
Wiadomości.pwWiadomości.pw
WWW.WIADOMOSCIPW.PLreklama tel. 796-046-823

NR 12 (35) 2015     ●    Grudzień 2015 R.    ●    ISSN 2300-1275    ●    BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK

Tania  reklama!!! 
tel. 796-046-823

11 grudnia 2015 roku obchodzony był jubileusz 40-lecia Szpitala Powiatowego w Wołominie. Po Mszy Świętej w szpitalnej 
kaplicy uczestnicy wzięli udział w konferencji podczas, podczas której przypomniana została historia placówki oraz przed-
stawiono plany jej rozwoju.

W uroczystości wzięło udział ponad 
160 osób. Wśród uczestników byli obec-
ni m.in.pracownicy placówki, starosta 
wołomiński – Kazimierz Rakowski, 
przewodniczący Rady Powiatu Woło-
mińskiego – Janusz Werczyński, poseł 
na Sejm RP – Piotr Uściński, Elżbieta 
Lanc – członek zarządu Województwa 
Mazowieckiego, burmistrzowie i wójto-
wie gmin powiatu wołomińskiego.

Podczas jubileuszu głos zabrali: sta-
rosta Kazimierz Rakowski, dyrektor 
szpitala Andrzej Gruza oraz poseł Piotr 
Uściński. Zostały również przedstawione 
prezentacje dotyczące historii i inwesty-
cji – zarówno tych, które zostały już zre-
alizowane, jak i tych planowanych na na-
stępne lata oraz projektów przebudowy i 
modernizacji budynków szpitala.

Z okazji jubileuszu Szpital Powiato-
wy w Wołominie otrzymał medal pa-
miątkowy „Pro Masovia” przyznawany 
m.in. instytucjom, które całokształtem 
działalności zawodowej, społecznej, pu-
blicznej lub realizacją swoich zadań na 
rzecz Województwa Mazowieckiego wy-
bitnie przyczyniły się do gospodarczego, 
kulturalnego lub społecznego rozwoju 
Mazowsza.

Szpital otrzymał również Nagrodę 
Starosty Wołomińskiego. Statuetkę oraz 
pamiątkowy akt nadania wręczyli Kazi-

mierz Rakowski - Starosta Wołomiński 
oraz Karol Małolepszy - członek zarządu 
Powiatu Wołomińskiego. Nagroda Sta-
rosty jest wręczana za wkład w rozwój 
Powiatu Wołomińskiego.

Szpital to przede wszystkim ludzie. Le-
karze, pielęgniarki, pracownicy admini-
stracyjni. Ich zaangażowanie to podstawa 
budowy każdej dobrej placówki opieki 
zdrowotnej.            Dokończenie str. 3
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Biskup Pomocniczy Diecezji Warszawsko-Praskiej ks. Marek Solarczyk uczest-
niczył w spotkaniu poświęconym organizacji Światowych Dni Młodzieży na tere-
nie powiatu wołomińskiego. W spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy starosty 
Kazimierza Rakowskiego wzięli udział burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu, 
dziekani dekanatów: wołomińskiego – ks. Zygmunt Podstawka, kobyłkowskiego 
– ks. Jan Andrzejewski, radzymińskiego – ks. Stanisław Kuć, tłuszczańskiego – ks. 
Dariusz Skwarski. Obecni byli także księża odpowiedzialni za przygotowanie po-
bytu pielgrzymów w parafi ach wołomińskich i kobyłkowskich. 

Światowe Dni Młodzieży odbędą się w 
lipcu 2016 r. w Krakowie. To ważne wyda-
rzenie dzieli się na dwa etapy. Tydzień przed 
obchodami w Krakowie pielgrzymi z całe-
go świata przybędą do różnych diecezji w 
całym kraju. Jest to tzw. „Tydzień w Diece-
zjach”, którego głównym celem jest głębsze 
poznanie wspólnoty Kościoła. Odbędzie 
się on również w Diecezji Warszawsko-
-Praskiej, do której należą parafi e z terenu 
naszego powiatu. W dniach od 20 do 25 lip-
ca nasza diecezja przyjmie około 10 tysięcy 
pielgrzymów. W tym czasie goście będą 
uczestniczyć w programach przygotowa-
nych przez parafi e i gminy. Stąd apel staro-
sty do włodarzy gmin o aktywne włączenie 
się w przygotowania i wsparcie organizacji 
tego wyjątkowego wydarzenia.

Dyrektor Diecezjalnego Centrum ŚDM 
ks. Emil Parafi niuk przedstawił ogólne 
założenia pobytu pielgrzymów. Diecezja 
przygotowała już ulotkę w języku angiel-
skim, w której za najważniejsze miejsca 
w naszym powiecie zostały uznane: Ba-
zylika w Kobyłce, Dom Świętej Faustyny 

w Ostrówku i Sanktuarium w Ossowie. 
Wszyscy obecni na spotkaniu byli zgodni, 
że należy szczególnie podkreślić tradycję i 
historię tego regionu, a przede wszystkim 
przybliżyć młodym gościom wydarzenia, 
które rozegrały się na tej ziemi, a zadecydo-
wały o losach całego świata. Ze strony orga-
nizatorów ŚDM padła propozycja zorga-
nizowania dla pielgrzymów rekonstrukcji 
Bitwy Warszawskiej w Ossowie. Światowe 
Dni Młodzieży to wielka szansa na promo-
cję Ossowa i Radzymina oraz innych miejsc 
związanych z Cudem nad Wisłą.

-Jeśli chodzi o promocję kultury i historii, 
nie ma lepszego wydarzenia niż Światowe 
Dni Młodzieży– powiedział ks. Parafi niuk. 
W Warszawie znajdą się dwa punkty, w 
których wolontariusze będą przekazywać 
informacje o Bitwie Warszawskiej i wska-
zywać drogę do Radzymina i Ossowa. Bp 
Solarczyk nazwał powiat wołomiński „pe-
rełką diecezji” i zaznaczył, że wiążą się z nim 
wielkie nadzieje na godne przyjęcie uczest-
ników ŚDM. Do przyjazdu pielgrzymów 
pozostało siedem i pół miesiąca. Trzeba 

jak najlepiej wykorzystać ten czas. Starosta 
powołał zespół roboczy z udziałem księży 
dziekanów i przedstawicieli samorządów. 
Starostwo Powiatowe reprezentują doradca 
starosty Józef Melak, naczelnik Wydziału 
Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu Kata-
rzyna Pazio i Dariusz Loranty z Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego. Zostanie także 
powołany komitet organizacyjny. Starosta 
już zwrócił się do biskupa Marka Solarczy-
ka o honorowe przewodniczenie komiteto-
wi. 

Dokończenie tekstu ze str. 1

Praca osób związanych z wołomińskim 
szpitalem została zauważona przez Mini-
stra Zdrowia, który postanowił uhonoro-
wać siedemnaście osób z załogi szpitala. 
Medale dla zasłużonych na rzecz ochrony 
zdrowia otrzymali: Aleksandra Stelmach, 
Wiesław Kowalewicz, Wiesław Pawlicki, 
Alina Krawczyk, Marek Kuzdra, Barbara 
Purchała, Marianna Niedzielska, Małgo-
rzata Michalik, Barbara Kołodziejczyk, 
Krystyna Kalinowska, Jadwiga Kosakie-
wicz, Anna Przybysz, Stanisława Podleś, 
Anna Strąk, Zbigniew Pijarczyk, Halina 
Wożniak, Grażyna Czarniawska.

Pracowników wołomińskiego szpitala 
docenił również Adam Struzik - mar-
szałek Województwa Mazowieckiego. 
W imieniu marszałka dyplomy uznania 

wręczyła Elżbieta Lanc, członek zarządu 
Województwa. Dyplomy otrzymali: Ewa 
Kutyłowska, Andrzej Dziubiński, Piotr 
Prusko, Władysław Piotrowski, Waldemar 
Kiereś, Mirosława Trojanowska, Wojciech 
Witek, Anna Bielecka, Kazimierz Rutkow-
ski, Teresa Żuławnik, Halina Deoniziak, 
Małgorzata Rytel – Siłka, Ewa Suwińska, 
Iwona Czarzasta, Jolanta Mateńska, Boże-
na Staneta, Jolanta Świątek.

Spotkanie uświetnił występ Bożeny 
oraz Kamila Król, którzy zaprezentowali 
piosenki z repertuaru Viollety Villas. Na 
koniec zgromadzeni goście poczęstowani 
zostali tortem, który  Szpital Powiatowy w 
Wołominie otrzymał w prezencie od hote-
lu "u Pietrzaków".



WWW.WIADOMOSCIPW.PL

Wiadomości.pwWiadomości.pw
reklama tel. 796-046-823

4 SAMORZĄD

Tania  reklama!!! 
tel. 796-046-823

Niedawno zakończona modernizacja kotła w wołomińskiej ciepłowni  w znaczący sposób 
przyczyni się do redukcji emisji szkodliwych substancji i pyłów emitowanych do atmosfery. W 
tym roku również ZEC dokonał wymiany węzła grupowego zasilającego 8 budynków na osie-
dlu Słoneczna na nowoczesne węzły indywidualne oraz wymiany istniejącej sieci cieplnej na 
sieć preizolowaną. Wpłynie to na ograniczenie strat energii cieplnej podczas jej przesyłania do 
odbiorców. Część środków pochodzi z WFOŚiGW, który w ramach dofi nansowania przyznał 
1.900.000 zł w formie niskooprocentowanej pożyczki z 10,5 % jej umorzeniem.

Zakład Energetyki Cieplnej w Woło-
minie Sp. z o. o konsekwentnie realizuje 
inwestycje mające na celu poprawę stanu 
środowiska atmosferycznego w Wołomi-
nie m.in. likwidując źródła niskiej emisji, 
modernizując kotły węglowe oraz insta-
lując nowoczesne urządzenia technolo-
giczne. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie decyzją z 28 lipca 2015r. pozytyw-
nie rozpatrzył złożony w 2015 r. wniosek 
ZEC o fi nansowe wsparcie projektu, 
polegającego na modernizacji systemu 
cieplnego w zakresie wymiany węzła 
grupowego na indywidualne na osiedlu 
Słoneczna, wymianie odcinków sieci 
oraz kompleksowej modernizacji kotła 
węglowego o mocy 30 MW. Zapropo-
nowane przez spółkę zmiany moderni-
zacyjne oraz unowocześnienie procesów 
technologicznych uzyskały aprobatę 
władz funduszu, który w ramach do-
fi nansowania przyznał 1.900.000 zł w 
formie niskooprocentowanej pożyczki 
z 10,5 % jej umorzeniem. Dzięki temu 
zrealizowana została wymiana węzła 
grupowego zasilającego 8 budynków na 
osiedlu Słoneczna na nowoczesne węzły 
indywidualne oraz wymiana istnieją-
cej sieci cieplnej na sieć preizolowaną. 
Wpłynie to na ograniczenie strat ener-
gii cieplnej podczas jej przesyłania do 
odbiorców. Dotychczas pracujący węzeł 
grupowy zamontowany był w 1996 roku. 
Nowe węzły indywidualne umożliwią 
mieszkańcom korzystanie z centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. 

Inwestycja podniesie również komfort 
życia mieszkańców osiedla, a także wpły-
nie na ich bezpieczeństwo, ponieważ zli-
kwidowane zostaną stare piecyki gazowe.

Pozyskane z funduszu środki pozwo-
liły też ZEC-owi zmodernizować kocioł 
grzewczy WR-25 nr 1 o mocy 30 MW. 
Prace modernizacyjne zostały zakończo-
ne w październiku br. Dwudziestoletnia 
eksploatacja kotła stwarzała niebezpie-
czeństwo awarii i była przyczyną spadku 
jego sprawności. Modernizacja w zna-
czący sposób przyczyniła się do redukcji 
emisji szkodliwych substancji i pyłów 
emitowanych do atmosfery. - To drugi 
kocioł, który w ostatnim czasie został 
zmodernizowany w spółce. Wcześniej 
w 2013 roku ZEC zmodernizował ko-
cioł WR-25 nr 2, co również poprawiło 
sprawność wytwarzania oraz ograniczy-
ło emisję zanieczyszczeń do atmosfery –
mówi Sylwester Jagodziński, prezes ZEC. 

W ostatnich latach spółka przechodzi 
intensywny proces przekształceń. Mo-
dernizowane są urządzenia grzewcze, 
oraz sieci przesyłające energię. W trak-
cie realizacji jest budowa nowego źródła 
wytwarzania energii – mniejszego kotła 
WR-10 z instalacją odpylania spalin. Za-
kład myśli również o OZE. W 2015 roku 
zainstalowano instalację fotowoltaiczną, 
która z energii słonecznej będzie produ-
kować energię elektryczną. 

ZEC realizując inwestycje w moce wy-
twórcze oraz sieci wychodzi naprzeciw 
potrzebom mieszkańców Wołomina, 
którzy oczekują usługi wysokiej jakości, 
w dobrej cenie. 



Wiadomości.pwWiadomości.pw
WWW.WIADOMOSCIPW.PLreklama tel. 796-046-823

Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki – Etap II
Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Rozmowa z Jackiem Orychem, burmistrzem miasta Marki 

Przez ostatnie 4-5 lat  Marki były dużym placem 
budowy, co wiązało się z wieloma utrudnieniami, 
zarówno dla wykonawców inwestycji, jak i też dla 
samych mieszkańców. Jak Pan to ocenia?

To prawda, utrudnienia były dość duże, bo też i 
przedsięwzięcie miało duży zakres. Biorąc pod uwagę 
zarówno pierwszy etap budowy kanalizacji, jak i dru-
gi, roboty budowlane w sposób permanentny prowa-
dzone były w sumie przez 5 lat. Na pewno każdy z nas 
doświadczył jakichś  niedogodności, ale przy tak du-
żej inwestycji nie sposób było tego uniknąć. W efekcie 
większość miasta została skanalizowana.

Czy to oznacza, że Marki mają już rozwiązane 
problemy wodno-kanalizacyjne?

Na pewno nie. Można powiedzieć, że to nigdy nie 
kończący się proces, bo przybywają nowi mieszkańcy, 
powstają nowe budynki, kolejne nowe bloki.  Powsta-
ją też nowe ulice, więc tę sieć trzeba wciąż rozwijać.

Teraz kończymy drugi etap kanalizacji, w ramach 
którego powstało dodatkowo 30 km sieci. Miasto się 
prężnie rozwija, więc przed nami kolejny etap, nad 
którym już pracujemy.

Przed nami też budowa drugiej stacji uzdatniania 
wody w północnej części miasta, w Strudze. 

Już Państwo pracujecie nad kolejnym etapem, 
skoro jeszcze jeden nie został zamknięty?

Naturalnie, okres przygotowawczy jest bardzo 
ważny, a biorąc pod uwagę możliwości pozyskania 
funduszy zewnętrznych, wydaje się, że jest najważ-
niejszy. Oczywiście, będziemy się starali o dofi nanso-
wanie, bo to jest niezwykle potrzebne przy tak kosz-
townej inwestycji.

W trzecim etapie powstanie, wspomniana wcze-
śniej, kolejna stacja uzdatniania wody. Wskazana jest 
już lokalizacja, trwają końcowe prace projektowe. Ko-
nieczność budowy drugiej stacji wynika ze specyfi ki 
wydłużonego terytorium miasta.

A jak wygląda sytuacja z podłączeniem się do in-
westycji zrealizowanej w ramach 2 etapu?

Proces przyłączania się do sieci kanalizacyjnej 
idzie sprawnie. Mieszkańcy są zainteresowani przyłą-
czeniem się. Wcześniej był przygotowany i wdrożony 
specjalny program budowy przyłączeń. Prowadzone 
są rozmowy na temat jego kontynuacji, aby zapewnić 
te same warunki dla mieszkańców podłączających się 
w ramach pierwszego, jak i drugiego etapu. 

Kanalizacja to inwestycja bardzo niewdzięcz-
na, bo z jednej strony rozkopuje się całe miasto, 
są zniszczone drogi,  utrudniona komunikacja, 
a z drugiej strony jest to inwestycja, której tak na 
co dzień nie widać, która nie wyzwala tyle rado-
ści, co inwestycje kubaturowe, a wręcz przeciwnie, 
może dodatkowo mieszkańców denerwować. Po 
wielomilionowych inwestycjach w infrastrukturę 
podziemną trzeba będzie odbudować drogi, bo 

one były odtworzone w bardzo podstawowym za-
kresie... 

Odniosę się do drugiego etapu budowy kanalizacji. 
Gdy zostałem burmistrzem, kończono realizację tego 
etapu. Udało się nawiązać dobrą współpracę z wyko-
nawcami prac polegającą na tym, że tam, gdzie Wo-
dociąg Marecki kończył prace kanalizacyjne, my jako 
urząd miasta włączaliśmy się w celu modernizacji da-
nej drogi, polegającej na odwodnieniu powierzchnio-
wym i położeniu nowej nakładki asfaltowej. Chodzi o 
to, żeby drogi, które w znacznym stopniu zostały roz-
kopane, były już kompleksowo zmodernizowane, aby 
w przyszłości mieszkańcy nie musieli odczuwać po-
dobnego dyskomfortu. W ten sposób udało się zrobić 
w tym roku ok. 3 km dróg w Markach. Chciałbym, 
żeby kolejne etapy budowy kanalizacji sanitarnej w 
Markach były realizowane właśnie w ten sposób. 

W styczniu odbędzie się narada koordynacyjna, 
podczas której zostaną przedstawione plany Wodo-
ciągu Mareckiego na najbliższy rok i następne lata 
oraz urzędu miasta odnośnie infrastruktury drogo-
wej.

Efektem koordynacji prac mają być dobre drogi z 
kompletną infrastrukturą. 

Drugi ważny temat to kwestia odwodnienia ulic, 
czyli kanalizacja deszczowa...

 Od stworzenia sieci odwodnienia w Markach na 
pewno nie uciekniemy. Wciąż istnieją obszary, gdzie 
po opadach deszczu występują poważne problemy 
z odbiorem nadmiaru wody z ulic. Prowadzone są 
prace koncepcyjne. Trzeba określić obszary, z któ-
rych woda będzie zbierana oraz wskazać miejsca jej 
odbioru. 

Jeden z elementów tego systemu będzie realizowa-

ny w przyszłym roku. Ogłaszamy przetarg dotyczą-
cy modernizacji ulicy Pomnikowej wraz z budową 
kanalizacji deszczowej. Właśnie w tym rejonie ma 
powstać kolektor zbierający wodę opadową. Zostanie 
wybudowana także niezbędna infrastruktura tech-
niczna, dzięki której woda pochodząca z dróg zosta-
nie oczyszczona. W mijającym roku przy wsparciu 
fi nansowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie prze-
prowadziliśmy modernizację kilku rowów meliora-
cyjnych. Przygotowane są już kolejne roboty, które 

będą wykonywane w 2016 roku w obszarze meliora-
cji i gospodarki wodnej.

Jak oceniłby Pan sytuację w Markach w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej?

Sytuację oceniam pozytywnie, choć jest jeszcze 
bardzo dużo do zrobienia. Dostęp do sieci wodo-
ciągowej posiada 95% mieszkańców. Kanalizacja 
sanitarna jest w ciągłej rozbudowie. Natomiast naj-
większym wyzwaniem, z którym się mierzymy, nadal 
pozostaje odwodnienie mareckich ulic.   

Dziękuję za rozmowę.

Rozmowa z Kajetanem Specjalskim, dyrektorem Wodociągu Mareckiego

Jest Pan powszechnie uważany za twórcę sukce-
su mareckiego w obszarze gospodarki wodno-ście-
kowej. Wodociag Marecki wybudował bardzo dużą 
sieć kanalizacyjną, jedną z największych w Polsce, 
biorąc pod uwagę miasta podobnej wielkości jak 
Marki...  

Dziękuję za miłe słowa, ale należy podkreślić, że na 
ten sukces pracowało bardzo dużo osób. Bez wątpie-
nia kluczowe znaczenie miały możliwości, jakie się 
pojawiły po wstąpieniu do UE. Wcześniej realizowa-
ne były różne inwestycje, ale ich zasięg nie mógł być 
duży, bo środki własne były dość skromne. Dopiero 
projekt budowy kanalizacji współfi nansowany z Fun-
duszu Spójności był  krokiem milowym w rozwoju 
infrastruktury kanalizacyjnej w Markach. Ale też nie 
można zapomnieć, że zanim przystąpiliśmy do reali-
zacji tego projektu, przygotowano w Urzędzie Miasta 
wiele projektów technicznych, które zostały wykorzy-
stane w realizacji tego dużego przedsięwzięcia, jakim 
był wspomniany projekt unijny.

Faktycznie zanotowaliśmy olbrzymi przyrost sieci 
kanalizacyjnej. Proszę sobie wyobrazić, że jeszcze 5 lat 
temu mieliśmy ok. 12 km sieci kanalizacyjnej, a dziś 
mamy ponad 190 km.

Wszystko na to wskazuje, że to nie koniec…

Dokładnie tak. Właśnie skończyliśmy II etap bu-
dowy kanalizacji, dzięki czemu dołożyliśmy kolej-
nych 30 km sieci kanalizacyjnej. Pracujemy nad III 
etapem, przygotowując dokumentację techniczną. 
Czasu mamy jeszcze trochę, więc na razie korzystamy 
z naszego zespołu projektowego. Jeśli będzie koniecz-
ność szybszego przygotowania dokumentacji, która 
może wynikać choćby z terminów składania aplikacji 
o dofi nansowanie, to oczywiście zakładamy wsparcie 
ze strony zewnętrznych projektantów.

A jak wygląda sprawa przyłączy do wybudowa-
nej sieci?

Staraliśmy się, aby ten proces w maksymalny spo-
sób ułatwić w różnych wymiarach, aby stanowił on 
dla mieszkańca jak najmniejsze obciążenie. Stąd też 
pomysł, abyśmy to my, jako inwestor zastępczy budo-
wali przyłącza, dzięki temu znacząco obniżając cenę 
jego budowy. Z inspiracji takich benefi cjentów jak my 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej stworzył program ułatwiający fi nan-
sowanie tych przyłączy na preferencyjnych zasadach.

Staramy się, aby ten program był kontynuowany 
również i dzisiaj, co częściowo już się udało.       

Dziękuję za rozmowę.

„Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki - Etap II”
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Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki – Etap II
Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

• realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko – Oś Priorytetowa I: Gospodarka wodno-ściekowa

• wartość: 26 138 796, 34 PLN (z podatkiem VAT)
• dofi nansowany ze środków Unii Europejskiej - Funduszu Spójności 

perspektywy 
• fi nansowej 2007-2013, wartość dofi nansowania wynosi: 10 828 

550,60 PLN  (bez podatku VAT)
• Inwestorem/Benefi cjentem jest spółka Wodociąg Marecki
• wykonywany jest na podstawie u Umowy o dofi nansowanie POIS. 

01.01.00-00-020/13-00, podpisanej 15.01.2014r. między Narodo-
wym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Wo-
dociągiem Mareckim i aneksami do tej umowy

 Cel Projektu Cel Projektu

rozbudowa już istniejącej sieci (ponad 155 km) zreali-
zowanej w ramach projektu  „Budowa kanalizacji sani-
tarnej na obszarze  aglomeracji miasta Marki” tzw. Etap 
I) o kolejne ok. 30 km oraz modernizacja już istnieją-
cych sieci kanalizacyjnej (ok. 1,5 km) i wodociągowej 
(ok. 2,6 km)

podłączenie ponad 3,5 tys. osób  dla osiągnięcia
efektu ekologicznego (czerwiec 2016r.)

nad 155
wa kan
ta Mar
nizacja
m) i w

podłączenie ponad 3,5 tys. osób  dla osiąg
efektu ekologicznego (czerwiec 2016

rozbudowa już istniejącej sieci (pon
zowanej w ramach projektu  „Budow
ttaarnej na obszarze  aglomeracji miast
II)) o kolejne ok. 30 km oraz modern
cych sieci kanalizacyjnej (ok. 1,5 km
(ok. 2,6 km)

Etap II – zakres rzeczowyEtap II – zakres rzeczowy

Wykonano:
• 28,33 km sieci kanalizacyjnej
• 9 pompowni sieciowych
• 100 pompowni przydomowych 

Zmodernizowano :
• 1,49 km sieci kanalizacyjnej 
• 2,59 km sieci wodociągowej 
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Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki – Etap II
Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

wdrożyliśmy Program Podłączeń, w ramach którego:
• działa Zespół Projektowy - projektuje przyłącza dla 

wszystkich mieszkańców posesji na skanalizowanych 
ulicach i oferuje dokumentację projektową 

• spółka wspiera mieszkańców pozyskując dofi nanso-
wanie w formie dotacji i/lub niskooprocentowanej 
pożyczki.

• umiejętnie skorzystaliśmy z prowadzonego  w latach 
2011-2013 programu priorytetowego NFOŚiGW 
„Dofi nansowanie przydomowych oczyszczalni ście-
ków oraz podłączeń budynków do zbiorczego syste-
mu kanalizacyjnego”  

Zachęcamy mieszkańców do podłączenia 
w ramach działań promocyjnych
• publikacje w prasie, konferencje, facebook, 

gadżety, wystawy 
• bierzemy udział w licznych akcjach kulturalno-

społecznych w Markach (Finał WOŚP, Bieg Mała 
Mila Marecka etc.), na których promujemy projekt 
unijny

Przed rozpoczęciem 
inwestycji unijnej  (Etap I) w Markach:
• eksploatowano jedynie ok. 12 km sieci kanalizacji sa-

nitarnej i 3 pompownie sieciowe

Po zakończeniu Etapu I,  
modernizacji kanalizacji oraz Etapie II:
• jest ponad 190km sieci (w tym  ok. 185km nowej) i 45 

pompowni sieciowych

Dzięki unijnej inwestycji 
•  dodatkowo do sieci z Etapu I podłączono  ponad 

19,700 osób przy dofi nansowaniu zasadniczej części 
podłączeń ze środków NFOŚiGW  (ok. 13 mln zł), 
a podłączenia  w ramach Etapu  II to kolejne 3,5 tys. 
mieszkańców obsługiwanych przez Wodociąg Ma-
recki Sp. z o.o.

 To nie koniec inwestycji. Planowana jest dalsza rozbudo-
wa kanalizacji sanitarnej rozwój o kolejne 20km (liczymy 
również na dofi nansowanie unijne).
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Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki – Etap II
Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

prezes Mirosław Łoniewski
Marecka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Markach

Kanalizację mamy u nas praktycznie 
od samego początku.

Kiedy powstawała spółdzielnia i re-
alizowaliśmy nasze budynki, to tu, na 

Mieczysław Wyszomierski
współwłaściciel 
Domu Opieki Pensjonat TIM

dyrektor techniczny 
Ryszard Korotko
Przychodnia Zdrowia ESCULAP

W przypadku naszego zakładu – przychodni zdrowia 
ESCULAP  Sp. z o.o.  podłączenie do kanalizacji ma 
same zalety. Podstawowym problemem, jaki był do cza-
su podłączenia zakładu do instalacji kanalizacyjnej była 
konieczność opróżniania szamba w dni, gdy przychod-
nia była nieczynna – czyli w soboty.  Wypompowanie 
nieczystości następowało 3-4 razy w miesiącu. Proble-
my występowały w miesiącach deszczowych, gdy do 
szamba dostawały są wody opadowe z parkingu, wtedy 
należało wypompowywać szambo dużo częściej. Przy 
rzetelnym wypompowywaniu całości ścieków z szamba 
koszty opłat za kanalizację okazują się dużo niższe. Poza 
tym nikt nie rozjeżdża nam parkingu, nic się z beczki 
nie wylewa, unikamy wszechobecnego nieprzyjemne-
go zapachu oraz unikamy konieczności monitorowania 
stanu szamba.

Katarzyna Powierża
mieszkanka centralnej 

części Marek

Kanalizacja w Markach to świetna inwe-
stycja. Znacznie ułatwiła nam życie i uczy-
niła je bardziej wygodnym. Sprawiła, że 
oszczędniej gospodarujemy wodą, a co za 
tym idzie, dbamy o środowisko. Dodatko-
wo, zniknął problem, nieszczelnych szamb 
i nielegalnie odprowadzanych ścieków, któ-
re zwłaszcza w porze letniej wydzielały nie-
przyjemny zapach. Szczególnie pozytywne 
znaczenie ma kanalizacja w terenach bar-
dzo zurbanizowanych, gdzie zabudowa jest 
stosunkowo intensywna. Przy niewielkich 
działkach i wąskich uliczkach przejazd wo-
zem asenizacyjnym wymagał od kierowców 
niemalże aptekarskiej precyzji. Kanalizacja 
miejska ten problem kapitalnie rozwiązuje.

Jeśli chodzi o odprowadza-
nie ścieków to sytuacja diame-
tralnie się zmieniła. Dlatego, że 
jest to duża wygoda, nie trzeba 
pilnować czy szambo jest już 
pełne i w ostatniej chwili wzy-
wać szambiarkę. Muszę przy-
znać, że na początku były kło-
poty z przepompownią, gdyż 
często się zapychała. Teraz 
wszystko działa bez zarzutu. 

Natomiast problemem może 
być to, że nie wszyscy się pod-
łączyli, co może powodować 
pewien dyskomfort.

W tej okolicy byliśmy pod-

łączeni jako pierwsi. Mimo 
że to jest kosztowne, to jest 
naprawdę korzystne rozwią-
zanie. Prawdę mówiąc nie ro-
zumiem, dlaczego inni się nie 
podłączają.

tym terenie była już kanalizacja, więc my cały czas 
byliśmy podpięci pod nią. Tyle tylko, że była to ka-
nalizacja oparta o przepompownię ścieków, której 
właścicielem i zarządcą była Fabryka Okładzin Cier-
nych. Faktycznie wtedy odczuwalne były kłopoty 
związane ze stanem technicznym zarówno kanałów, 
jak i samej przepompowni. Był taki okres, kiedy by-
liśmy regularnie zalewani, szczególnie chodzi o piw-
nice w budynkach przy Mieszka I 18. W momencie 
kiedy powstała już nowa przepompownia, sytuacja 
się poprawiła, szczególnie po tym jak Wodociąg Ma-
recki  wykonał przebudowę samych kanałów. W tej 
chwili mamy naprawdę dobrą sytuację. Nie mamy 
ani zalewań, ani cofek. Także jesteśmy z tego zado-
woleni.

Pod względem fi nansowym to na pewno jest tro-
chę drożej, ale to wynika z innych uwarunkowań. 
Nie da się ukryć, że Marki płacą za kanalizację War-
szawie, a oprócz tego dochodzą jeszcze koszty wła-
sne. Stąd ta różnica.  
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Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki – Etap II
Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności 

w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Od wielu lat Wodociąg Marecki z sukcesem realizuje projekty dofi nansowane ze środków unijnych oraz krajowych. Dopie-
ro co zakończyła się budowa kolejnych 30km kanalizacji, a już realizowana jest dokumentacja na następne 20km. Jak dotąd 
uzyskano prawie 88 mln zł dotacji na ponad 185 km sieci kanalizacyjnej.  Na grudniowej konferencji prasowej podsumowa-
no wyniki obu etapów budowy sieci, podkreślając równocześnie niezawodność eksploatowanego systemu.

W trakcie realizacji ponad 155 km w 
ramach projektu „Budowa kanalizacji sa-
nitarnej na obszarze aglomeracji miasta 
Marki” (tzw. Etapu I) wiadomo było, że 
to nie ostatnie w tym zakresie przedsię-
wzięcie dla Wodociągu Mareckiego Sp. 
z o.o.  W Markach sytuacja szybko ulega 
zmianie. Tereny, które jednego roku wy-
dawałoby się niemożliwe do zagospoda-
rowania, następnego można już skanali-
zować.  Dzieje się tak, ponieważ miasto 
dynamicznie się rozwija i każdego roku 
osiedla się tutaj do tysiąca nowych osób.  
Atrakcyjna lokalizacja miasta powodu-
je, że również przedsiębiorcy rozwijają 
swoją działalność na terenie Marek. W 
związku z tym należy szybko reagować 
na zapotrzebowania miasta i jego miesz-

kańców.  Pierwszy etap zakończył się w 
czerwcu 2014 roku. Jego wartość wynio-
sła ponad 120 mln zł netto w tym po-
nad 76 mln zł  stanowiła unijna dotacja. 

Właśnie zakończono realizację drugiego 
etapu, którego koszt przekroczył 21 mln 
zł netto z tego ok. 11 mln zł  pochodziło 
ze środków unijnych.  Na realizację czeka 

już kolejne zadanie w postaci następnych 
20 km, na które Spółka będzie się starać 
o dofi nansowanie. 

10 grudnia 2015r. na konferencji pra-
sowej podsumowano dotychczasowe 
działania w zakresie projektów unijnych. 
Prelegenci Kajetan Paweł Specjalski - 
Dyrektor Wodociągu Mareckiego Sp. z 
o.o., Zbigniew Heidrich – profesor dr. 
hab. inż. z Politechniki Warszawskiej, 
Jacek Orych – Burmistrz miasta Marki 
swoimi wypowiedziami utwierdzili ze-
branych w przekonaniu, że budowa ka-
nalizacji ma znaczący wpływ na rozwój 
miasta. Profesor wyjaśnił, że mieszany 
system doskonale sprawdził się w eksplo-
atacji i funkcjonuje sprawnie zarówno 
pod względem technicznym, jak i ope-
racyjnym. Przy tak wysokim poziomie 
wód gruntowych zastosowanie zarów-
no układu grawitacyjno-tłocznego, jak 
i ciśnieniowego oraz podciśnieniowego 
okazało się strzałem w dziesiątkę.  Marki 

stanowią dobry przykład wprowadze-
nia modelowych rozwiązań dla innych 
gmin, przed którymi stoi podobne wy-
zwanie - skanalizowanie miasta. 

Sukces możliwy jest tylko wtedy, kiedy 
idealnie przebiega współpraca na wszyst-
kich poziomach. I tak było też w tym 
wypadku. Wspólna polityka z Urzędem 
Miasta. Rzetelne przygotowanie Spółki 
jako benefi cjenta do realizacji projektów 
unijnych, o czym wspominała pani Ewa 
Kamieńska, Zastępca Dyrektora Depar-
tamentu Ochrony Wód i Gospodaro-
wania Wodami.  W swojej wypowiedzi 
podkreślała, jak ważne jest spełnienie 
wszystkich wymogów unijnych i jak 
ważne jest zaangażowanie pracowników 
Jednostki Realizującej Projekt w przygo-
towanie dokumentów do realizacji wnio-
sków o płatność, które wymagają dużej 
skrupulatności. 

Aż trudno uwierzyć, że przed rozpo-
częciem inwestycji unijnej w Markach 
eksploatowano jedynie ok. 12 km sieci 
kanalizacji sanitarnej i 3 pompownie sie-
ciowe, a po jej zakończeniu, czyli dwóch 
etapach budowy i modernizacji sieci, jest 
ponad 190km (w tym ok. 185 km nowej) 
i 45 pompowni sieciowych.  Dzięki temu  
w ramach I etapu dodatkowo podłączo-
no do kanalizacji  ponad 19,700 osób 
przy dofi nansowaniu zasadniczej części 
podłączeń ze środków NFOŚiGW (ok. 
13 mln zł), a podłączonych do końca 
czerwca 2016 będzie kolejne 3,5 tys.  
Wodociąg Marecki cały czas stara się 
nadążyć za rozwojem miasta, dlatego w 
planach jest nie tyko realizacja III etapu  
budowy kanalizacji sanitarnej, ale i bu-
dowa drugiej Stacji Uzdatniania Wody 
także przy pomocy unijnej.

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej 
na obszarze aglomeracji miasta Marki - Etap II”

• realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko – Oś Priorytetowa I: Gospodarka wodno-ściekowa

• wartość: 26 138 796, 34 PLN (z podatkiem VAT)
• dofi nansowany ze środków Unii Europejskiej - Funduszu Spójności perspek-

tywy fi nansowej 2007-2013, wartość dofi nansowania wynosi: 10 828 550,60 
PLN  (bez podatku VAT)

• Inwestorem/Benefi cjentem jest spółka Wodociąg Marecki
• wykonywany jest na podstawie u Umowy o dofi nansowanie POIS. 01.01.00-

00-020/13-00, podpisanej 15.01.2014r. między Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Wodociągiem Mareckim i 
aneksami do tej umowy

Konferencja prasowa podsumowująca Etap II (10.12.2015r. Marki).
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Halina 
Raszka vel Rzepa

Dyrektor Departamentu 
Kadr i Płac

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o Systemie Ubezpieczeń 
Społecznych wprowadziła korzystne zmiany dla płatników składek, którzy mają 
problemy z regulowaniem zobowiązań wobec ZUS.

Kto może ubiegać się o ratalną spłatę 
należności?

O ratalną spłatę należności może ubie-
gać się każda osoba odpowiedzialna za 
zadłużenie z tytułu składek, która nie ma 
środków fi nansowych na jednorazową 
spłatę tego zadłużenia. Osobami upraw-
nionymi do złożenia wniosku o taką ulgę 
są między innymi: 

•  płatnicy składek oraz byli płatni-
cy składek (tj. osoby, które mają 
zadłużenie z tytułu nieopłaco-
nych składek w związku z pro-
wadzoną w przeszłości działal-
nością gospodarczą),

•  osoby, na które - stosowną decy-
zją - przeniesiona została odpo-
wiedzialność za zobowiązania 
z tytułu nieopłaconych składek 
(osoba trzecia i następca praw-
ny),

•  małżonkowie odpowiadający - z 
majątku wspólnego - za zadłuże-
nie z tytułu składek współmał-
żonka,

•  pełnomocnik, czyli osoba posia-
dająca pisemne upoważnienie 
płatnika składek lub innych osób 
odpowiedzialnych za zadłużenie

Co będzie podlegało rozłożeniu na 
raty ?

Całość zadłużenia, w tym z tytułu 
składek na ubezpieczenia społeczne za 
zatrudnionych pracowników lub innych 
ubezpieczonych nie będących płatnika-
mi, składek na własne ubezpieczenia oraz 
składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Jakie warunki muszą być spełnione?
•  złożenie wniosku o rozłożenie 

spłaty zadłużenia na raty wraz 
z dokumentacją umożliwiającą 
ocenę zasadności udzielenia ulgi,

•  po złożeniu wniosku o ulgę - 
terminowe i w pełnej wysoko-
ści opłacanie składek bieżących 
(przez płatników aktualnie zobo-
wiązanych do ich opłacania).

Więcej szczegółów dowiedzą się Pań-
stwo na stronie: 

http://www.e-inspektorat.zus.pl/spra-
wy.asp?id_profi lu=1&pomoc=3&menu-
=3&id_sprawy=368

Kancelaria Podatkowa 
Skłodowscy

Już niedługo dzień zacznie się wydłużać! Uf, odetchniemy wszyscy – prawdopo-
dobnie poprawi się nastrój większości z nas. Od kilku miesięcy z zaciekawieniem 
przyglądam się tematowi witaminy D, której popularność rośnie. Coraz częściej 
lekarze POZ wypisująją pacjentom, a w prasie coraz więcej doniesień o niedobo-
rach i zaleceń aby Polacy zażywali ją od października do kwietnia.

mgr Anna 
Susidko

Kilkukrotnie pisałam o depresji, i 
możliwych innych przyczynach wy-
wołujących u człowieka samopoczucie 
przypominające tę chorobę. Niedawno 
spotkałam się z propozycją zorganizo-
wania 2-tygodniowych wyjazdów w 

ciepłe kraje dla osób z obniżonym na-
strojem – jako właśnie pomysł na walkę 
z niedoborem słońca i związaną z tym 
depresją sezonową. 

Od dawna znane są lampy naświe-
tlające o działaniu p. depresyjnym (tzw. 
fototerapia).

Oczywiste jest jednak, że zanurzenie 
w ciepłą rodzinną atmosferę, przebywa-
nie w gronie życzliwych i bliskich osób, 
uśmiech, wspólne oglądanie komedii 
fi lmowych, sprawianie sobie miłych i 

serdecznych niespodzianek, spacery i o 
ile to tylko możliwe w naszych czasach 
- unikanie stresów, mogą równie istotnie 
przyczyniać się do poprawy samopoczu-
cia. Więc kiedy już od końca listopada, 
dosłownie wszędzie, epatowani jesteśmy 
szaleństwem zakupów i promocji (tak na 
marginesie, to może porządnie nas stre-
sować, bo trzeba zdążyć zanim promocja 
się skończy, i koniecznie trafi ć w gust 
osoby, której coś kupujemy), może wła-
śnie powiedzieć NIE i wprost przeciw-
nie: zwolnić, zatrzymać się i zrezygno-
wać z zakupów na rzecz rozmowy, bycia 
z kimś i wspólnego poleniuchowania?

Gdybyśmy spróbowali ostatnie tygo-
dnie roku spędzić na zatroszczeniu się o 

siebie, i zwolnieniu tempa życia – może 
nie trzeba by było aż tylu noworocznych 
obietnic sobie składać? 

Wyobrażam sobie w tej chwili kobie-
tę, która od Mikołajek zaczyna w swojej 
głowie Wielkie Świąteczne Gotowanie: 
planuje, robi listy, kupuje, stoi nad garn-
kami, piecze, gotuje, przyprawia, próbuje 
potem przez 3 dni namawia wszystkich 
członków rodziny i gości do zjedze-
nia tego nad czym tak się napracowała 
(przeżywając dodatkowo frustrację, bo 
już od 2 dnia Świąt mało kto w rodzinie 
ma ochotę na kolejny kawałek ryby lub 
ciasta) po czym....w Sylwestra ma pro-
blem, aby włożyć sukienkę, i składa sobie 
obietnicę, że od jutra zaczyna Wielkie 
Zrzucanie Zbędnych Kilogramów. Tro-
chę mam skojarzenie następujące: po-
szaleć w grudniu by od stycznia mieć z 

czym się zmagać. To się nazywa niekon-
sekwencja!

W związku z powyższymi luźnymi 
myślami pragnę złożyć wszystkim Pań-
stwu następujące życzenia: Nie gubiąc 
niczego z prawdziwej, polskiej tradycji 
spędzania Świąt Bożego Narodzenia za-
dbajcie Państwo o umiar i równowagę 
w trosce o siebie i swoich najbliższych. 
Niechaj postanowienia noworoczne 
nie będą związane z koniecznością li-
kwidowania konsekwencji zaniedbania 
zdrowia, a wiążą się tylko z realizacją 
Państwa marzeń i planów. Rodzinnych, 
radosnych i spokojnych Świąt Bożego 
Narodzenia oraz dobrego Nowego Roku.

mgr Anna Susidko
psycholog, psychoterapeuta

tel.723 09 80 70

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Dla wielu z nas jest to czas zakupów, 
wyjazdów z domu oraz związanego z tym zamieszania. W tej wielkiej gorączce 
świątecznej zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i bliskich. Zróbmy wszystko, aby te 
szczególne dni minęły nam w spokojnej atmosferze.

Grudzień to miesiąc szczególny. Ogar-
nia nas szaleństwo zakupów. Jesteśmy w 
jednym miejscu, a myślami już w kolej-
nym. Wszędzie tłok, ścisk, pełno ludzi. 
Dźwigamy kolejne torby z zakupami, 
kolejny raz płacimy, kolejny raz wyciąga-
my portfel, kluczyki od samochodu itd. 
Nasze zachowania stają się rutynowe. Do 
momentu, kiedy zadajemy sobie pytanie: 
„Gdzie jest mój portfel? Przecież przed 
chwilą trzymałem go w ręku, wkładałem 
do kieszeni!?”.

Okres gorączki świątecznych zaku-
pów to dla złodziei kieszonkowych naj-
lepszy czas do działania. Wykorzystują 
tłok bądź sami go umiejętnie tworzą. 
Sprzyja im nasz pośpiech i rozkojarze-
nie. Wybierają swoją ofi arę i obserwują 
ją przez pewien czas. Patrzą, gdzie chowa 
pieniądze. Podchodzą blisko, dotykając 
sprawdzają, czy osoba będzie reagować 
podczas kradzieży. Jeśli mamy na sobie 
grubą kurtkę, kożuch czy płaszcz, to ich 
zadanie jest ułatwione.

Jak sobie z tym radzić?
Poważną przeszkodą dla złodzieja bę-

dzie schowanie pieniędzy do wewnętrz-
nej kieszeni. Jeżeli włożyliśmy portfel, 
telefon komórkowy do reklamówki, 
torebki, plecaka, to pamiętajmy, by je za-
mykać i nosić przed sobą.

Uważajmy przy bankomatach. Tutaj 
także możemy paść ofi arą złodziei i oszu-
stów. Oszuści montują nakładki ze ska-
nerami na czytniki kart magnetycznych, 
nakładki na klawiatury lub minikamery 
do przechwycenia numerów PIN. I choć 
trudno stwierdzić, czy na bankomacie 
jest założona nakładka, to warto zacho-

wać ostrożność, a swoimi podejrzeniami 
podzielić się z Policją.

Łupem złodziei kieszonkowych pa-
dają nie tylko drobne przedmioty, ale 
też samochody. Większość osób myśli, 
że ten problem ich nie dotknie, bo ich 
auto ma doskonały alarm. Niestety jest 
inaczej. Jedziemy na zakupy, zostawia-
my auto na parkingu, włączamy alarm, 
chowamy kluczyki - najczęściej do ze-
wnętrznej kieszeni kurtki czy marynarki. 
Następnie robimy zakupy, wracamy, a 
naszego samochodu nie ma. Sięgamy do 
kieszeni po kluczyki i okazuje się, że ich 
też nie ma.

W ten sposób działają grupy złodziei 
kieszonkowych. Kradzież każdego auta 
jest poprzedzona właśnie kradzieżą kie-
szonkową. Nawet najlepszy alarm nie 
zadziała, jeżeli został dezaktywowany 
oryginalnym pilotem. Nie zadziała także 
immobiliser, gdyż kluczyk był także ory-
ginalny.

Bezpieczne zakupy w sieci
Polacy coraz chętniej kupują w Inter-

necie. Szczególnie w grudniu ogarnia nas 
szaleństwo zakupów. To wygodne, gdyż 
nie ruszając się sprzed monitora, można 
zamówić dowolny produkt z dostawą do 
domu, w sam raz na prezent dla najbliż-
szych. W sieci nie ma kolejek, godzin 
spędzonych na chodzeniu między półka-
mi. Niestety, tak jak w realnym świecie, 
tak i w wirtualnym możemy paść ofi arą 
oszusta lub złodzieja. Policja radzi, co 
zrobić, by dokonanie zakupu było moż-
liwie bezpieczne:

Dokończenie str. 7
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Wyrób i sprzedaż materiałów bu-
dowlanych – E. Kalicki Ogrodze-
nia, pustaki, bloczki, kręgi EKO i 
inne Atrakcyjne ceny!!! Klembów, 
ul. Gen. Żymierskiego 98, tel. (22) 
799-93-89;  604-555-651 

Usługi hydrauliczne w pełnym za-
kresie,miedź,plastik, pcv, stal tel. 
606-912-289

Haki, tłumiki,mechanika, Zielon-
ka, tel. (22) 761-10-26

Naprawa obuwia, napy, szycie, 
Wołomin, ul. Kościelna róg Reja-
(vis-a-vis ZUS),tel. 603-364-506  

Pomoc komputerowa, szeroki zakres 
usług. Dojaz do klienta. Tanio! Tel. 
791 345 388

Sprzedaż mebli, komplety wy-
poczynkowe, stoły, krzesła, itp. 
Kobyłka ul. Długosza 4. tel. 503-
983-738 

Piekarnia „Żytnia” zatrudni 
piekarza lub pomoc piekarza
 (z możliwością przyuczenia).
Praca w miejscowości Dąbrówka 
12km od Radzymina. Kontakt 601 
337 495

OGŁOSZENIA DROBNE

KUPIĘ - SPRZEDAM

USŁUGI Ogrodzenia betonowe, metalowe 
i panelowe. Sprzedaż i montaż, 
szybko i solidnie, tel.: 600-551-
008; 502-381-948

Tok-frez Toczenie, frazowanie, 
ostrzenie narzędzi CNNC, TIG, 3D, 
koła zębate Tok-frez, Wołomin, ul. 
Łukaszewicza 7 tel. (22) 787-61-80 

• przede wszystkim pamiętajmy, by zawsze kierować się ograniczonym zaufa-
niem do sprzedającego;

• nigdy nie kupujmy w sieci, korzystając z komputera stojącego w kafejce inter-
netowej. Tam najłatwiej o utratę poufnych danych. Używajmy tylko komputera 
domowego i zachowujmy całą korespondencję ze sprzedawcą. Jeśli nas oszuka, 
pozwoli to policji szybko go ująć;

• korzystajmy tylko ze znanych i sprawdzonych portali internetowych;
• przed zakupem w wirtualnym sklepie zasięgnijmy opinii o nim i sprawdźmy 

jego rzetelność. Można to zrobić u znajomych lub na forach internetowych. 
Zwracajmy też uwagę, czy sklep podaje swój adres i numer telefonu. Wtedy, w 
razie jakichkolwiek wątpliwości, możemy tam zadzwonić;

• przy płaceniu kartą kredytową zwracajmy uwagę, czy połączenie internetowe 
jest bezpieczne i czy przesyłane przez nas dane nie zostaną wykorzystane przez 
osoby nieuprawnione. Na dole strony powinien pojawić się symbol zamkniętej 
kłódki, a na końcu adresu – literki "https". Zazwyczaj można też zamówić to-
war z opcją płatności przy odbiorze;

• gdy kupujemy na aukcji internetowej, przeczytajmy komentarze o sprzedają-
cym. Brak komentarzy pozytywnych lub ich niewielka liczba powinny wzbu-
dzić naszą szczególną czujność;

• otrzymując ofertę e-mailem, nie korzystajmy z linków - na stronę sklepu 
wejdźmy wpisując adres w oknie przeglądarki, unikniemy w ten sposób stron 
podszywających się pod legalnie działające sklepy;

• zamawiając sprzęt zapytajmy, czy sprzedawca dołącza oryginalne oprogramo-
wanie na płytach i instrukcję obsługi;

• kupując telefon komórkowy zapytajmy o ładowarkę i dowód zakupu, telefony 
kradzione sprzedawane są często bez ładowarki i dokumentacji;

• jeśli, mimo zachowania zasad ostrożności, dostaniemy zamiast zamówionego pro-
duktu puste pudełko, natychmiast zadzwońmy na policję. Wtedy zapisana kore-
spondencja i przesłana przez oszusta paczka będą stanowiły dowód przestępstwa.

Włamywacze nie świętują
Wiele osób ograniczy szaleństwo świątecznych zakupów jedynie do kupna prezen-

tów. Wyjadą na święta do rodziny. Pamiętajmy wówczas o właściwym zabezpieczeniu 
mieszkania lub domu. Włamywacze nie świętują, wykorzystując kilkudniową nie-
obecność domowników. Idealnego zabezpieczenia nie ma, ale możemy ograniczyć 
ryzyko włamania do minimum. Dobre zamki to jedno, jednak nie spełniają one swej 
roli, jeżeli zamocowane zostaną do słabych drzwi. A zatem dobre drzwi wejściowe 
do mieszkania to drugie. Można jeszcze inwestować w alarm, monitoring itp. Jed-
nak najlepszym rozwiązaniem jest czujny i zaufany sąsiad. Warto poinformować go o 
tym, że nie będzie nas kilka dni i poprosić, żeby w tym czasie zwrócił uwagę na nasze 
mieszkanie.

Dokończenie tekstu ze str. 6Z życia Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów w Tłuszczu

Zarząd Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów nr 4 w Tłuszczu z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2016, postanowił obdarować ponad 20 
swoich najstarszych Członków upominkami świątecznymi.

Osoby, które otrzymały specjalnie 
przygotowane paczki, to przede wszyst-
kim osoby w podeszłym wieku, często 
osamotnione z bardzo niskimi docho-
dami.

Oczywistym jest, że realizacja całego 
„przedsięwzięcia” nie byłaby możliwa 
bez udziału i wsparcia jak zwykle nieza-
wodnych sponsorów i darczyńców, do 
grona których należą:
• Pan Dariusz Laskowski, Delikatesy La-

skowski PPHU w Tłuszczu,

• Państwo Joanna i Sławomir Chudy, 
Gospodarstwo Agroturystyczne w 
Marianowie,

• Pan Leszek Olszewski, „ASPOL” w 
Tłuszczu

• Pan Janusz Puławski, Przedsiębiorstwo 
Handlowo Budowlane w Tłuszczu

• Pan Kazimierz Banaszek, „AUTO-
BAN” w Tłuszczu,

• Pan Jan Mućko, Przedsiębiorstwo 
„DOM” w Tłuszczu

Wszyscy obdarowani byli bardzo 
wzruszeni,  wyrażając swoje podzię-
kowania często nie kryli łez serdecznie 
dziękując za pamięć i podarek.

Oczywiście, Zarząd Koła solidaryzu-
jąc się ze swoimi członkami złożył każdej 
z odwiedzonych osób serdeczne życze-
nia świąteczne, życząc przede wszystkim  
zdrowia i uśmiechu na co dzień.  

Korzystając z życzliwości Redakcji, 
która zgodziła się na publikację niniej-
szego artykułu, składamy wszystkim 
członkom naszego Koła oraz Sponso-
rom i Darczyńcom, serdeczne życzenia 
Świąteczne, a nasze koleżanki i kolegów 
zapewniamy o naszej pamięci o nich.

Zarząd Koła Emerytów 
Rencistów i Inwalidów nr 4 w 

Tłuszczu
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