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Kobyłka

Jak osiągnąć sukces osobisty zarządzając w administracji publicznej?

Dokończenie str. 2

Na rynku wydawniczym ukazała się 
niezwykle interesująca lektura autor-
stwa Izabeli i Macieja Kisilowskich, 
absolwentów prestiżowych uczelni ta-
kich jak: Cambridge, Yale, Princeton.  
Można powiedzieć, że dla menadżerów 
administracji publicznej lektura wręcz 
obowiązkowa.  

Książka porusza m.in. takie tema-
ty jak: strategia  i sukces; wartość pu-
bliczna; jak wybrać twoje priorytety; 
wyznaczanie strategicznych celów w 
praktyce; jak zintegrować urząd (ludzie, 
infrastruktura wiedzy, działalność ope-
racyjna). Wśród recenzentów tej znako-
mitej publikacji znaleźli się m.in.: prof. 
Susan Rose Akerman z Yale University, 
Robert Perkowski – burmistrz Ząbek, a 
także Sławomir Lachowski – wizjoner 
biznesu i twórca mBanku.

Mowa tu o inwestycji kubaturowej, 
realizowanej w ramach partnerstwa 
publiczno –prywatnego, polegającej na 
budowie obiektu, którego część (dolna 
kondygnacja) zostanie przeznaczona 
na cele publiczne. Mówi się o biblio-
tece i przedszkolu. W drugim etapie 
inwestycji mogłaby powstać placówka 
służby zdrowia. Miasto będzie również 
uczestniczyło w zyskach ze sprzedaży 
mieszkań. Inwestycję, zlokalizowaną w 
rejonie ulic Ręczajska – Leśna – Fałata 
realizuje spółka Kobyłka DOM Sp. z 
o.o., w skład której wchodzi 4 podmio-
ty: Miasto Kobyłka oraz fi rmy: Multi-
bud Investment S.A., Unidevelopment 
SA oraz Technobeton Sp. z o.o.

Miasto wniosło do spółki teren do za-
budowy oraz wsparcie w kwestiach pro-
cedur, zaś inwestorzy komercyjni wkład 
pieniężny, technologię budowlaną oraz 
doświadczenie w prowadzeniu projek-
tów deweloperskich. Pod koniec listopa-
da odbyła się uroczystość wmurowania 
kamienia węgielnego  pod tę inwestycję.  
Tego dnia rozpoczęło działalność biu-
ro sprzedaży mieszkań spółki Kobyłka 
DOM. Dokończenie str. 3

W Radzyminie odsłonięto puchar 
dla najpiękniejszego miasta startowe-
go 73. wyścigu Tour de Pologne. Ra-
dzymin zdobył ten zaszczytny tytuł 
w konkursie, organizowanym po raz 
pierwszy przez fi rmę Lang Team, or-
ganizatora wyścigu. Odsłonięcia do-
konali Czesław Lang, Dyrektor Tour 
de Pologne i Krzysztof Chaciński, 
Burmistrz Radzymina. Puchar, wy-
konany z oryginalnych części rowe-
rowych, pozostanie w Radzyminie do 
następnej edycji konkursu.
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Na terenie Marek powstaje największe osiedle mieszkaniowe dla młodych rodzin. Inwestycja podzielona jest na cztery eta-
py, nawiązujące akcentami estetycznymi do światowych metropolii. To właśnie Paryż, Londyn, Rzym oraz Nowy Jork tworzą 
wyjątkowy klimat Metropolitan Park Warszawa Marki. 

Sportowcy MKS Wicher Kobyłka mają na swoim koncie coraz więcej osiągnięć. Kobyłkowscy siatkarze nie odpuszczają 
- z powodzeniem zadebiutowali i dzielnie walczą w III lidze.

Ten rok z pewnością można nazwać 
pasmem sukcesów MKS Wicher Kobył-
ka, a szczęście wręcz nie opuszcza siat-
karzy. Z pewnością największym sukce-
sem, którym można się pochwalić jest 
awans do III ligi wywalczony w kwietniu 
w Wiskitkach. Po wygranej trener klubu 
oznajmił, że to jego ostatni mecz w roli 
zawodnika.- Po 30 latach zakończyłem 
karierę. Kosztowało mnie to wiele sił, 
nerwów, ryzyka. Tylko ja wiem, jak cięż-
ki to był dla mnie sezon. Dla mnie to 
wielka radość, że w ten sposób z moimi 
wychowankami zakończyłem karierę. 

Co dalej z tym zespołem? Zobaczymy, 
jakie szkoły wybiorą chłopaki, czy zo-
staną w Kobyłce. Trzeba stworzyć taki 
zespół, który będzie grać nie tylko po to, 
by utrzymać się w trzeciej lidze, ale taki, 
który będzie wygrywać i zajmie miejsce 
co najmniej w połowie tabeli - dodał.

Na szczęście siatkarze nie osiedli na 
laurach i już przy najbliższej okazji po-
kazali, 

że zasłużyli na to wyróżnienie, poko-
nując Virtus Wiskitki 3:1 na nowopow-
stałej hali sportowej przy Zespole Szkół 

nr 3. – Cieszę się z tego zwycięstwa – po-
wiedział Piotr Szymanowski. – Inaugu-
racyjny mecz to większe nerwy, co było 
widać w pierwszym secie. Wygrane ko-
lejne trzy partie i całe spotkanie pozwa-
lają czekać na kolejne spotkania z opty-
mizmem. Dobrze, że w czwartym secie 
nie straciliśmy przewagi, bo wówczas 
mecz mógłby zakończyć się porażką 2:3, 
a źle byłoby przegrać w debiucie- dodał. 
Nie trzeba było czekać długo na kolejny 
sukces, w rozgrywkach z Olimpem Ska-
ryszew siatkarze wygrali 3:0.

Inwestycja składa się z 218 mieszkań, 
które realizowane są etapami. Zakoń-
czenie pierwszego z nich planowane jest 
na początku 2018 roku. Mieszkańcy no-
woczesnego osiedla będą mieli do swo-
jej dyspozycji przedszkole, place zabaw 
oraz sklep spożywczy. Fani aktywnego 
spędzania czasu w niedalekiej odległo-
ści znajdą kompleks boisk sportowych, 
basen i sezonowe lodowisko. Na większe 
zakupy można się wybrać do pobliskiego 
Centrum Handlowego M1.

Blisko natury
Mieszkańcy Metropolitan Park od-

czują w codziennym funkcjonowaniu 
doskonałą lokalizację inwestycji. Osiedle 

znajduje się obok rezerwatu przyrody 
Horowe Bagno, a kilkaset metrów od 
apartamentów znajduje się Jezioro Czar-
ne, o powierzchni blisko 3 ha. Pozwala to 
na spędzanie czasu w spokojnej okolicy, 
blisko przyrody. Lokalizacja jest wygod-
na także dla osób, które dojeżdżają do 
centrum Warszawy. Przejazd z Metropo-
litan Park do śródmieścia stolicy zajmuje 
jedynie kwadrans. Dzięki budowie ob-
wodnicy Marek na przejazd poświęcimy 
mniej czasu, a podróż drogą ekspresową 
S8 stanie się szybka i wygodna.

- W końcu powstaje osiedle, na które 
stać przeciętną polską rodzinę. Nasza in-
westycja w Markach jest odpowiedzią na 

potrzeby mieszkaniowe młodych rodzin, 
dla których priorytetem jest komfortowa 
przestrzeń i lokalizacja, ale nie stać ich 
na wygórowane ceny. Oferujemy lokale 
przy ul. Wilczej 26, które są wykończo-
ne zgodnie z najnowszymi trendami i 
utrzymują wysokie standardy. Lokaliza-
cja osiedla między centrum Warszawy 
a rezerwatem przyrody to wymarzone 
miejsce, które gwarantuje ciszę i spokój. 
- mówi Michał Susek, Członek Zarządu 
Park Point.

Komfort i wysoki standard
Metropolitan Park to nowoczesne 

miejsce o zabudowie charakterystycznej 
dla osiedli segmentowych. Deweloper 
oferuje mieszkania z garażami, ogroda-
mi oraz komórkami lokatorskimi w ce-
nach, które pozwalają młodym ludziom 
na zakup swojej niezależności i wytycze-
nie własnej ścieżki w życiu. Osoby zain-
teresowane zakupem własnego M mogą 
zdecydować się na wybór gotowych pro-
jektów wykończenia wnętrz, w jednym 
z trzech stylów. Dzięki temu pomijają 
etap remontu, a w zamian otrzymują 
mieszkanie wykończone z największą 
dbałością o szczegóły, funkcjonalność 
oraz wygodę. 

Susan Rose Akerman - profesor of 
Law & Political Science, Uniwersytet 
Yale: 

Praktyczny, inspirujący przewodnik 
dla reformatorów administracji publicz-
nej w Europie Środkowej i Wschodniej. 
Zachęca menadżerów, by pracowali na 
rzecz wartości publicznych, rozwijając 
jednocześnie satysfakcjonującą karie-
rę zawodową- swoją i swojego zespołu. 
Autorzy, odwołując się do sukcesów 
prywatnych fi rm z branż opartych na 
wiedzy, zwracają zarazem uwagę na wy-

jątkowe wartości i korzyści płynące ze 
służby publicznej – w krajach, w których 
wciąż tak wiele mają do zdziałania strate-
giczni wizjonerzy.

Robert Perkowski, burmistrz Ząbek:
Po raz pierwszy na polskim rynku 

wydawniczym,otrzymujemy najlepsze 
światowe praktyki zarządzania publicz-
nego zebrane w jednej książce,podane w 
sposób do bólu praktyczny i w autentycz-
nie ciekawej formie.

Sławomir Lachowski, wizjoner biz-
nesu, twórca mBanku:

W Europie Środkowej i Wschodniej 
w dalszym ciągu panuje przekonanie, 
że najbardziej utalentowane jednostki 
trafi ają do biznesu, gdzie mogą liczyć na 
pieniądze, uznanie i sławę.

Kształtowanie najwyższych umiejęt-
ności przywódczych i menadżerskich 
w administracji publicznej miało w na-
szym regionie dotychczas drugorzędne 
znaczenie, podczas gdy nie ma dobrze 
funkcjonującego państwa bez znako-
micie funkcjonującej administracji. Ta 
książka pokazuje jak nadrobić zaległości.

Dokończenie tekstu ze str. 1
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Pomoc komputerowa, szeroki zakres 
usług. Dojaz do klienta. Tanio! Tel. 791 
345 388

OGŁOSZENIA 
DROBNE

USŁUGI

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

Posadzki mixkretem. Zacieranie 
mechaniczne. Tel. 797-357-222

Ogrodzenia betonowe Metalowe, 
panelowe Sprzedaż, montaż 

Tanio, szybko i solidnie
Tel. 600-551-008, 502-381-948

STUDNIE Paweł Dolman
Tłuszcz, ul. Kolejowa 4
pawelfolman@interia.pl

tel. 604-211-417

Polski węgiel, orzech, groszek, 
kruszywo L. Czumaj

tel. 601-424-209  
Tanie spanie od 9 zł za dobę.

Grupy od 6 osób.
Tel.: 22 787 82 03; 600-500-401

Dokończenie tekstu ze str. 1

Inwestycja ta z pewnością przyniesie 
wiele korzyści zarówno dla potencjal-
nych nabywców, jak i obecnych  miesz-
kańców Kobyłki. 

- To pierwsze budowlane przedsię-
wzięcie w ramach PPP. A zaintereso-
wanie jest coraz większe. Już zgłosił się 
do nas prezydent Rzeszowa, Gdańska, 
Opola i też chcą w ten sposób realizo-
wać swoje inwestycje. To jest duża ko-
rzyść dla miasta, bo zyskuje ono dużo 
więcej niż by sprzedało taką działkę w 
przetargu. Tego rodzaju przedsięwzię-
cia popierane były zarówno za po-
przedniego ,jak i obecnego rządu – po-
wiedział Wojciech Ciurzyński, prezes 
Multibud Investment SA.

Zadowolenia nie krył także bur-
mistrz Kobyłki.

- To bardzo ważny moment w życiu 
naszego miasta. Do tego przygoto-
wywaliśmy się już od 4 lat.  To nowe 

zadanie jest dla Kobyłki wyzwaniem, 
bo jest to coś nowego, czego jeszcze w 
Polsce nie było. Za chwilę to miejsce 
w Kobyłce zmieni się nie do poznania. 
To będzie piękna część naszego miasta. 
Ta inwestycja to przede wszystkim bi-
blioteka, przedszkole a także placówka 
służby zdrowia – uważa burmistrz Ro-
bert Roguski. 

Głównym punktem uroczystości 
było wmurowanie kamienia węgiel-
nego, ale nie zabrakło także innych 
atrakcji. Z tej okazji dla mieszkańców 
Kobyłki przygotowano piknik  oraz 
bieg rodzinny. Rodzice wraz ze swoimi 
pociechami zmierzyli się na 600-me-
trowej trasie, a na mecie każdy uczest-
nik dostał torebkę pełną upominków. 
Nie zabrakło potrawy, która króluje na 
wszelkich wydarzeniach plenerowych – 
ciepła grochówka rozgrzała wszystkich 
uczestników pikniku w mroźny dzień.

Budynek, który już zaczął się budo-
wać na naszych oczach, to niezwykle 
ważna inwestycja dla miasta Kobyłka. 
Oprócz 84 mieszkań i garaży podziem-
nych w centrum miasta powstaną też 
lokale użyteczności publicznej. Prze-
widywany koniec budowy przypada na 
przełom roku 2017/2018. Jednak już 
teraz inwestycja cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem – w dniu otwarcia 
biura sprzedaży zarezerwowano ponad 
60 mieszkań. 
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8 SPORT i REKREACJA

W minioną sobotę basen Miejskiego Centrum Sportu w Ząbkach zamienił 
się w arenę zmagań w oryginalnej dyscyplinie - smoczych łodziach.

Klasyfi kacja medalowa

 Kategoria Junior
 1. Szkoła Podstawowa nr 2
 2. Szkoła Podstawowa nr 3
 3. UKS Ząbkovia

 Kategoria Gimnazja
 1. Szybcy i Wściekli Gimnazjum nr 2
 2. Szkolne Asy Gimnazjum nr 2
 3. UKS Ząbkovia

 Kategoria FUN
 1. DSF
 2. UKS Ząbkovia - Rodzice
 3. TPZ

Smocze łodzie to drużynowy sport 
wodny, wywodzący się z Chin, gdzie na 
tradycyjnych łodziach pływa się od wie-
ków. Współczesne, sportowe łodzie są 
mniejsze od tradycyjnych, mieszczą 22 
osoby, w tym 20 wioślarzy. 

Ze względu na ograniczone wymiary 
basenu nasza rywalizacja w smoczych 
łodziach naśladowała przeciągnie liny 
przez dwie sześcioosobowe drużyny. 
Taka formuła dostarczyła uczestnikom i 
kibicom mnóstwo pozytywnych emocji. 
W dwóch łodziach równolegle zmaga-
li się dorośli i dzieci. Zawodnicy dali z 
siebie wszystko, obudził się w nich duch 
sportowej rywalizacji, a każdy pojedynek 
był niezwykle zacięty.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom 
sobotnich zmagań, a w szczególności 
Zwycięzcom.


