka przykłada wielką 
wagę .Trzeba także podkreślić, 
że MZO przez niemal cały ubie-
gły rok nie przyjmował na nowo 
wybudowaną kwaterę odpadów, 
co znacząco wpłynęło na wynik 

finansowy. Odpady zaczęliśmy 
przyjmować w listopadzie a i 
tak nie przywieźliśmy ich tyle, 
ile przewidywało zezwolenie. 
Dzieje się tak, ponieważ Spółka 
dba o dobre relacje z otoczeniem  
i nie przyjmuje większej ilości 
odpadów w stosunku do tego, co 
mieszkańcy Wołomina wytwa-
rzają w swoich gospodarstwach 
domowych.

W tym roku zanotujemy już zysk. 
Nie mamy problemów z obsługą 
zadłużenia, z wypłatą wynagro-
dzeń dla liczącej kilkadziesiąt 
osób wspaniałej załogi. Zwięk-
szyliśmy efektywność sortowni 
odpadów, dzięki czemu jesteśmy 
jeszcze bardziej ekologiczni, 
kupujemy nowy sprzęt, którego 
przydatność mieszkańcy Wołomi-
na mogą zobaczyć na ulicach. To 
wszystko składa się na obraz spół-
ki, która ma okres największych 

problemów za sobą. Z uwagi na 
swoją misję społeczną MZO gwa-
rantuje także mieszkańcom Wo-
łomina jedną z najniższych cen za 
odbiór odpadów w Polsce.
– A uciążliwości zapachowe?
– Z nimi również walczymy, naj-
częściej skutecznie. Aczkolwiek 
ten rok jest wyjątkowy jeśli chodzi 
o wysokość temperatur. Do walki 
z tym naturalnym zjawiskiem, 

które występuje na wszystkich 
składowiskach na świecie zaprzę-
gliśmy sprzęt, współpracujemy 
także z najlepszymi w Polsce 
naukowcami oraz mieszkańcami, 
których głos zawsze jest u nas 
słyszany i słuchany. 
– Ktoś powie, że lepiej oddać 
spółkę w prywatne ręce, a nie 
nieustannie o nią walczyć…
– To byłoby najgorsze rozwią-
zanie z możliwych. Po pierwsze 
mieszkańcy straciliby nad nią 

bezpośrednią kontrolę. Po drugie,  
byłoby trudno utrzymać aktualne 
ceny odbioru odpadów od miesz-
kańców, a trzeba pamiętać, że są 
jednymi z najniższych w Polsce. 
Nie byłoby też zielonego pogo-
towia i innych prospołecznych 
inicjatyw, którymi się szczycimy. 
Prywatnemu przedsiębiorcy, 
który maksymalizuje zysk, zwy-
czajnie by się to nie opłacało.

- Oddanie MZO w prywatne 
ręce byłoby najgorszym 
rozwiązaniem Po pierwsze 
mieszkańcy straciliby nad nią 
bezpośrednią kontrolę. Po 
drugie,  byłoby trudno utrzy-
mać aktualne ceny odbioru 
odpadów od mieszkańców, 
a trzeba pamiętać, że są 
jednymi z najniższych w Pol-
sce. Nie byłoby też zielonego 
pogotowia i innych prospo-
łecznych inicjatyw, którymi 
się szczycimy. Prywatnemu 
przedsiębiorcy, który maksy-
malizuje zysk, zwyczajnie  
by się to nie opłacało  
– mówi Jarosław Kubała.

Spółka nie może być  
przedmiotem  
gry politycznej

Na tablicy ogłoszeń 
oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Wołominie został zamieszczony, 
na okres 21 dni wykaz nieruchomości 
Gminy Wołomin przeznaczonych do dzierżawy, 
stanowiący załącznik do Zarządzenia 
nr 283/2018 Burmistrza Wołomina z dnia
19.09.2018 r.
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– Czym zajmuje się Arena Zdro-
wia?
– Arena Zdrowia to przychodnia 
rehabilitacyjna, której głównym 
zadaniem jest pomoc i wsparcie 
pacjentów zmagających się z bólem, 
dysfunkcjami ruchowymi czy też 
skutkami chorobowymi. Pomagamy 
nie tylko uśmierzyć ból, ale również 
w miarę możliwości zlikwidować 
jego przyczynę oraz poprawić ogólną 
kondycję i samopoczucie. 
– Jakie usługi świadczycie  
w Zielonce?
– W Zielonce zajmujemy się fizjote-
rapią ogólną. Mamy fizjoterapeutów, 
którzy specjalizują się w ortopedii, 
traumatologii, neurologii, reumato-
logii, chorobach wewnętrznych. 
– Jesteście Przychodnią prywat-
ną, macie umowę z Narodowym 
Funduszem Zdrowia? 
– Tak, posiadamy umowę z NFZ 
na świadczenie ambulatoryjnych 
zabiegów fizjoterapeutycznych oraz 
wizyt domowych. 
– Jak wygląda proces terapeu-
tyczny, jakie dokumenty trzeba 
mieć, żeby rozpocząć rehabili-
tację? 
– W naszej przychodni są dwie 
możliwości rozpoczęcia turnusu 
rehabilitacyjnego. 
Prywatnie Pacjent musi zgłosić się 
do rejestracji i umówić na wizytę 
fizjoterapeutyczną, na którą powi-
nien zabrać swoją aktualną doku-
mentację medyczną. W pierwszej 
kolejności robimy wywiad, później 
bądź w trakcie wizyty przeglądamy 
dokumentację medyczną Pacjenta, 
w razie potrzeby wykonujemy ba-
danie. Odpowiadamy na pytania. 
Proponujemy terapię dobraną pod 

pacjenta i Jego schorzenie. Jeżeli 
Pacjent chce skorzystać z naszych 
usług  wraca do rejestracji i umawia 
się na dogodny termin. 
Na NFZ procedura wygląda ina-
czej, ponieważ Pacjent przychodni 
do nas ze zleceniem od lekarza na 
wybrane zabiegi fizjoterapeutyczne. 
Rejestruje skierowanie w rejestracji  
i dostaje zaplanowany termin  turnu-
su.  Pierwszego dnia turnusu Pacjent 
jest zobowiązany do udzielenia nam 
wywiadu dla potrzeby sprawdzenia 
czy nie ma przeciwwskazań do 

zaleconych przez lekarza zabiegów, 
oraz udostępnienie fizjoterapeucie 
aktualnej dokumentacji medycznej . 
Czas oczekiwania na turnus sprawia, 
że wywiad udzielany podczas wizyty 
lekarskiej może być nieaktualny.  
W ramach troski o Pacjenta i jakość 
świadczonych usług staramy się wy-
łapać wszystkie nieprawidłowości. 
– Jakie zabiegi fizjoterapeu-
tyczne są dostępne u Was  
w przychodni? 
– Kinezyterapeutyczne – ćwiczenia, 
terapia manualna, metody specjalne 
stosowane w fizjoterapii, ćwiczenia 
w obciążeniu itp.
Fizykoterapeutyczne – elektro-
terapia, ultradźwięki,  masaże 

wirowe kończyn górnych i dolnych, 
laseroterapia w tym także laserem 
wysokoenergetycznym, światłolecz-
nictwo, magnetoterapia oraz fala 
uderzeniowa.
Masaż – klasyczny, powięziowy, 
relaksacyjny, drenaż limfatyczny.
Kinesiotaping czyli plastrowanie 
dynamiczne. 
– Czy jest coś co wyróżnia Waszą 
przychodnię na tle innych tego 
typu placówek?
– Oczywiście. Jest to pasja, która 
łączy wszystkich pracowników 

naszej placówki. Mamy bardzo 
dynamiczny zespół, który chętnie 
się rozwija. Wszyscy fizjoterapeuci 
są magistrami fizjoterapii, którzy 
nieustannie kształcą się podczas 
specjalistycznych kursów. Dodat-
kowo dysponujemy nowoczesnym 
sprzętem, który ułatwia nam dopa-
sowanie odpowiedniej terapii. Tera-
pie ustalamy indywidualnie, także 
zabiegi fizykoterapeutyczne. Takie 
dwie perełki według mnie w naszej 
przychodni to laser wysokoenerge-
tyczny oraz fala uderzeniowa. 
– A jak wyglądają koszty lecze-
nia prywatnego, jeżeli Pacjent 
potrzebuje pomocy i nie może 
czekać? 

– Ceny za zabiegi są u nas bardzo 
konkurencyjne, posiadamy przygo-
towane pakiety usług. Im większy 
Pakiet tym większy rabat. Bierzemy 
udział w programie „Ogólnopolska 
Karta Seniora” i oferujemy 25 pro-
cent rabatu na nasze wszystkie usłu-
gi dla seniorów. Przyłączyliśmy się 
także do programu Mareckiej Karty 
Mieszkańca, dzięki której mieszkań-
cy Marek mają 20 % rabatu na nasze 
usługi. Współpracujemy z progra-
mem FitProfit oraz mamy specjalną 
promocję dla naszych pacjentów 

oczekujących na zabiegi świadczone 
w ramach Narodowego Funduszu  
Zdrowia – podczas oczekiwania na 
zabiegi i do ostatniego dnia trwania 
skierowania nasi Pacjenci mają 
rabat w wysokości 50 procent na za-
biegi fizykoterapeutyczne zalecane  
w ramach umowy z NFZ. Po więcej 
informacji zapraszam do naszej 
Placówki, na pewno odpowiemy na 
Państwa pytania. 

Przychodnia Rehabilitacyjna 
Arena Zdrowia

ul. Jagiellońska 6,  
05-220 Zielonka

T: 22 822 00 34, 502 710 299, 
zielonka@arenazdrowia.pl

Przychodnia skupiona  
na pacjencie 

O tym jak wygląda proces terapeutyczny, jakie dokumenty trzeba mieć, żeby 
rozpocząć rehabilitację w zielonkowskiej Arenie Zdrowia? 
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Część oficjalną rozpoczęło 
wystąpienie Zenona Daniłow-
skiego, gospodarza uroczystości  
i zarazem prezesa rady nadzorczej 
PGS, który podziękował firmom 
hurtowym i  pracownikom Giełdy 
za dotychczasowy wysiłek i wkład 
w budowanie wizerunku Praskiej 
Giełdy Spożywczej.

– Minęło już 27 lat, a to bardzo 
dużo czasu w biznesie. Cieszę się, 
że możemy się dzisiaj spotkać, 
że wśród nas są nasi hurtownicy 
i ich klienci – właściciele skle-
pów, restauracji – oraz po prostu 
przyjaciele. Nasz rynek hurtowy 
budowaliśmy w czasach, kiedy 
wszystko można było z łatwością 
sprzedać, a brakowało raczej to-
warów. Czasy się jednak zmieniły. 
Dzisiaj handel trzeba prowadzić  
w warunkach nadprodukcji wszel-
kich dóbr – jest on w związku  
z tym prawdziwą sztuką! 

Tyle razy podkreślałem, że dla 
mnie najważniejsze jest to, że 
Państwo jesteście naszymi lojal-
nymi klientami. Bardzo jestem  
z tego dumny. Czasem jestem na 
Giełdzie o czwartej nad ranem  
i widzę wszystkie hurtownie 
otwarte. To naprawę ciężka praca. 
Jedna rzecz mnie martwi. Kie-
dy tworzyliśmy Giełdę, byliśmy 
młodzi. Dzisiaj wielu z nas jest 
osobami w wieku lat 50 z du-
żym plusem. Myślę, że dobrze 
by było, żeby Państwo pomyśleli  
o sukcesji. Zawsze jestem szczę-
śliwy, kiedy mogę się przywitać  
z następcami właścicieli hur-
towni. Ta płynna sukcesja jest 
potrzebna, aby wasz biznes zyskał 
świeżą energię i nowe spojrzenie 
na dynamicznie zmieniającą się 
rzeczywistość; byśmy mogli dalej 
służyć sobie, Ząbkom i aglomeracji 
warszawskiej.- powiedział Zenon 
Daniłowski, długoletni prezes 
Praskiej Giełdy Spożywczej.

Skierowany do operatorów list 
ministra Jacka Sasina odczytał 
obecny na uroczystości poseł Piotr 
Uściński.

Dla najwyżej ocenianych przez 
klientów firm hurtowych przy-
gotowano laury w postaci tytułu 
„Hurtownia Przyjazna Klientowi”. 
Z rąk Zenona Daniłowskiego oraz 
Małgorzaty Zyśk, wiceburmistrz 
Ząbek wyróżnienia odebrali wła-
ściciele lub przedstawiciele hur-
towni. W grupie operatorów do  
199 m2: Wojciech Jaworski BIS-

PAK; Zakład Mięsny ZBYSZKO, 
Zbigniew Kruk Hurt-Detal Art. 
Spożywcze Henryk Rzepka Mar-
cin Makaruk. Operatorzy od 200 
do 499 m2: Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno Handlowo Usłu-
gowe APEX Andrzej Pełka; To-
mas Przedsiębiorstwo Handlowo 
Usługowe Rybak Tomasz; Sylwia 

Adamkiewicz-Zarzycka ALOSA. 
Operatorzy powyżej 500 m2: Gon-
ciarz Opakowania – M. Gonciarz, 
I Gonciarz Spółka Jawna; EJART 
Spółka Jawna J.E.A.R Teodor-
czyk Hurt-Detal Mięso Wędliny; 
Centrum Drobiowe REG-DRÓB 
Michał Strąk, Regina Strąk Spółka 
Jawna.

Po części oficjalnej na go-
ści Praskiej Giełdy Spożywczej 
czekały rozmaite atrakcje. Jako 
pierwsze zaprezentowały swój 
talent dziewczęta ze Szkoły 
Tańca Atut Marki & Fart Ząbki,  
z których najmłodsza ma zaledwie 
cztery lata. Gwiazdą wieczoru 
był zespół Oddział Zamknięty 

z liderem Krzysztofem Jary Ja-
ryczewskim na czele. Gromkie, 
w pełni zasłużone brawa otrzy-
mał za swój występ pochodzący 
z Ząbek Łukasz Rosiński, znany 
bardziej jako Luka Rosi, który 
porwał publiczność do tańca. 
Podobnie jak w latach ubiegłych, 
także podczas tegorocznego 

jubileuszu odbyła się aukcja na 
rzecz dzieci i młodzieży nie-
pełnosprawnej - podopiecznych 
koła TPD w Ząbkach. Do każdej 
pracy dołączony był upominek 
w postaci książki zatytułowanej 
„Chajzerów dwóch” z dedykacją 
Zygmunta i Filipa Chajzerów. W 
tym roku, dzięki hojności licy-

tujących wykonane przez dzieci 
i młodzież  prace sprzedano za 
kwotę 4700 złotych. Na tym atrak-
cje wieczoru się nie zakończyły, 
wśród uczestników pikniku, któ-
rzy pozostawili w recepcji swoje 
wizytówki, rozlosowano kosze z 
upominkami.

Relacja: Aleksandra Olczyk

Najwyżej ocenianym przez klientów firmom przyznano tytuły "Hurtownia Przyjazna Klientowi"

OSIEDLE PROMIENNA 
W MARKACH

BIURO SPRZEDAŻY MIESZKAŃ UL. PROMIENNA 33b/2 05-270 MARKI tel. 532 851 110
www.mazoviadevelopment.pl

Logo Mazovia Development

Przyjdź i poznaj ofertę 
gotowych mieszkań!

Promienna I - ostatnie mieszkania
Promienna III - w budowie

13.10.2018 
Kino „Kultura“, Wołomin

ul. Mickiewicza 9, godz. 17:00 
Bilety do nabycia: Kino „Kultura“  
Kasa biletowa: tel: 22/776 27 51

Cena biletów: 70/80/90 zł 

Jubileusz  
Praskiej Giełdy  
Spożywczej

Praska Giełda Spożywcza, która na stałe wpisała się w gospodarczy i kultu-
ralny krajobraz Ząbek, obchodzi w tym roku 27-lecie swego istnienia. Z tej 
okazji w ogrodach restauracji „Na Skrajnej” odbył się doroczny piknik, na który 
przybyło kilkuset gości - operatorów, dostawców i klientów. W uroczystości 
wzięli też udział przedstawiciele Urzędu Miasta Ząbki oraz samorządowcy i 
politycy, a obowiązki konferansjera pełnił Zygmunt Chajzer.

www.wilenskapark.pl
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Miniony weekend upłynął w Ząbkach pod znakiem 
sportowej aktywności. XXVII Jesienne Biegi Przełajowe 
pod patronatem Burmistrza Miasta  oraz Turniej Piłki 
Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Ząbki zdopingowały 
mieszkańców do aktywnego spędzenia czasu. 

Sportowy  
weekend w Ząbkach

23 września br. na boisku Orlik 
przy SP2 w Ząbkach Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Ząbkach 
zorganizował  Turnieju Piłki Nożnej 
o Puchar Burmistrza Miasta Ząbki. 
W turnieju wzięło udział sześć 
amatorskich drużyn.  Już pierwszy 
mecz turnieju, jak się później 
okazało,  zadecydował o losach 
pierwszego i drugiego miejsca. W 
meczu rozpoczęcia naprzeciwko 
siebie stanęły drużyny Re-
kinów Ząbki i Różowych 
Bobasków. Rekiny  strzelił 
dwie bramki i wyszły 
na prowadzenie, co 
trochę uśpiło Rekiny 
i pod koniec meczu 
doszły do głosu Ró-
żowe Bobaski, które 
strzeliły najpierw 
jedną, a później dru-
gą bramkę, doprowa-

dzając do remisu 2:2. W kolejnych 
meczach zarówno Rekiny, jak i 
Różowe Bobaski odniosły komplet 
zwycięstw. Przy remisie w bezpo-
średnim meczu o zwycięstwie w 
turnieju zadecydował lepszy stosu-
nek bramek pomiędzy strzelonymi, 
a straconym golami. Tu, zaledwie 
o jedną bramkę, lepsi okazali się 
zawodnicy Różowych Bobasków i to 
oni z rąk zastępcy burmistrza Mia-
sta Ząbki Małgorzaty Zyśk odebrali 
puchar za pierwsze miejsce w tur-
nieju. Na drugiej pozycji uplasowały 
się Rekiny Ząbki, trzecie miejsce 
przypadło  FC No Name, czwarte 

Ząb Ząbki. Piątą lokatę wywalczyła 
drużyna Cały Czas Do Przodu,  
a szóstą FC Berensona. W dekoracji 
drużyn uczestniczyli: radny powia-
towy Sławomir Pisarczyk, radna 
Miasta Ząbki Olga Kisiel i dyrektor 
M.O.S.iR. Jacek Romańczuk, którzy 
wręczyli najlepszym drużynom 
puchary, medale oraz nagrody 

rzeczowe.
22 września  w Parku Miej-

skim w Ząbkach odbyły się XXVII 
Jesienne Biegi Przełajowe pod 
patronatem Burmistrza Miasta 
Ząbki. Organizatorem imprezy 
jest SP 2 im. Jana Kochanowskiego 
w Ząbkach. Wzięli w niej udział  
uczniowie ząbkowskich szkół  
i  ich rodzice. Wszyscy uczestnicy 
mieli do pokonania dystans 1000 
metrów, każdy w swojej kategorii 
wiekowej. Szczególnym powodze-
niem cieszyły się biegi rodzinne 
(bieg malucha z opiekunem, mamą 
lub tatą, dystans 500 metrów) oraz 
sztafeta rodzinna 3x500 metrów. 
Nagrody dla zwycięzców i fanty na  
loterię ufundowali: Miasto Ząbki, 
Praska Giełda Spożywcza, Rada 
Rodziców SP2, Księgarnia Orla, 
MOSiR Ząbki. 

Na podstawie materiałów 
MOSiR Ząbki oraz  
Dagmary Dobosz.
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W dniach 14 i 15 września w Zielonce w hali OKiSu 
odbyła się pierwsza kolejka rozgrywek. UKS Bankówka 
pod okiem trenerów Maćka Sieńko i Mateusza Antonia-
ka podejmowała wicemistrza Polski z ubiegłego sezonu 
ULKS Józefina. 

Zwycięstwo  
Bankówki  
na rozpoczęcie ligi

Dreamteam z Zielonki 
kompletnie zaskoczył stylem 
gry i taktyką przyjezdnych  
i przy gorącym dopingu pu-
bliczności. Po pierwszej tercji 
schodził do szatni z wynikiem 
5:0. Jak się później okazało 
pierwsza tercja zdecydowała  
o zwycięstwie całego spotka-
nia. W kolejnych odsłonach 
Józefina grała wysokim pre-
singiem natomiast Bankówka 
umiejętnie się broniąc wypro-
wadzała szybkie kontrata-

ki odpowiadając na trafienia 
gości. Mecz zakończył się 
wynikiem 9:4 dla Zielonki 
co było dużą niespodzianką 
dla 250 kibiców zgromadzo-
nych na zielonkowskiej hali. 
Zawodnikiem meczu został  
z Zielonki Igor Grabowski,  
a z Józefiny Oskar Nieskórski.

Sobotnie spotkanie nie-
stety przebiegało już pod 
dyktando wicemistrzów Pol-

ski. To zespół Józefiny objął 
pierwszy prowadzenie i kon-
sekwentnie je powiększał,  
a drużyna gospodarzy goniła 
wynik. Zawodnicy Banków-
ki doprowadzili do remisu  
i nawet wyszli jedną bramką 
na prowadzenie, lecz w koń-
cówce spotkania zabrakło sił  
i to drużyna z Józefiny święto-
wała zwycięstwo wygrywając 
spotkanie 7:6. Widać było, że 
podopieczni Marcina 

Łęckiego dobrze odro-
bili lekcje z piątkowego starcia. 
Zawodnikami meczu został 
z Zielonki Jan Rydzewski a z 
Józefiny Łukasz Kruk.

Przed młodą drużyną  
z Zielonki jeszcze dużo pracy 
i dwa wyjazdowe spotkania do 
Łochowa i Gdyni. Trzymamy 
za nich kciuki i życzymy po-
wodzenia!
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Przed podopiecznymi  
trenerów Maćka Sieńko i Mateusza 

Antoniaka jeszcze dużo pracy 

Podczas XXVII 
Jesiennych Bie-
gów Przełajowych w 
Ząbkach szczególnym 
powodzeniem cieszyły 
się biegi rodzinne (bieg 
malucha z opiekunem, 
mamą lub tatą, dystans 
500 metrów)oraz sztafeta 
rodzinna 3x500 metrów. 

Gala Kyokushin CUP VI

22 września w Ząbkach odbyła się szósta Gala Sportów Walki - KYOKUSHIN CUP. Imprezę w hali 
Szkoły Podstawowej nr 2 uświetniła profesjonalna oprawa muzyczna na specjalnie przygotowanej 
do tego typu wydarzeń scenie. Patronat honorowy nad turniejem objęli: Marszałek Województwa 
Mazowieckiego, Starosta Powiatu Wołomińskiego oraz Burmistrz Miasta Ząbki. Podczas przywitania 
zawodników obecni byli: Sławomir Pisarczyk – radny Powiatu Wołomińskiego oraz Patrycja Żołnie-
rzak – sekretarz Miasta Ząbki, która dokonała oficjalnego otwarcia turnieju. Relację telewizyjną  
z Gali KYOKUSHIN CUP przeprowadziła po raz kolejny TVP3 Warszawa.

Konkurencję full contact kobiet 
zwyciężyła mistrzyni Europy – Na-
talia Kondeusz z Leżajska, która 
pokonała reprezentantkę KSW KY-
OKUSHIN Agnieszkę Kulczycką, 
Michalinę Chrobot z Ostrowi Ma-
zowieckiej oraz Klaudię Borowską  
z Ząbek. Dwie walki Extra Fight 
mężczyzn, zwyciężyli przed czasem, 
po celnych uderzeniach rękoma 
Kuba Kostrzewski i Michał Domań-
ski. Na wyróżnienie zasługuje mocna 
finałowa walka najstarszych junio-
rek, w której triumfowała Klaudia 
Brzozowska przed reprezentantką 

Litwy - Justiną Ramanauskait. 
Zgromadzeni kibice obserwowali 
nad wyraz silne ciosy, jak na walki 
kobiece, a do wyłonienia mistrzyni 
potrzebne były trzy dwuminutowe 
rundy oraz ważenie. Doskonale za-
prezentowała się Julia Stępniewska 
uzyskując remis z multimedalistką 
Mistrzostw Europy Agnieszką Wi-
nek z Otwocka. Na zakończenie 
emocjonującą walkę stoczyli także: 
Karol Brejtfus z Józefowa - aktualny 
mistrz Świata Juniorów i Krystian 
Tyszko - tegoroczny mistrz Polski 

z kategorii super ciężkiej. Publicz-
ność oklaskiwała zacięte wymiany 
z obu stron, a o zwycięstwie w tym 
pojedynku zadecydowała mniejsza 
ilość kilogramów po stronie młodego 
mistrza Świata.

W rozgrywanym do południa 
turnieju juniorskim okazałe pu-
chary KYOKUSHIN CUP otrzy-
mali zwycięscy: Zosia Piskorz, Igor 
i Nikodem Gawrysiuk, Michał Pa-
zio, Bartek Kazimierczak, Mateusz 
Kornacki, Karol i Robert Narożniak, 
Piotr Karbownik oraz Marcin Ka-
czanowski.

Podczas dekoracji puchary, wy-
różnienia i nagrody dla najlepszych 

zawodników wręczał m.in. Tomasz 
Puzon - przedstawiciel ogólnopol-
skiej akcji „Mistrza Nie ZATRZY-
MASZ – sportowcy dzieciom”, 
dzięki której dzieci z ubogich rodzin 
biorą udział w szkoleniu sportowym 
na najwyższym poziomie. Turniej 
KYOKUSHIN CUP 6 był współ-
finansowany ze środków Starostwa 
Powiatowego w Wołominie oraz 
Urzędu Marszałkowskiego Woje-

wództwa Mazowieckiego. Wsparcie 
organizacyjne dla turnieju zapew-
niły: CEWIK, COMMUNICA-
TION ART., BR MONIKI ZACH, 
BIESIADOWO Ząbki, VOBRO, 
PHOTO OLGA oraz KALINKA. 
Organizatorem imprezy był Klub 
Sportów Walki KYOKUSHIN. Wię-
cej informacji i zdjęcia z turnieju na 
www.kswkyokushin.pl

KSW KYOKUSHIN

Wygrane walki i okazałe puchary sprawiły uczestnikom wiele radości

Siódme z rzędu zwycięstwo  
Huraganu Wołomin

W sobotę, 22 września, piłkarze czwartoligowego Huraganu Wołomin podejmowali na swoim boisku 
drużynę Wkry Żuromin. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 3:1 (1:1). Dwa gole dla 
gospodarzy zdobył Grzegorz Trzonkowski, który trafił do bramki rywali w 42. i 50. minucie.     

W pomeczowym wywiadzie, 
udzielonym Marcinowi Godlew-
skiemu, trener Andrzej Greloch 
powiedział: – Trzeba przyznać, że 
goście weszli w dzisiejszy mecz dosyć 
odważnie, ponieważ od początku 
zastosowali wysoki pressing, którym 
zmusili nas do nieco nerwowej gry, 
aczkolwiek w pierwszych minutach 
mieliśmy okazję bramkową, ale Kamil 
Żmuda jej nie wykorzystał. Później gra 
się trochę wyrównała, zaś po zmianie 
stron pokazaliśmy zdecydowaną 
dominację, choć w samej końcówce 
zagraliśmy va banque, gdyż chłopcy 

chcieli bardziej strzelać niż bronić 
i dzięki temu przyjezdni stworzyli 
szanse, jednak na posterunku bar-
dzo dobrze stał Mariusz Selerski  
– dodał.

Już w 1. minucie bliski zdobycia 
gola był Kamil Żmuda, lecz bramkarz 
gości był na posterunku i wybronił 
strzał. W 16. minucie w dogodnej 
pozycji znalazł się Daniel Witak 

(Huragan), ale zbyt długu zwlekał ze 
strzałem i stracił piłkę. W 31. minucie 
z szybką kontrą wyszedł zawodnik go-
ści Bartłomiej Nowacki. W tej sytuacji 
niebezpieczeństwo zażegnał Mariusz 
Selerski, który po dalekim wyjściu 
poza pole karne wybił piłkę spod nóg 
zawodnika gości. Otwarcie wyniku 
nastąpiło w 42. minucie meczu, kie-
dy Grzegorz Trzonkowski pokonał 
bramkarza gości. Jednak wołominia-
nom nie udało się „dowieść” korzyst-
nego rezultatu do przerwy, bowiem 
w 45. minucie spotkania nastąpiło 
wyrównanie. Gola na 1:1 zdobył dla 

gości Tomasz 
Kamiński, 
który w 45. 
trafił głową 
do siatki 
Huraganu.

Strze-
lanie po 
przer wie 
zaczęło się 

już w 50. minucie. Po rozegraniu 
Trzonkowski - Marczak - Trzon-
kowski, ten ostatni „wpakował” 
piłkę do siatki gości. W 56. minucie 
spotkania gospodarze ponownie 

cieszyli się z gola. Mariusz Marczak 
w polu karnym Wkry przedryblował 
obrońcę i podał do Kamila Żmudy, 
który strzelił na 3:1. Do końca 
meczu, mimo kilku sytuacji z obu 
stron, wynik już nie uległ zmianie. 
Natomiast w doliczonym czasie gry 
czerwoną kartkę otrzymał Przemy-
sław Górski.        

Huragan Wołomin: Mariusz Se-
lerski, Maciej Ołowski (86' Sebastian 
Nowiński), Marek Lendzion, Prze-
mysław Górski (90+3' czerwona 
kartka), Radosław Dobrzeniecki, 
Daniel Witak, Rafał Wielądek (73' 
Daniel Jurczuk), Dominik Ołdak 
(60' Patryk Pięcek), Kamil Żmuda 
(80' Dawid Gajewski), Mariusz 
Marczak (82' Mateusz Augusty-
niak), Grzegorz Trzonkowski (74' 

Konrad Witkowski). Trener: 
Andrzej Greloch.

Wkra Żuromin : Mi-
chał Michalak, Krzysztof 
Dąbkowski, Michał Choj-
nacki (68'  Jakub Karolew-
ski), Tomasz Kamiński, 
Tomasz Więckiewicz (79' 
Grzegorz Barski), Arka-
diusz Narewski (70' Ma-
teusz Stopczyński), Yurii 
Hrushytskyi, Bartłomiej 
Żelazny (50' Jarosław 
Sawicki), Arkadiusz 
Narewski, Dominik 
Stopczyński, Bartłomiej 
Nowacki. Trener: Ma-
ciej Grzybowski. 

Paweł Choim

– (...) goście weszli w dzisiejszy mecz dosyć odważ-
nie, ponieważ od początku zastosowali wysoki pres-
sing, którym zmusili nas do nieco nerwowej gry, 
aczkolwiek w pierwszych minutach mieliśmy 
okazję bramkową, ale Kamil Żmuda jej 
nie wykorzystał. Później gra się tro-
chę wyrównała, zaś po zmianie stron 
pokazaliśmy zdecydowaną dominację, 
choć w samej końcówce zagraliśmy va 
banque –  mówi Andrzej Greloch
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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

OGŁOSZENIA DROBNE

UW
AG

A! Ogłoszenie drobne 
do rubryk:
Dam pracę

 i Szukam pracy
BEZPłATNE!

Praca - Zatrudnię
Zatrudnię w cukierni w Dąbrówce 
koło Trojan kobiety. Atrakcyjna oferta 
pracy 602 351 430.

Budownictwo 
Usługi

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

Oferuję tynki maszynowe
wewnętrzne 501 179 548

Nieruchomości 
Sprzedam

Sprzedam działkę budowlaną
Wołomin, ul. Kościelna

BEZPOŚREDNIO
Księga wieczysta, 932 m2

601 173 520
 Sprzedam działkę budowlaną  
1000 m2 lub więcej. Wysychy gm. Za-
brodzie. Dojazd asfalt 1,5 km od trasy 
E8 Warszawa-Wyszków. Na działce jest 
prąd i woda. Tel. 605 034 212.

Sprzedam 
Różne   

Sprzedam piec do C.O. na węgiel i 
drewno. Używany 4 sezony. Cena 1100 
zł tel. 787 47 24.

Usługi - Różne   
Przeprowadzki transport

tel. 500 349 713

Usługi - Różne   

tel. 602 733 336

WYCINKA
DRZEW NA POSESJI

prace pielęgnacyjne

koszenie trawy

przy użyciu podnośnika koszowego
lub metodą alpinistyczną

Zdrowie 
Uroda

RODO – nie takie straszne

W ostatnich miesiącach bardzo dużo zaczęło się mówić o bezpieczeństwie i ochronie dancyh osobowych, a 
wszystko za sprawą tajemniczego RODO, czyli Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, inaczej zwanego 
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Główną ideą unijnego rozporządzenia było ujednolicenie 
przepisów dotyczących ochrony danych osobowych na terenie całej Wspólnoty. 

– Panie Bartłomieju, czy RODO to 
rzeczywiście coś czego można 
się obawiać?
– Tak naprawdę wszystko zależy 
od kierunku patrzenia na RODO. 
Z czysto teoretycznego punktu 
widzenia RODO nie zmienia nic  
w już obowiązującym w Polsce pra-
wodawstwem. W znacznym stopniu 
nasza rodzima ustawa o ochronie 
danych osobowych uchwalona w 
1997 roku zawiera w sobie wszystko to  
o czym mówi unijne rozporządzenie. 
To jest teoria. W praktyce jednak 
RODO zmienia bardzo wiele. Są to 
zmiany w sposobie podejścia do te-
matu, a nie zagadnienia sensu stricte. 
Natomiast czy trzeba się RODO 
obawiać? Wszystko zależy od tego jak 
przykładnie zaczniemy respektować 
prawa i obowiązki narzucane przez 
rozporządzenie. 
– Dlaczego zatem RODO wywołuje 
tyle strachu?
– RODO przede wszystkim zmienia 
sposób w jaki należy respektować 
przepisy dotyczące ochrony naszych 
danych osobowych. Tak jak wspo-
mniałem, wcześniej przepisy istniały, 
problem leżał w tym, że nie były 
respektowane. Ponadto RODO za-
kłada bardzo wysokie kary finansowe 
za nieprzestrzeganie tych przepisów, 
a nasze rodzime przepisy stanowiły 
tylko o odpowiedzialności karnej, 
która nie była egzekwowana. Kary 
finansowe, dla przedsiębiorców, to 
znaczący bodziec do zmiany sposobu 
w jaki obchodzą się z naszymi danymi 
osobowymi. 
– Czemu taki nacisk jest kładziony 
na ochronę naszych danych? 
– Od wielu lat przyzwyczailiśmy się do 
tego, że nasze dane są przetwarzane, 

że otrzymujemy, telefony, wiadomo-
ści, listy czy e-maile z różnego rodzaju 
informacjami, ofertami czy propozy-
cjami. To coś, co wraz z rozwojem 
rynku i nowych technologi stało się 
dla nas czymś zupełnie oczywistym. 
Należy jednak pamiętać, że nasze 
dane osobowe w takich sytuacjach są 
traktowane jak swego rodzaju towar, 
którym się handluje, którego używa 
się, w wielu przypadkach, bez naszej 
świadomości, po prostu do zarabiania. 

Tak być nie powinno i RODO ma na 
celu zapewnienie bezpieczeństwa 
przed nieuprawnionym dostępem  
i wykorzystaniem naszych danych. 
– Kto jest odpowiedzialny za 
ochronę naszych danych? Gdzie 
można szukać pomocy, kiedy 
pojawią się wątpliwości?
– Do tej pory na straży bezpieczeń-
stwa naszych danych osobowych 
stał Generalny Inspektor Ochrony 
Danych Osobowych. Obecnie, za 
sprawą RODO, GIODO zostało 

zastąpione przez Urząd Ochrony 
Danych Osobowych. Różnica w 
sumie niewielka, natomiast RODO 
znacząco zwiększyło uprawnienia 
pracowników UODO, a to pozwa-
la wierzyć, że ta ochrona danych  
i respektowanie przepisów, kontrola 
ich respektowania również zostanie 
odpowiednio wdrożona. 
– Czyli w razie pytań czy wąt-
pliwości można zgłaszać się do 
urzędników UODO?

– Tak, Urząd jest dla ludzi i tam każdy 
z nas może, a nawet powinien szukać 
pomocy w sytuacji, kiedy mamy 
wątpliwości co do sposobu ochrony 
i przetwarzania naszych danych 
osobowych. Bardzo pozytywnym 
elementem jest fakt, że budzi się w 
nas, Obywatelach, świadomość jak 
ważne jest, aby właściwie zadbać  
o swoje dane i chronić je przed nie-
uprawnionym dostępem. 
– Jaka branża stwarza najwięcej 
potencjalnych zagrożeń dla na-

szych danych osobowych?
– Z punktu widzenia ilości prze-
twarzanych danych oraz tego jakie 
dane są przetwarzane to wszelkie 
instytucje bankowe, ubezpiecze-
niowe, firmy telekomunikacyjne 
w największym stopniu operują 
naszymi danymi. Nie mniej jednak 
wszystkie takie instytucje przykła-
dają również dużą wagę do tego, aby 
sprostać wymogom RODO – głownie  
z obawy przed karami finansowymi, 
które dla gigantów również będą 
olbrzymie. A z racji tego, że są to 
giganci, to automatycznie są bardziej 
narażeni na kontrole. Dlatego też 
tutaj można spodziewać się bardzo 
dużego nacisku na respektowanie 
postanowień RODO.
– Mówi Pan o gigantach. A co  
z małymi przedsiębiorcami? 
– Małe firmy również podlegają tym 
samym przepisom. I dla małych 
przedsiębiorców to będzie znacz-
nie większe wyzwanie. Natomiast  
w razie wątpliwości oni również mogą 
zgłosić się do UODO z pytaniami  
i prośbami o pomoc. Dla przykładu 
powiem, że osobiście wspieram nasze 
lokalne społeczeństwo i dokładam 
wszelkich starań, aby ząbkowski 
sztab WOŚP również należycie wy-
wiązywał się z postanowień RODO, 
a wolontariusze bez obaw o swoje 
dane osobowe działali na rzecz tak 
szlachetnej lokalnej inicjatywy. 
- Mam nadzieję, że po Pańskich 
słowach nasi Czytelnicy będą 
w większym stopniu spokojni  
o bezpieczeństwo swoich danych. 
Mam również nadzieję, że pozwoli 
to znacznie lepiej zrozumieć, już 
nie tak bardzo tajemnicze, RODO.  
Dziękuję za rozmowę.

RODO nadal wywołuje strach i przerażenie, głównie wśród przedsiębiorców, którzy przetwarzają dane osobowe, nato-
miast wśród nas, zwykłych ludzi budzi zaciekawienie, czasami niezrozumienie i powoduje powstawanie przeróżnych 
pytań czy wątpliwości. Czym tak na prawdę jest RODO i co onacza dla nas – obywateli. Na ten temat z  Bartłomiejem 
Dudą, absolwentem wydziału prawa, który na codzień pracuje w firmie telekomunikacyjnej, zajmującej się również 
przetwarzaniem naszych danych osobowych rozmawia Aleksandra Olczyk

– Nasze dane osobowe (...) 
są traktowane jak swego 
rodzaju towar, którym się 
handluje, którego używa się, w 
wielu przypadkach, bez naszej 
świadomości, po prostu do za-
rabiania. Tak być nie powinno 
i RODO ma na celu zapew-
nienie bezpieczeństwa przed 
nieuprawnionym dostępem i 
wykorzystaniem naszych da-
nych - mówi Bartłomiej Duda.

Prace związane z realizacją Projektu pt. „Modernizacja Punktów Se-
lektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Wołomin”, 
zmierzają ku końcowi. Zadanie to realizowane było w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowi-
sku”, Działanie 5.2 „Gospodarka odpadami”. 

Dzięki realizacji Projektu, podniesiona została jakość świadczonych 
usług m.in. poprzez:

poszerzenie gamy usług powiązanych z selektywną zbiórką odpa-• 
dów komunalnych, 

doposażenie 2 PSZOK-ów w sprzęt niezbędny do zapewnienia pra-• 
widłowego funkcjonowania i optymalizacji realizowanych usług 
publicznych,

zwiększenie liczby rodzajów odpadów objętych selektywną zbiórką • 
odpadów do 15 frakcji, na każdym z 2 PSZOK-ów zlokalizowanych 
i obsługujących tylko Gminę Wołomin,

zakup wagi samochodowej pozwalającej na stałe i bieżące monito-• 
rowanie masy i rodzaju odpadów zbieranych selektywnie,

zakup przenośnego urządzenia-rozdrabniacza umożliwiającego • 
szybkie kompaktowanie ilości odpadów zielonych oraz odpadów 
gabarytowych. 

Modernizacja Punktów 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

w Gminie Wołomin

  
Projekt współfinansowany 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Całkowita wartość projektu 1 568 706,00 PLN.

 
Wartość dofinansowania 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
842 641,46 PLN.                                      



12

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

27 września 2018ogłoszenia

JAK SEGREGOWAĆ KROK PO KROKU
Oddziel to co da się odzyskać: papier, tworzywa sztuczne, metale, szkło, odpady biodegradowalne.1. 
Uważaj na odpady niebezpieczne – nigdy nie wrzucaj ich do pojemnika na zmieszane odpady komunalne. Oddaj je do punktu selektywnego zbierania 2. 
odpadów komunalnych, do aptek lub do specjalnych pojemników w sklepach.
Do pojemnika na odpady zmieszane wrzucaj tylko to czego nie da się odzyskać: np. artykuły higieniczne, zatłuszczony papier, odpady bardzo zabrud-3. 
zone.
Zwracaj uwagę na oznaczenia umieszczone na opakowaniach. Znajdują się na nich informacje o pochodzeniu, surowcu, z którego zostały zrobione oraz 4. 
możliwym powtórnym przetworzeniu.
Jeśli nie wiesz gdzie wrzucić dany odpad skorzystaj z podpowiedzi umieszczonych na workach przeznaczonych do zbiórki surowców wtórnych lub z ulotek 5. 
informacyjnych.
Kartony po mleku, sokach i napojach wrzucaj do pojemnika lub worka na tworzywa sztuczne.6. 
Wyrzucaj tylko opróżnione opakowania bez zawartości. W innym przypadku przy wyrzucaniu pozostałe frakcje odpadu mogą zostać zanieczyszczone.7. 
Zgniataj puszki i butelki przed wyrzuceniem. Zgnieciona butelka zajmuje 80% miejsca mniej.8. 
Wyrzucaj szkło bez nakrętek. Po odkręceniu posegreguj je do właściwego pojemnika lub worka.9. 

MITY I FAKTY DOTYCZĄCE SEGREGACJI
MIT FAKT

Segregowane jest trudne. Wystarczy zapamiętać kilka podstawowych zasad  
aby segregowanie weszło Ci w krew.

Trzeba myć opakowania przed wyrzuceniem. Niekoniecznie! Najważniejsze jest ich dokładne opróżnienie.  
Posegregowane opakowania zostaną poddane myciu w zakładach lub sortowniach.

Segregowanie jest bezsensu bo moje odpady nie są wartościowe. Twoje odpady to wartościowe surowce wtórne!  
Daj im drugie życie w ten sposób oszczędzając surowce naturalne.

Segregowanie surowców pochłania dużo czasu i miejsca. Segregowanie to odruch! Wykorzystaj do segregacji reklamówki, torebki, kartony. 
Wszystko zmieści się pod kuchennym zlewem.

Segregowanie się nie opłaca. Segregujesz płacisz mniej. Twoje odpady zyskują drugie życie.  
Oszczędzasz surowce wtórne.

Prace związane z realizacją Projektu pt. „Modernizacja Punktów Se-
lektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Wołomin”, 
zmierzają ku końcowi. Zadanie to realizowane było w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowi-
sku”, Działanie 5.2 „Gospodarka odpadami”. 

Dzięki realizacji Projektu, podniesiona została jakość świadczonych 
usług m.in. poprzez:

poszerzenie gamy usług powiązanych z selektywną zbiórką odpa-• 
dów komunalnych, 

doposażenie 2 PSZOK-ów w sprzęt niezbędny do zapewnienia pra-• 
widłowego funkcjonowania i optymalizacji realizowanych usług 
publicznych,

zwiększenie liczby rodzajów odpadów objętych selektywną zbiórką • 
odpadów do 15 frakcji, na każdym z 2 PSZOK-ów zlokalizowanych 
i obsługujących tylko Gminę Wołomin,

zakup wagi samochodowej pozwalającej na stałe i bieżące monito-• 
rowanie masy i rodzaju odpadów zbieranych selektywnie,

zakup przenośnego urządzenia-rozdrabniacza umożliwiającego • 
szybkie kompaktowanie ilości odpadów zielonych oraz odpadów 
gabarytowych. 

Modernizacja Punktów 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

w Gminie Wołomin

  
Projekt współfinansowany 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Całkowita wartość projektu 1 568 706,00 PLN.

 
Wartość dofinansowania 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
842 641,46 PLN.                                      




