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Kobyłka

Strategiczna inwestycja, o wartości około 40 milionów złotych i powierzchni prawie 6 000 m kw. pozwoli fi rmie na podwo-
jenie produkcji zaawansowanych technologicznie produktów i systemów bezpieczeństwa dla jednostek kontroli na rynkach 
europejskich.

Pod koniec kadencji samorządowej 
renomowane pismo samorządu teryto-
rialnego „Wspólnota” ogłasza ciekawe 
zestawienie gmin, przygotowane przez 
naukowców Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Do kategorii małych miast (bo 
takie są w naszym powiecie) zaliczono 
590 samorządów. W tak silnej staw-
ce Marki znalazły się na czwartym 
miejscu w Polsce! Przed Markami są 
tylko Dziwnów, Ożarów Mazowiecki 
i Łomianki. Kolejne miejsca zajmują: 
Siechnice, Mielno, Józefów, Swarzędz, 
Kąty Wrocławskie i Łeba.

Obecnie na terenie gminy Tłuszcz trwa szereg prac związanych z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej. Na koniec 2018 
roku w gminie Tłuszcz będzie ok. 113 km sieci wodociągowej oraz 30 km sieci kanalizacji sanitarnej! 

Na osiedlu Klonowa- Norwida w 
Tłuszczu zakończył się I etap wykona-
nia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 
Wybudowano ok. 3,5 km sieci wodocią-

gowej oraz ok. 4,7 km sieci kanalizacji 
sanitarnej i 3 pompownie. Dobiegają 
końca czynności związane z uzyskaniem 
pozwolenia na użytkowanie, obecnie 

mieszkańcy mogą już przyłączać się do 
wybudowanej sieci wodno-kanalizacyj-
nej.

Dokończenie str. 4
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Nuctech Warsaw, należący do chiń-
skiego przedsiębiorstwa technologicz-
nego Nuctech Co. Ltd. - wiodącego 
światowego dostawcy zaawansowanych 
systemów kontroli bezpieczeństwa dla 
służb celnych, lotnisk, portów i kolei 
otworzył nowy zakład produkcyjno-
-biurowy w Kobyłce. Nowy obiekt to 
nowoczesny i jedyny zakład Nuctech w 
Europie, a czwarty na świecie po centrali 
w Chinach i fabrykach w Dubaju i Bra-
zylii. Firma będzie produkować skanery 
bagażowe i systemy rentgenowskie prze-
znaczone do kontrolowania ładunków 

cargo, w tym skanery mobilne, kolejowe 
i stacjonarne, wykorzystujące najnowszą 
technologię skanowania opartą na tomo-
grafi i komputerowej (systemy kontroli 
CT). Rynek polski, bardzo ważny i zna-
czący dla Nuctech jest jednym z kilku-
nastu w Europie, na które dostarczane są 
urządzenia wyprodukowane w zakładzie 
w Kobyłce.

Nowa fabryka wyposażona jest w in-
nowacyjne stanowiska montażowe, biura 
i przestrzeń do prac badawczo-rozwojo-
wych.

Dokończenie str. 3

DO SEJMIKU Z NASZEGO TERENU
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Za nami kolejna, szósta edycja „Śniadania z biznesem”. Tym razem motywem 
przewodnim spotkania było „Podsumowanie”. Tematyka ta została wybrana w 
związku z decyzją burmistrza Miasta Kobyłka Roberta Roguskiego o niekandydo-
waniu na kolejną kadencję. W swoim podsumowaniu ostatnich 12 lat opowiedział 
o blaskach i cieniach pracy na najważniejszym stanowisku w mieście.

Kolejnym prelegentem była Emilia Oleksiak, która w imieniu marszałka woje-
wództwa mazowieckiego Adama Struzika, podziękowała lokalnym przedsiębiorcom 
za ich wkład w rozwój naszego regionu.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie wiceburmistrza Miasta Kobyłka 
Piotra Grubka, który opowiedział o inwestycjach infrastrukturalnych wykonanych w 
latach 2007 – 2018 na terenie Miasta.

Z dużym zainteresowaniem uczestników „Śniadania” spotkały się aktualne plany 
przebudowy drogi wojewódzkiej nr 634.

Na koniec części ofi cjalnej swoje krótkie wystąpienia mieli lokalni przedsiębiorcy: 
panowie Michał Sawa i Aleksander Cisłak, w których opowiedzieli, z ich perspektywy, 
o współpracy na linii biznes – Urząd Miasta.

Trzyczęściowy parking obejmie 286 
miejsc postojowych dla samochodów, 
w tym 11 dla osób niepełnosprawnych 
oraz 96 miejsc postojowych dla rowerów. 
Parking będzie stanowił funkcjonalne 
połączenie z przystankami publicznego 
transportu: PKP, autobusowym oraz z 
planowanymi ścieżkami rowerowymi. 
W ramach projektu wykonana zostanie 
także infrastruktura towarzysząca m.in.: 
miejsca parkingowe dla rowerów, chod-

niki, przejścia dla pieszych oraz oświetle-
nie terenu w technologii LED.

Realizacja projektu zapewni sprawną 
przesiadkę między samochodem, rowe-
rem a transportem publicznym – kolej 
lub autobus. Większa liczba miejsc po-
stojowych zachęci mieszkańców do po-
dróżowania transportem publicznym, 
dzięki czemu zmniejszy się poziom emi-
sji substancji szkodliwych do środowisk. 

Całkowita wartość projektu: 5 880 
022,38 zł, kwota dofi nansowania: 4 506 
326,40 zł  

Pierwszy etap projektu "Parkuj i Jedź" 
przy stacji Kobyłka Ossów oczekuje 
obecnie na zgodę Mazowieckiej Jednost-
ki Wdarażania Programów Unijnych na 
zmianę koncepcji budowy z parkingu 
kubaturowego na powierzchniowy, tym 
samym zachowaliśmy przyznaną wcze-
śniej dotację.

Warunki panujące w nowym budynku umożliwią produkcję również nowych typów urządzeń, których produkcja w poprzed-
nim zakładzie była niemożliwa. Nowy obiekt, zbudowany zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymi i zaprojektowany 
pod kątem specyfi ki procesu produkcyjnego fi rmy, podwaja jej moce produkcyjne.

-Inwestycja w Kobyłce ma kluczowe znaczenie dla globalnej strategii rozwoju fi rmy Nuctech. Nowa fabryka zwiększa nasz po-
tencjał produkcyjny i badawczo-rozwojowy oraz umożliwia transfer unikatowych i najbardziej zaawansowanych technologii do 
Polski. Od 14 lat nieprzerwanie rozwijamy tu naszą działalność i uważamy, że nowy zakład to doskonała baza dla dalszego rozwoju 
w Europie. Cieszymy się, że możemy otworzyć naszą nową fabrykę o wartości 40 mln zł w Kobyłce i jako inwestor mamy nadzieję 
przyczynić się do wzrostu gospodarczego tego regionu.” – powiedział prof. Chen Zhiqiang, President and Chairman of Nuctech 
Company Limited.

Budowa zakładu w Kobyłce promuje szeroko rozumianą międzynarodową współpracę gospodarczą. Strategia długofalowego 
rozwoju Nuctech Warsaw w Polsce, w tym najnowsza inwestycja typu greenfi eld w Kobyłce, znajduje odzwierciedlenie w polskiej 
strategii rozwoju innowacyjnych i konkurencyjnych fi rm. Przynosi ona wymierne korzyści dla polskiego przemysłu dzięki trans-
ferowi zaawansowanych technologii i know how. Co więcej, inwestycja przyczyni się także do stworzenia nowych miejsc pracy 
dla utalentowanych inżynierów i stworzy możliwości rozwoju zawodowego obecnej i przyszłej kadry technicznej fi rmy Nuctech 
poprzez intensywne szkolenia w Chinach. Obecnie fi rma zatrudnia w Polsce 90 osób.

Dokończenie tekstu ze str. 1

25 września Miasto Kobyłka podpisało umowę na ponad 4,5 mln zł unijnego wsparcia na budowę parkingu „Parkuj i Jedź” 
przy stacji PKP Kobyłka. Część A i C parkingu usytuowana będzie po południowej stronie linii kolejowej, przy ul. Warszaw-
skiej, w miejscu obecnych „dzikich” parkingów, natomiast - część B powstanie po północnej stronie przy ul. Granicznej.

Kobyłka
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- Nasz sukces jest tym większy, że wy-
bór Marek nie został dokonany przez 
kapitułę lub jury. Uniwersyteccy eksperci 
oparli się wyłącznie na twardych danych 
m.in. sprawozdaniach budżetowych sa-
morządu i danych Głównego Urzędu 
Statystycznego - podkreśla burmistrz 
Jacek Orych.

Żeby Czytelnika nie zanudzać szcze-
gółami dotyczącymi metodologii, na-
piszemy jedynie, że końcowa lokata jest 
sumą czterech wskaźników: sukcesu 
fi nansowego, ekonomicznego, społecz-
nego i infrastrukturalnego.

- Ta kadencja upływa pod znakiem 
wielkich inwestycji. Rozbudowujemy i 
remontujemy sieć dróg, jak i bazę edu-
kacyjną. Chcemy utrzymać ten kierunek 
w kolejnych latach - dodaje Dariusz Pie-

trucha, wiceburmistrz Marek, odpowie-
dzialny za inwestycje.

Inwestycyjna lokomotywa Marek roz-
pędzała się z każdym rokiem. W pierw-
szym pełnym roku kadencji Jacka Ory-
cha wydatki majątkowe wynosiły 10 mln 
zł, w drugim - już 19 mln zł, a w trzecim 
- 38 mln zł. Ten wzrost został zauważony 
przez autorów innego rankingu „Wspól-
noty” - „Liderów inwestycji”. Jest to ze-
stawienie województw, powiatów i gmin, 
które najwięcej inwestują w przeliczeniu 
na głowę mieszkańca.

- Nasz wynik wynosi 701 zł. Z takim 
rezultatem możemy już „konkurować” 
ze znacznie większymi miastami. Jest 
on niewiele niższy niż w przypadku 
Włocławka (720 zł) i Chorzowa (713 
zł), większy niż w przypadku Zamościa, 

Jeleniej Góry czy Kołobrzegu. Obecnie 
szacujemy wartość naszych miejskich te-
gorocznych inwestycji na ponad 66 mln 
zł - mówi Jacek Orych.

- Warto podkreślić, że tam, gdzie mo-
żemy, sięgamy po zewnętrzne dofi nanso-
wania. Tak było m.in. w przypadku prze-
budowy ulicy Głównej, budowy drogi 
rowerowej wzdłuż rzeki Długiej i par-
kingów „Parkuj i Jedź”, które otrzymały 
wsparcie z unijnego programu Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorialnych. W 
kolejnej kadencji pieniądze z tego źródła 
popłyną m.in. na przebudowę Sosnowej-
-Kościuszki, Karłowicza-Sobieskiego-
-Modrzewiowej i Lisa-Kuli - dodaje Da-
riusz Pietrucha.

TM

Dokończenie tekstu ze str. 1

Obecnie trwa budowa w ramach II 
etapu oraz 1 części III etapu. II etap swo-
im zakresem obejmuje budowę 4,2 km 
sieci wodociągowej, 5,6km sieci kana-
lizacji sanitarnej oraz siedem komplet-
nych pompowni sieciowych. Planowany 
termin zakończenia inwestycji to 31 paź-
dziernika 2018r. Wartość umowy wynosi 
9 982 000,00 zł brutto.  

Części 1 III etapu rozbudowy sieci wo-
dociągowo-kanalizacyjnej obejmuje bu-
dowę sieci pod przyszłym chodnikiem 
w ulicy Sieroszewskiego w Tłuszczu. W 
ramach tej części powstanie  378 m sieci 
wodociągowej, 624,5 m sieci kanalizacji 
sanitarnej oraz jedna kompletna prze-
pompownia sieciowa. Wartość umowy 
1 574 439,21 zł brutto. Planowany termin 
wykonania 30 września 2018 r. 

Łączna wartość projektu wodno- ka-
nalizacyjnego na osiedlu Klonowa-Nor-
wida wyniesie 16 172 124,30 zł, z czego 
wartość dofi nansowania z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej wynosi 8  187  750,37 
zł. Dzięki temu wsparciu na osiedlu Klo-
nowa-Norwida w Tłuszczu   powstanie 
łącznie około 11 kilometrów sieci wo-
dociągowej i około 15 kilometrów sieci 
kanalizacyjnej. Jest to największe dofi -
nansowanie otrzymane narozbudowę 
sieci wodno- kanalizacyjnej w Gminie 
Tłuszcz! 

Do sieci kanalizacji sanitarnej wkrótce 
będą mogli się włączyć również miesz-
kańcy ul. Racławickiej w Tłuszczu, gdzie 
budowany jest odcinek o długości ponad 
1 km. Gmina Tłuszcz z własnych środ-
ków przeznaczyła na to zadanie kwotę 
blisko 2 mln zł. Ponadto przygotowując 
się do dalszej rozbudowy systemu ka-
nalizacyjnego na terenie gminy powstał 
projekt budowy sieci kanalizacyjnej na 
osiedlach Długa, Bolesława IV i Kole-
jowa w Tłuszczu. Na jego opracowanie 
Gmina wydała kwotę 368 000,00 zł. 

Rozpoczął się kolejny etap rozbudowy sieci wodno-kanalizacyj-
nej na os. Klonowa- Norwida oraz na ul. Sieroszewskiego

Jedną z inwestycji przy udziale środków zewnętrznych jest bu-
dowa wodociągu w Jasienicy

Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Racławickiej

Oprócz sukcesywnego rozwoju polity-
ki wodno-kanalizacyjnej w mieście, trwa 
także rozbudowa sieci wodociągowej na 
terenach wiejskich. W Mokrej Wsi i Za-
lesiu powstaje wodociąg o łącznej długo-
ści 574 m. Wartość inwestycji wynosi 163 

454,70 zł. Kolejne kilometry wodociągu 
w najbliższym czasie powstaną również 
w Miąsem, Kozłach,Postoliskach,Chrzę-
snem, Dzięciołach oraz Pólku. Zostały 
podpisane umowy z wykonawcami i 
trwają prace wykonawcze. Wartość tych 

inwestycji wynosi ponad 700 tys. zł.

Kolejną inwestycją wodno- kanaliza-
cyjną realizowaną przy udziale środków 
zewnętrznych jest budowa sieci wodo-
ciągowej w Jasienicy (Centrum), gdzie 

powstanie 6,9km sieci wodociągowej. 
Zadanie jest współfi nansowane ze środ-
ków UE w ramach PROW na lata 2014-
2020, a jego wartość wynosi 1 437 870,00 
zł. 

Dokończenie tekstu ze str. 1
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Radzymin

Marki

Gmina Radzymin pozyskała 2,24 mln zł na budowę nowego boiska pomocni-
czego przy stadionie RKS Mazur oraz 578,1 tys. zł na budowę sali gimnastycz-
nej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Słupnie. Dofi nansowanie 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 Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki, na którą 
czekaliśmy od marca bieżącego roku i 
na którą pracowaliśmy przez ponad dwa 
lata przed złożeniem wniosków. W ciągu 
ostatnich czterech lat gmina Radzymin 
zrealizowała lub rozpoczęła wiele projek-
tów inwestycyjnych, w tym rozbudowę 
szkół, budowę dróg, ścieżek rowerowych, 
oświetlenia, budynków komunalnych, 
boisk przy szkołach i innych obiektów 
kubaturowych. Dofi nansowanie do bu-
dowy nowego boiska na stadionie RKS 
Mazur Radzymin dopełnia zestaw naj-
bardziej niezbędnych i najpilniejszych 
inwestycji, tak potrzebnych naszej gmin-
nej społeczności” – powiedział Krzysztof 
Chaciński, burmistrz Radzymina.

- Pragnę serdecznie podziękować 
całemu zespołowi, który pracował nad 
przygotowaniem wniosków o dofi nanso-
wania do obiektów sportowych w gminie 
Radzymin, w szczególności Referatowi 
Inwestycji i Biura Pozyskiwania Środków 
Zewnętrznych, a także przedstawicielom 
klubu RKS Mazur z prezesem Tomaszem 
Wąsikiem i radnym Tadeuszem Jędra-
sikiem na czele za ich wkład i wsparcie 
przy przygotowaniu projektu – dodała 
burmistrz Radzymina.

Budowa nowego boiska na terenie 
Radzymińskiego Klubu Sportowego 
„Mazur”

Gminne prace nad modernizacją tere-
nu RKS Mazur Radzymin rozpoczęły się 
jeszcze w 2015 roku, kiedy przygotowano 
ogólną, wielobranżową koncepcję za-
gospodarowania otoczenia stadionu. W 
czerwcu 2016 roku burmistrz Radzymi-
na zawarł umowę z projektantem – biu-
rem projektowym „DOM-BUD” Stani-
sław Sójkowski – na wykonanie projektu 
kompleksowej modernizacji terenu RKS 
Mazur. Na podstawie tego projektu gmi-

na Radzymin w czerwcu 2017 r. uzyskała 
pozwolenie na budowę, które było czę-
ścią 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 dofi -
nansowania otwiera drogę do rozpoczę-
cia budowy nowego boiska treningowego 
na terenie RKS Mazur.

W efekcie na terenie RKS Mazur po-
wstanie nowoczesne, bezpieczne oraz 
ogólnodostępne boisko piłkarskie po-
mocnicze, które będzie służyło klubom 
sportowym, dzieciom, młodzieży a także 
osobom dorosłym. Będzie z niego ko-
rzystać przede wszystkim Klub Spor-
towy Mazur oraz inne kluby sportowe, 
jak również uczniowie gminnych szkół 
(w tym UKS), organizacje pozarządowe 
oraz pozostali mieszkańcy. Jego budowa 
wymaga w pierwszej kolejności rozbiórki 
istniejących budynków gospodarczych. 
Osobom, które obecnie w nich mieszka-
ją, gmina Radzymin zapewni inne lokale 
komunalne.

Budowa nowego boiska pomocnicze-
go stanowi pierwszy etap modernizacji 
terenu RKS Mazur. Kolejne etapy ujęte 
w projekcie, którego pełna nazwa brzmi: 
„Budowa Miejskiego Centrum Rekreacji 
i Integracji Społecznej z Zapleczem Usłu-
gowym i Infrastrukturą Komunikacyjną”, 
i w pozwoleniu na budowę, obejmują bu-
dowę budynku zaplecza socjalno-usługo-
wego oraz modernizację boiska główne-
go wraz z trybunami.

Nowe boisko pomocnicze będzie mia-
ło 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, zaprojek-
towano w wymiarach nieco przekracza-
jących 4 m. Boisko wraz z poboczem 

będzie miało nawierzchnię ze sztucznej 
murawy. Obszar pola gry zostanie od-
dzielony od otoczenia płotem o wysoko-
ści 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. Ponadto zaprojekto-
wano dwustrefowe oświetlenie boiska, co 
umożliwi zmniejszenie kosztów energii 
elektrycznej.

Otrzymane z MSiT dofi nansowanie 
w wysokości 2,24 mln zł stanowi 49,99% 
planowanych kosztów budowy boiska 
pomocniczego. Zgodnie z warunkami 
dofi nansowania jego budowa powinna 
zostać zakończona do lutego 2020 r.

Sala gimnastyczna w Szkole Podsta-
wowej nr 2 Słupnie

Z kolei sala gimnastyczna w Słupnie 

została już zbudowana przez Gminę 
Radzymin w ramach kompleksowej mo-
dernizacji i rozbudowy Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Słupnie i oddana do użytku 3 
września 2018 r. Decyzję o realizacji tej 
inwestycji władze Radzymina podjęły 
niezależnie od tego, czy pozyskanoby do-
fi nansowanie zewnętrzne, czy też nie, ze 
względu na pilne potrzeby stworzenia dla 
uczniów odpowiednich warunków do 
rozwoju kultury fi zycznej oraz w ramach 
kompleksowej modernizacji szkoły.

Z sali gimnastycznej w Słupnie ucznio-
wie korzystają już od początku bieżącego 
roku szkolnego. Sala jest obiektem spor-
towym o wymiarach 12x24 m i jest wy-
posażona w niezbędną infrastrukturę 
towarzyszącą, m.in. w sprzęt do różnych 
dyscyplin sportowych, zaplecze sanitar-
no-szatniowe i osobne wejście dla spor-

towców z poza szkoły. Jest połączona z 
budynkami szkolnymi nowoczesnym, 
przeszklonym łącznikiem. O komplekso-
wej przebudowie szkoły można przeczy-
tać m.in. w artykule nt. rozpoczęcia roku 
szkolnego i nt. rozpoczęcia rozbudowy 
szkoły.

Dofi nansowanie MSiT do budowy sali 
gimnastycznej w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Słupnie w wysokości 578,1 tys. zł 
stanowi około 33% całkowitych kosztów 
budowy. Dzięki dofi nansowaniu spadną 
koszty własne gminy Radzymin, a wolne 
środki mogą być przeznaczone na inne 
działania inwestycyjne lub bieżące. Gmi-
na ma czas na rozliczenie dofi nansowa-
nia do stycznia 2019 r.

- To było i jest wspólne przedsięwzięcie mieszkańców i samorządu. W lutym 
zapytaliśmy markowian, gdzie uruchomić pierwsze stacje wypożyczalni roweru 
miejskiego. Skala zainteresowania pomysłem przeszła nasze najśmielsze oczeki-
wania. W ankiecie wzięło udział ponad tysiąc osób. Te wskazania stały się pod-
stawą do wyboru pięciu lokalizacji. Potem zaprosiliśmy mieszkańców, by zgłosili 
propozycje nazwy mareckiego systemu. Nadesłano 90 pomysłów. Spośród nich 
jury konkursu wybrało symboliczną nazwę - KołoMarek. Potem był tylko przetarg 
na wybór wykonawcy, a następnie sierpniowa umowa z jego zwycięzcą - fi rmą Ne-
xtbike Polska. Dziękuję wszystkim, zaangażowanym w ten projekt mieszkańcom. 
Wasz udział zwiększa gwarancję powodzenia tego nowego rozwiązania - mówi 
Jacek Orych, burmistrz Marek.

Owoce podpisanej w sierpniu umowy 
z Nextbike można już dziś zobaczyć na 
własne oczy. Stacje wypożyczalni rowe-
ru znajdują się przy pętli autobusowej 
na Legionowej, na rogach: Piłsudskiego 
i Legionowej oraz Piłsudskiego i Wspól-
nej, przy Urzędzie Miasta oraz pod wia-
duktem Trasy S8. Znajduje się w nich 75 
rowerów. Ale tak naprawdę tych rowerów 
może być więcej. Nasz system jest kom-
patybilny z warszawskim. Co to oznacza? 
Można wyjechać z Marek KołoMarkiem 
i zostawić go w Warszawie, można też 
wrócić z Warszawy Veturilo i zostawić go 
w Markach.

- Warszawa, Konstancin Jeziorna, Mi-
chałowice, Pruszków, Piaseczno, Otwock 
i teraz Marki - wszystkie te miejscowości 
dysponują własnymi systemami rowero-
wymi, ale dzięki dobrej woli samorządów 
można z nich korzystać bez zwracania 
uwagi na granice administracyjne mię-

dzy nimi. To wielka wygoda dla użyt-
kowników, którzy mogą się poruszać na 
rowerach niemal po całej aglomeracji – 
komentuje Robert Lech, prezes Nextbike 
Polska.

Mareckie wypożyczalnie rowerów 
będą funkcjonowały od 1 marca do 30 
listopada. Umowa między samorządem 
mareckim a fi rmą Nextbike obowiązy-
wać będzie do listopada 2021 r.

- W kolejnej kadencji planujemy 
zwiększenie liczby stacji wypożyczalni 
oraz dalszą rozbudowę systemu dróg ro-
werowych. Mamy zagwarantowane unij-
ne dofi nansowanie na ten drugi cel. Część 
dróg rowerowych powstanie wzdłuż Alei 
Marszałka Piłsudskiego, co dodatkowo 
zwiększy atrakcyjność korzystania z ro-
weru miejskiego - podkreśla Jacek Orych.

Jak wypożyczyć rower? - instrukcja 
obsługi

1. Zarejestruj się na stronie kolomarek.pl. Możesz też ściągnąć aplikację mobilną. Jeśli już jesteś w warszawskim systemie Veturi-
lo, nie musisz się dokonywać rejestracji - systemy są kompatybilne.

2. Kiedy zarejestrujesz się w systemie, dokonaj opłaty inicjalnej w wysokości co najmniej 10 zł. Możesz jej dokonać na stacji przy 
pomocy karty zbliżeniowej.

3. Otrzymasz wiadomość sms oraz e-mail, w których będzie podany Twój kod PIN. Kod PIN oraz numer telefonu komórkowe-
go są Twoimi identyfi katorami w systemie.

4. Na stacji przy użyciu terminala dokonujesz wypożyczenia podając numer telefonu i otrzymany wcześniej PIN.
5. Rower zostaje odblokowany z elektrozamka. Możesz już jechać. Jeżeli rower jest zabezpieczony tradycyjną obejmą – odblokuj 

go za pomocą kodu do zamka szyfrowego, wyświetlonego na ekranie terminala przy wypożyczeniu.
6. Jeśli chcesz oddać rower, podjedź do wybranej stacji i wczep rower w elektrozamek.
7. Gdy wszystkie zamki są zajęte, możesz przypiąć rower zamkiem szyfrowym do ucha wybranego stojaka lub innego roweru i 

przetasuj cyfry. W takim przypadku podejdź do terminala, przyciśnij „Wypożyczenie/Zwrot” i postępuj zgodnie ze wskazówkami 
na ekranie.

8. Pamiętaj o doładowywaniu konta. Musi być na nim co najmniej 10 zł. Pierwsze 20 minut jazdy jest bezpłatne. Pierwsza godzi-
na kosztuje 1 zł, druga - 3 zł, trzecia - 5 zł, każda następna - 7 zł.

9. Rower marecki możesz zostawić na dowolnej stacji w Markach lub Warszawie. To samo dotyczy rowerów warszawskich.
TM
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Sprzedam używane 
z Niemiec:

pralki, lodówki, zmywarki,
rowery, zamrażarki,

telewizory, piekarniki, itp.
Kobyłka, tel. 502 – 188 - 233

Zatrudnimy osoby do pracy 
w szpitalu, zlokalizowanego w 
Ząbkach. Godziny pracy do 

ustalenia. Atrakcyjne wynagro-
dzenie. Umowa o Pracę. Tel. 
727-003-831, 571-330-639.”

OGŁOSZENIA 
DROBNE

USŁUGI

SPRZEDAMOGŁOSZENIE O PRACĘ

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

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

tel. 604-211-417

W dniu 24 września 2018 r. delegacja Urzędu Miasta Kobyłka oraz nauczyciele zaangażowani w realizację projektu „Szkoła 
bliżej nauki” uczestniczyli w spotkaniu podsumowującym pierwszy rok projektu realizowanego wspólnie z Centrum Nauki 
Kopernik.

Uczniowie z Kobyłki w roku szkol-
nym 2017/2018 mieli okazję brać ak-
tywny udział w zajęciach w Majsterni w 
Centrum Nauki Kopernik. Pracowali w 
grupach nad budową wahadła, mostów, 
wyrzutni. Później zwiedzali wystawy we-
dług wcześniej przygotowanych wskazó-
wek swoich nauczycieli. Nauczyciele zaś 
uczestniczyli w 8 warsztatach w Cen-
trum Nauki Kopernik:

Eksponaty i eksperymenty – warsztat 
zapoznający uczestników z ideą działa-
nia centrów nauki, inspirujący do wy-
korzystywania potencjału eksponatów 
w nauczaniu szkolnym, pozwalający 
przeanalizować rolę różnych przestrzeni 
edukacyjnych takich jak centrum nauki, 
muzeum, wystawy.

Nauka w puszce – warsztat poświę-
cony roli nauki i metody badawczej w 
nauczaniu, a także granicom naukowego 
poznania; jego program stanowi pretekst 
do dyskusji o relacji nauki i edukacji.

Pod prąd – warsztat umożliwiający 
poznanie założeń i elementów metody 
badawczej, nabycie umiejętności roz-
wiązywania problemu przy jej użyciu, a 
także przeanalizowanie korzyści i ogra-
niczeń wynikających z jej stosowania na 
lekcjach.

Zajęcia twórcze – warsztat mający na 
celu przygotowanie nauczycieli do pracy 
z zestawami edukacyjnymi „Woda” oraz 
„Micro:bit”, umożliwiający jednocześnie 
przejście przez cały proces tworzenia 
eksponatów i stworzenie narzędzi edu-
kacyjnych, gotowych do testowania w 
szkole.

Superwizja partnerska – warsztat po-
legający na poznaniu i przetestowaniu 
przez nauczycieli nowej metody pracy.

Praca grupowa i jej ocena – warsz-
taty mające na celu analizę warunków, 
jakie należy spełnić, aby grupowa praca 
uczniów przyniosła spodziewane wyni-
ki.

Eksperymentowanie z pudełkiem 
Woda – warsztat mający na celu prze-
prowadzenie przez nauczycieli ekspe-
rymentów z zestawem i zachęcenie ich 
do podjęcia prób połączenia praktyki z 
podstawą programową.

Metoda badawcza w nauczaniu ma-

tematyki – warsztat umożliwiający na-
uczycielom skonsultowanie własnych 
scenariuszy lekcji z prowadzącym (dr 
Anna Rybak, inicjatorka Centrum Kre-
atywnego Uczenia się Matematyki na 
Wydziale Matematyki i Informatyki 
Uniwersytetu w Białymstoku), a także 
zapoznanie się z przedstawionymi przez 
prowadzącego gotowymi już scenariu-
szami zajęć oraz innymi propozycjami 
aktywnych metod uczenia matematyki.

W ostatnim kwartale 2017 r. do 
wszystkich 38 szkół z Mazowsza trafi ło 
po 10 zestawów edukacyjnych "Woda" 
oraz 50 zestawów "Micro:bit" służących 
do nauki programowania. Stworzona 
przez ekspertów Centrum Nauki Koper-
nik zawartość pudełka „Woda” pozwala 
w interdyscyplinarnym ujęciu poznać 
chemiczne, fi zyczne i optyczne właści-
wości wody.

Każda szkoła w czerwcu 2018 r. otrzy-
mała w ramach projektu, zgodnie ze 
zgłoszonym wcześniej zapotrzebowa-
niem, doposażenie pracowni przedmio-
towych zakupione przez Miasto Kobyłka. 
Są to najróżniejsze urządzenia: preparaty 
biologiczne do obserwacji mikroskopo-
wych, przyrządy do pomiarów, sprzęt 
laboratoryjny, odczynniki chemiczne, 
sprzęt ochronny i sprzęt techniczny, róż-
ne mapy lub modele – zależnie od po-
trzeb danej szkoły. Kwota wydatkowana 
na doposażenie to 159 740,46 zł. 

Rok szkolny 2018/2019 przyniesie ko-
lejną wizytę klasową w Centrum Nauki 
Kopernik, ze ścieżką zwiedzania przy-
gotowaną przez nauczycieli. We wrze-
śniu 2018 r. rozpoczął się najważniejszy 
etap działań – praca nad projektami 
z udziałem naukowców i udział w ich 
badaniach. Centrum Nauki Kopernik 
zaangażowało w tym celu czworo bada-
czy, którzy chcą pewien element swoich 
badań zrealizować z uczniami. Są to oso-
by zaangażowane w popularyzowanie 
nauki, prowadzące zajęcia w szkołach, 
otwarte na kontakt i współpracę z na-
uczycielami. Efekty wspólnych działań 
uczniów, nauczycieli i naukowców zo-
staną zaprezentowane w czerwcu 2019 r. 
Naukowcy i projekty badawcze:

• Magdalena Osial – chemik, pro-
jekt „Koroduj” na temat korozji, który 
obejmie badanie wpływu czynników 

zewnętrznych na wytrzymałość metali 
oraz wpływ produktów korozji na wzrost 
roślin.

• Dariusz Aksamit – fi zyk medyczny, 
projekt „Radon – zmierz to” poświę-
cony naturalnej promieniotwórczości, 
głównym zadaniem będzie zbudowanie 
układu do odczytu detektorów radonu i 
wykonanie pomiarów w domu, szkole, 
okolicy.

• Barbara Pietrzak – ekolog, biolog 
ewolucyjny. Projekt pod nazwą „Środo-
wisko czyni zwierzę” to próba odpowie-
dzi na pytanie, w jaki sposób środowisko, 
np. obecność drapieżników, kształtuje 
zachowania rozwielitek (Daphnia).

• Marcin Grabowski – entomolog 
(specjalista od owadów), projekt „M3 
dla pszczoły” poświęcony owadom i te-
stowaniu różnych rodzajów domków dla 
owadów pod kątem zasiedlania ich przez 
zapylacze.

Publiczna Szkoła Podstawowa z Od-
działami Dwujęzycznymi Nr 1 im. Zo-
fi i Nałkowskiej oraz Publiczna Szkoła 
Podstawowa z Oddziałami Sportowymi 
Nr 3 im. Karola Wojtyły będą realizowa-
ły projekt „Środowisko czyni zwierzę”. 
Zespół Szkół Publicznych Nr 2 wybrał 
projekt „Koroduj”. W czasie realizacji 
ww. projektów naukowcy we współpra-
cy z nauczycielami będą opracowywali 
publikacje popularnonaukowe z prze-
biegu i wyników projektów. Na początku 
października ruszą projekty badawcze w 
szkołach. W trakcie ich realizacji grupy 
uczniów i nauczycieli wspólnie zaplanują 
pracę nad badaniem, rozdzielą zada-
nia, ustalą sposób zbierania danych, ich 
analizy i prezentacji wyników. Każdy z 
zespołów projektowych po zakończeniu 
badawczego etapu prac (np. pobieraniu 
próbek) przeprowadzi analizę zebranych 
danych, opracuje wnioski z badań oraz 
przygotuje prezentację dotyczącą całego 
procesu realizacji projektu badawczego 
w szkole. Nauczyciele będą dokumen-
towali postępy prac w dziennikach labo-
ratoryjnych, które będą stanowiły bazę 
wiedzy dla naukowca przygotowującego 
publikację popularnonaukową. Projekt 
zakończy opublikowanie artykułów po-
pularnonaukowych oraz konferencja 
podsumowująca dla nauczycieli, plano-
wana na czerwiec 2019 roku.

Major Henryk Dobrzański ps. Hu-
bal, we wrześniu 1939 roku zmierzał 
na pomoc Warszawie. Wiadomość o 
kapitulacji stolicy otrzymał, gdy był już 
bardzo blisko celu, w Krubkach, poło-
żonych na terenie gminy Poświętne w 
obecnym powiecie wołomińskim. To 
tam postanowił dalej walczyć z nie-
miecką armią. W tej małej miejscowo-
ści padła też znana deklaracja majora 
– „munduru nie zdejmę, broni nie zło-
żę”. Słowa dotrzymał.

Major razem z około 50-cioma żołnie-
rzami, wyruszał z Krubek na południe, 
planując schronić się w Górach Święto-
krzyskich do czasu ofensywy alianckiej. 
Mieszkańcy Poświętnego od wielu lat 
czczą pamięć tej wyjątkowej postaci. 
Tegoroczne uroczystości zorganizowane 
przez Kazimierza Rakowskiego, starostę 
wołomińskiego, Jana Cymermana, wójta 
gminy Poświętne oraz profesora Witolda 
Modzelewskiego odbyły się 30 września.

Obchody 79. Rocznicy pobytu majora 
Hubala rozpoczęte zostały Mszą Świętą. 
Po jej zakończeniu mieszkańcy udali się 
pod pomnik poświęcony pamięci ma-
jora Dobrzańskiego, przy którym warte 

trzymali żołnierze z Kompanii Honoro-
wej 1. Brygady Pancernej w Warszawie. 
Okolicznościowe przemówienia wy-
głosili starosta Rakowski oraz wójt Cy-
merman. Głos zabrał także poseł Piotr 
Uściński oraz odczytano list od senatora 
Jana Żaryna. Tę część uroczystości za-
kończył gospodarz miejsca, prof. Witold 
Modzelewski, który poinformował o 
przyznaniu pierwszego pamiątkowego 
medalu im. mjr Hubala prof. Witoldowi 
Kieżunowi.

Po przemówieniach major Tomasz 

Klóskowski odczytała Apel Pamięci, a 
następnie złożono wieńce pod pomni-
kiem poświęconym majorowi. Uroczy-
stość zakończył koncert Orkiestry Woj-
skowej z Radomia oraz występ dzieci 
ze Szkoły Podstawowej im. mjr H. Do-
brzańskiego.

Major Dobrzański nazwany jest ostat-
nim żołnierzem II Rzeczypospolitej i 
pierwszym partyzantem II Wojny Świa-
towej. Z pewności jest też bohaterem 
- legendą o patriotyzmie i oddaniu spra-
wom Ojczyzny.

Poświętne
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Część ofi cjalną rozpoczęło wystąpie-
nie Zenona Daniłowskiego, gospodarza 
uroczystości i zarazem przewodniczące-
go rady nadzorczej PGS, który podzięko-
wał fi rmom 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 może-
my się dzisiaj spotkać, że wśród nas 
są nasi hurtownicy i ich klienci – wła-
ściciele sklepów, restauracji – oraz po 
prostu przyjaciele. Nasz rynek hurtowy 
budowaliśmy w czasach, kiedy wszyst-
ko można było z łatwością sprzedać, a 
brakowało raczej towarów. Czasy się 
jednak zmieniły. Dzisiaj handel trzeba 
prowadzić w warunkach nadprodukcji 
wszelkich dóbr – jest on w związku z tym 
prawdziwą sztuką! 

Tyle razy podkreślałem, że dla mnie 
najważniejsze jest to, że Państwo jeste-
ście naszymi lojalnymi klientami. Bardzo 
jestem z tego dumny. Czasem jestem na 
Giełdzie o czwartej nad ranem i widzę 
wszystkie hurtownie otwarte. To napra-
wę ciężka praca. Jedna rzecz mnie mar-
twi. Kiedy tworzyliśmy Giełdę, byliśmy 
młodzi. Dzisiaj wielu z nas jest osobami 

w wieku lat 50 z dużym plusem. Myślę, 
że dobrze by było, żeby Państwo pomy-
śleli o sukcesji. Zawsze jestem szczęśliwy, 
kiedy mogę się przywitać z następcami 
właścicieli hurtowni. Ta płynna sukcesja 
jest potrzebna, aby wasz biznes zyskał 
świeżą energię i nowe spojrzenie na dy-
namicznie zmieniającą się rzeczywistość; 
byśmy mogli dalej służyć sobie, Ząbkom 
i aglomeracji warszawskiej - powiedział 
Zenon Daniłowski, długoletni prezes 
Praskiej Giełdy Spożywczej.

Skierowany do operatorów list mi-
nistra Jacka Sasina odczytał obecny na 
uroczystości poseł Piotr Uściński. Nato-
miast w imieniu  marszałka wojewódz-
twa mazowieckiego Adama Struzika 
wystąpiła jego doradca Emilia Oleksiak 
przekazując na ręce przewodniczącego 
Zenona Daniłowskiego list gratulacyjny i 
okolicznościowy upominek, zaś starostę 
wołomińskiego Kazimierza Rakowskie-
go reprezentował radny Tomasz Kalata.

Dla najwyżej ocenianych przez klien-
tów fi rm hurtowych przygotowano laury 
w postaci tytułu „Hurtownia Przyjazna 
Klientowi”. Z rąk Zenona Daniłowskie-
go oraz Małgorzaty Zyśk, wiceburmistrz 
Ząbek wyróżnienia odebrali właściciele 
lub przedstawiciele hurtowni. W grupie 

8

Ząbki

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

operatorów do 199 m2: Wojciech Jawor-
ski BIS-PAK; Zakład Mięsny ZBYSZKO, 
Zbigniew KrukHurt-Detal Art. Spożyw-
cze Henryk Rzepka Marcin Makaruk. 
Operatorzy od 200 do 499 m2: Przed-
siębiorstwo Produkcyjno Handlowo 
Usługowe APEX Andrzej Pełka; Tomas 
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe 
Rybak Tomasz; Sylwia Adamkiewicz-
-Zarzycka ALOSA. Operatorzy powy-
żej 500 m2: Gonciarz Opakowania – M. 
Gonciarz, I Gonciarz Spółka Jawna; 
EJART Spółka Jawna J.E.A.R Teodorczyk 
Hurt-Detal Mięso Wędliny; Centrum 
Drobiowe REG-DRÓB Michał Strąk, 
Regina Strąk Spółka Jawna.

Po części ofi cjalnej na gości Praskiej 
Giełdy Spożywczej czekały rozmaite 
atrakcje. Jako pierwsze zaprezentowały 
swój talent dziewczęta ze Szkoły Tańca 
Atut Marki & Fart Ząbki, z których naj-
młodsza ma zaledwie cztery lata.  

Gwiazdą wieczoru był zespół Oddział 
Zamknięty z liderem Krzysztofem Jary 
Jaryczewskim na czele. Gromkie, w pełni 
zasłużone brawa otrzymał za swój wy-
stęp pochodzący z Ząbek Łukasz Rosiń-
ski, 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 
niepełnosprawnej - podopiecznych koła 
TPD w Ząbkach. Do każdej pracy do-
łączony był upominek w postaci książki 
zatytułowanej „Chajzerów dwóch” z de-

dykacją Zygmunta i Filipa Chajzerów. W 
tym roku, dzięki hojności licytujących 
wykonane przez dzieci i młodzież  pra-
ce sprzedano za kwotę 4700 złotych. Na 
tym atrakcje wieczoru się nie zakończy-

ły, wśród uczestników pikniku, którzy 
pozostawili w recepcji swoje wizytówki, 
rozlosowano kosze z upominkami.


