
W skład kompleksu wchodzi m.in.: szkoła na 1200 uczniów, basen z całym zapleczem, pełnowymiarowa hala sportowa, profe-
sjonalna sala widowiskowo- kinowa. Pod koniec sierpnia odbyły się wizytacje zarówno dziennikarzy, jak i mieszkańców.
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Dokończenie str. 5

Pozyskiwanie środków zewnętrz-
nych jest wielką szansą dla Kobyłki, 
której niewielki budżet inwestycyjny 
(nieco ponad 27 mln zł) nie daje moż-
liwości budowy ulic, chodników, wo-
dociągów i kanalizacji w takiej ilości, 
jakiej oczekiwaliby mieszkańcy. Ostat-
nio urzędnicy, którzy zajmują się po-
zyskiwaniem dodatkowych pieniędzy 
odnotowali wielki sukces -  Mazowiec-
ki Urząd Wojewódzki opublikował 
listę projektów objętych dofi nansowa-
niem w ramach rządowego programu 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS).  
Kobyłka uzyskała dofi nansowanie aż 
80% na budowę dwóch ulic – Ks. Mar-
mo i Ejtnera. 

Dokończenie str. 4

Obie te ulice są strategicznymi ulicami na mapie miasta. Ks. Marmo należy do najstarszych i najbardziej uczęszczanych. Znaj-
duje się przy niej m.in. zabytkowy cmentarz Parafi i Św. Trójcy, posterunek Policji, siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej  oraz – od 
niedawna - druga siedziba Przedszkola nr 1 w Kobyłce. 

To jeden z najnowocześniejszych kompleksów budynków użyteczności nie tylko w powiecie wołomińskim, ale również i w 
kraju. Kompleks stanowią dwa budynki (A i B) o powierzchni przeszło 1,5 ha a do tego obiekty zewnętrzne, jak pełnowymia-
rowe boisko ze sztucznej nawierzchni, boiska wielofunkcyjne, miasteczko ruchu drogowego czy ładnie zagospodarowany 
teren towarzyszący obiektom. 

Jak co roku, 15 sierpnia, tuż przed mszą na radzymińskim cmentarzu spotykają się samorządowcy, aby uczcić pamięć 
3-krotnego premiera okresu II Rzeczypospolitej, a szczególnie jako szefa rządu w okresie Bitwy Warszawskiej 1920 roku. 

Wśród gości znaleźli się: marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, radna sejmiku wojewódzkiego Bożena Żela-
zowska, b. wicepremier Janusz Piechociński, wicestarosta wołomiński Robert Szydlik,burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński, 
radni gminni i powiatowi, działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego. Uroczystość uświetniła Radzymińska Orkiestra Dęta. Po 
okolicznościowych przemówieniach przed obeliskiem Wincentego Witosa delegacje złożyły wieńce i kwiaty.

Zapraszamy dzieci przedszkolne i szkolne na koncerty przed południem w 
czwartki i piątki, oraz dzieci i dorosłych na koncerty w niedziele! Dla tych którzy 
jeszcze nie wiedzą jak jest fajnie napiszemy, że to spotkania z dużą ilością wiedzy 
i zabawy. Koncerty Filharmonii dla Dzieci odbywają się w Kobyłce i Zielonce a 
odwiedziło je już 10 tys. słuchaczy małych i dużych! Pora dołączyć do tej rozwo-
jowej grupy! 

Pierwsze koncerty już 27 i 29 września! Bilety już w sprzedaży!
 Biuro: 737-169-961, bilety@FilharmoniaDladzieci.pl / 

Jest już szczegółowy program koncertów DO KOŃCA ROKU 2019 ! 
Można go znaleźć na str. 6  oraz na www.FilharmoniaDlaDzieci.pl 

Kobyłka

Radzymin
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Projekt „Organizacja i prowadzenie punktu specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w 
Ząbkach dla gmin: Marki, Ząbki, Zielonka” dofi nansowany jest ze środków Powiatu 

Wołomińskiego w ramach umowy nr 39.2019 z dn. 01.02.2019 r. 
Realizacja projektu: 1 II – 31 XII 2019 r.

PUNKT SPECJALISTYCZNEGO
PORADNICTWA DLA RODZIN

Prowadzący Punkt: Stowarzyszenie PRO – Pracownia Rozwoju Osobowości
Siedziba Punktu: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach
  przy ul. Słowackiego 21
telefon:  660 907 563
e-mail:   kontakt@propracownia.pl   
strona www: www.stowarzyszeniepro.pl
Zakres oferowanych usług:
• psychoterapia indywidualna    
•  psychoterapia par
•  pomoc psychologiczna w tym lekarza psychiatry
•  konsultacje wychowawcze pedagoga
• poradnictwo socjalne
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego:
poniedziałki w godz.                  12.00 – 16.00
środy w godz.  9.00 – 13.00
piątki w godz.   9.00 – 13.00

Terminy mogą ulec zmianie!
Zasady przyjęcia:

Terminy spotkań ze specjalistami po uprzednim umówieniu i wstępnej 
konsultacji będą odbywały się od poniedziałku do piątku 

w godz. 8.00 – 20.00.

Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik podpisali list 
intencyjny, dotyczący współpracy na rzecz stworzenia w Radzyminie fi lii Muzeum Niepodległości, upamiętniającej Bitwę 
Warszawską 1920 r. Muzeum powstanie w zabytkowym budynku, tzw. „Świetlicy Pielgrzyma”, naprzeciw bramy wejściowej 
Cmentarza Żołnierzy Polskich 1920.

Uroczyste podpisanie listu intencyjne-
go miało miejsce 15 sierpnia 2019 r. pod-
czas ofi cjalnych uroczystości 99. rocz-
nicy Bitwy Warszawskiej. W obecności 
zaproszonych gości oraz mieszkańców 
gminy, zebranych na Cmentarzu Żoł-
nierzy Polskich 1920, podpisy pod listem 
intencyjnym złożyli Burmistrz Radzymi-
na oraz Marszałek Województwa Mazo-
wieckiego. Współpraca zakłada podjęcie 
wspólnych działań na rzecz pozyskania 
środków fi nansowych, które zostaną 
przeznaczone na utworzenie muzeum 
w zabytkowej „Świetlicy Pielgrzyma”, w 
tym rewitalizację oraz modernizację bu-
dynku zgodnie z potrzebami placówki 
oraz z zaleceniami konserwatora zabyt-
ków. Nowo powstałe muzeum  ma stać 

się fi lią warszawskiego Muzeum Nie-
podległości, współfi nansowaną przez 
samorząd gminny i wojewódzki. 

„Rok temu ubolewałem, że w bitwie 
o pamięć o Bitwie Warszawskiej, my – 
Radzyminiacy zdani jesteśmy wyłącznie 
na siebie”. – mówi Burmistrz Radzymina 
Krzysztof Chaciński. – „Na szczęście tak 
nie jest. Podczas uroczystości 15 sierpnia 
na Cmentarzu Żołnierzy Polskich 1920 
r. ogłosiłem powstanie Muzeum Bitwy 
Warszawskiej w Radzyminie i wspólnie z 
Marszałkiem Województwa Mazowiec-
kiego – Panem Adamem Struzikiem 
podpisaliśmy list intencyjny. Dziękuję 
Panie Marszałku za to, że po latach ko-
munistycznych szykan i wykreśleniu z 
map powiatu radzymińskiego, Radzy-

min odzyskuje należne mu miejsce w 
historii”.

List intencyjny przedstawiciele sa-
morządów podpisali w przededniu 
przypadającej w przyszłym roku 100. 
rocznicy Bitwy Warszawskiej. Radzymin 
jest symbolicznym miejscem na mapie 
Mazowsza.  To tutaj toczyły się jedne z 
najcięższych walk Bitwy Warszawskiej 
1920 r. w obronie stolicy. Odbicie miasta 
z rąk bolszewików 15 sierpnia stało się 
przyczynkiem do ustanowienia Święta 
Wojska Polskiego. Cmentarz Żołnierzy 
Polskich 1920, przy którym powstanie 
Muzeum Bitwy Warszawskiej to jedna z 
największych nekropolii z prochami bo-
haterów wielkiej Bitwy.

Od lewej: Marszałek Adam Struzik i Burmistrz Krzysztof 
Chaciński podpisują list intencyjny podczas uroczystości 
99. rocznicy Bitwy Warszawskiej.
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Na podstawie art. 9q ust. 2 i  2a ustawy z  dnia 28 marca 2003 r. 
o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 710 ze zm.) – dalej jako 
utk, oraz w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o  udostępnianiu informacji o  środowisku i  jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) – dalej jako uooś, 
informuję, że na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 
ul.  Targowa 74, 03-734 Warszawa, została wydana przez Wojewodę 
Mazowieckiego, w dniu 14 sierpnia 2019 r., decyzja Nr 107/SPEC/2019 
o  ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa 
skrzyżowania dwupoziomowego w  Kobyłce Ossów polegająca na 
budowie wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 6 Zielonka 
– Kuźnica Białostocka, w km około 17,228 tej linii, w ciągu drogi 
stanowiącej połączenie ulicy Jasińskiego z  ulicą Poniatowskiego, 
w związku z likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn w km 
17,566 linii kolejowej nr 6, stanowiąca uzupełnienie przedsięwzięcia 
pn.: „Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa – 
Białystok – granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa – Rembertów 
– Tłuszcz (Sadowne)”, realizowana w ramach projektu „Prace na linii 
E75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na 
odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne”.

Przedmiotowej decyzji nadano rygor natychmiastowej 
wykonalności.
Roboty budowlane będą realizowane na terenie województwa 
mazowieckiego, w powiecie wołomińskim,  w jednostce ewidencyjnej 
Miasto Kobyłka.
I. Decyzja zatwierdza, na podstawie art. 9q ust. 1 pkt 5. w związku 
z  art. 9s ust. 1 utk, podział nieruchomości wskazanych poniżej 
(w  nawiasach podano numery nowych działek ewidencyjnych 
powstałych w wyniku podziałów wskazanych nieruchomości):
w  obrębie ewidencyjnym 0016-16 zatwierdzam podział działek 
ewidencyjnych o numerach:
250 (250/9, 250/10, 250/11), 251/2 (251/11, 251/12, 251/13), 252 (252/9, 
252/10, 252/11), 253 (253/5, 253/6), 254 (254/7, 254/8), 
w  obrębie ewidencyjnym 0017-17 zatwierdzam podział działki 
ewidencyjnej o numerze:
19 (19/9, 19/10, 19/11)
w  obrębie ewidencyjnym 0043-43 zatwierdzam podział działek 
ewidencyjnych o numerach:
5/3 (5/7, 5/8), 7 (7/3, 7/4, 7/5), 9 (9/4, 9/5, 9/6, 9/7), 10 (10/4, 10/5, 10/6, 
10/7), 15 (15/4, 15/5, 15/6, 15/7), 19 (19/1, 19/2), 20 (20/1, 20/2, 20/3), 
23 (23/4, 23/5, 23/6, 23/7), 24 (24/4, 24/5, 24/6, 24/7), 26/3 (26/6, 26/7, 
26/8), 32/2 (32/5, 32/6, 32/7), 
w  obrębie ewidencyjnym 0044-44 zatwierdzam podział działek 
ewidencyjnych o numerach:
39 (39/5, 39/6), 46 (46/5, 46/6), 
II. Decyzja określa, na podstawie art. 9q ust. 1 pkt 1 utk linie 
rozgraniczające teren dla przedmiotowej inwestycji, obejmujące 
nieruchomości wskazane poniżej (w  nawiasach podano numery 
działek ewidencyjnych przed podziałem, a skrót cz.dz. oznacza część 
działki):
w obrębie ewidencyjnym 0016-16 obszar inwestycji obejmuje działki 
ewidencyjne o numerach:
250/10 (250), 251/12 (251/2), 252/10 (252), 253/6 (253), 254/8 (254), 
w obrębie ewidencyjnym 0017-17 obszar inwestycji obejmuje działkę 
ewidencyjną o numerze:
19/10 (19),
w obrębie ewidencyjnym 0034-34 obszar inwestycji obejmuje działkę 
ewidencyjną o numerze:
cz.dz. 1,
w obrębie ewidencyjnym 0043-43 obszar inwestycji obejmuje działki 
ewidencyjne o numerach:
5/7 (5/3), 7/3 (7), 7/4 (7), 9/5 (9), 9/6 (9), 10/5 (10), 10/6 (10), 15/5 (15), 
15/6 (15), 19/1 (19), 20/2 (20), 20/3 (20), cz.dz. 23/4 (23), 23/5 (23), 
23/6 (23), cz.dz. 24/4 (24), 24/5 (24), 24/6 (24), 26/6 (26/3), 26/7 (26/3), 
cz.dz. 26/8 (26/3), 32/5 (32/2), 32/6 (32/2), cz.dz. 32/7 (32/2), cz.dz. 
33/3, cz.dz. 35, cz.dz. 38/6, cz.dz.148,
w obrębie ewidencyjnym 0044-44 obszar inwestycji obejmuje działki 
ewidencyjne o numerach:
cz.dz. 1, cz.dz. 18, cz.dz. 21, 32/1, cz.dz. 32/3, 39/5 (39), cz.dz. 39/6 (39), 
46/5 (46), cz.dz.48, cz.dz. 51/11, cz.dz. 201,
III. Decyzja określa, na podstawie 9q ust. 1 pkt 6 utk, ograniczenia 
w  korzystaniu z  nieruchomości „w  celu zapewnienia prawa 
do  wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia inwestycji 
kolejowej (budowy metra), w  tym dokonania związanej z  nią 
budowy lub przebudowy układu drogowego lub urządzeń wodnych, 
lub założenia i  przeprowadzenia na nich ciągów drenażowych 
przewodów i  urządzeń służących do  przesyłania płynów, pary, 
gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności i sygnalizacji, 
a  także innych podziemnych i  naziemnych lub nadziemnych 
obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów 
i  urządzeń, a  także prac związanych z  konserwacją, utrzymaniem 
lub usuwaniem awarii”, na nieruchomościach wskazanych poniżej 
(w  nawiasach podano numery działek ewidencyjnych przed 
podziałem, a skrót cz.dz. oznacza część działki):
w  obrębie ewidencyjnym 0043-43 ograniczenia w  korzystaniu 
z nieruchomości dotyczą działek ewidencyjnych o numerach:
cz.dz. 23/4 (23) – przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 
nN, cz.dz. 24/4 (24) – przebudowa napowietrznej linii 
elektroenergetycznej nN, cz.dz. 26/8 (26/3) – przebudowa napowietrznej 
linii elektroenergetycznej nN oraz przebudowa napowietrznej linii 
telekomunikacyjnej, cz.dz. 32/7 (32/2) – przebudowa napowietrznej 
linii elektroenergetycznej nN oraz przebudowa napowietrznej linii 
telekomunikacyjnej, cz.dz. 33/3 – przebudowa napowietrznej linii 
telekomunikacyjnej, cz.dz. 35 – przebudowa napowietrznej linii 
elektroenergetycznej nN oraz przebudowa napowietrznej linii 
telekomunikacyjnej, cz.dz. 38/6 – przebudowa napowietrznej linii 
elektroenergetycznej nN, cz.dz. 148 – budowa układu drogowego wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa sieci uzbrojenia terenu,

w  obrębie ewidencyjnym 0044-44 ograniczenia w  korzystaniu 
z nieruchomości dotyczą działek ewidencyjnych o numerach:
cz.dz. 1 – budowa układu drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
oraz przebudowa sieci uzbrojenia terenu, cz.dz. 18 – przebudowa 
napowietrznej linii telekomunikacyjnej, cz.dz. 21 – przebudowa 
napowietrznej linii telekomunikacyjnej, 32/1 – budowa układu 
drogowego wraz z  infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa 
sieci uzbrojenia terenu, cz.dz. 32/3 – przebudowa napowietrznej linii 
telekomunikacyjnej, cz.dz. 39/6 (39) – przebudowa napowietrznej linii 
elektroenergetycznej nN, cz.dz. 48 – przebudowa napowietrznej linii 
elektroenergetycznej nN, cz.dz. 51/11 – przebudowa napowietrznej 
linii elektroenergetycznej nN, cz.dz. 201 – przebudowa napowietrznej 
linii elektroenergetycznej nN oraz przebudowa napowietrznej linii 
telekomunikacyjnej,
IV. PKP Polskie Linie Kolejowe, zgodnie z  przepisami art. 9s ust. 
3 pkt 1 i ust. 3b utk,  nabywają z mocy prawa prawo użytkowania 
wieczystego niżej wymienionych nieruchomości, które stają się 
z  mocy prawa własnością Skarbu Państwa, (w  nawiasach podano 
numery działek ewidencyjnych przed podziałem): 
w  obrębie ewidencyjnym 0016-16 powyższe zmiany dotyczą działek 
ewidencyjnych o numerach:
250/10 (250), 251/12 (251/2), 252/10 (252), 253/6 (253), 254/8 (254), 
w  obrębie ewidencyjnym 0017-17 powyższa zmiana dotyczy działki 
ewidencyjnej o numerze:
19/10 (19),
w  obrębie ewidencyjnym 0043-43 powyższe zmiany dotyczą działek 
ewidencyjnych o numerach:
5/7 (5/3), 7/3 (7), 7/4 (7), 9/5 (9), 9/6 (9), 10/5 (10), 10/6 (10), 15/5 (15), 
15/6 (15), 19/1 (19), 20/2 (20), 20/3 (20), 23/5 (23), 23/6 (23), 24/5 (24), 
24/6 (24), 26/6 (26/3), 26/7 (26/3), 32/5 (32/2), 32/6 (32/2), 
w  obrębie ewidencyjnym 0044-44 powyższe zmiany dotyczą działek 
ewidencyjnych o numerach::
39/5 (39), 46/5 (46).
Działka ewidencyjna: nr 1 z  obrębu 0034-34 wchodząca częściowo 
w  zakres planowanej inwestycji, stanowi teren kolejowy zamknięty, 
własność Skarbu Państwa, i  jej stan prawny nie ulegnie zmianie, jako 
że z mocy prawa znajduje się ona w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji 
i  restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje 
Państwowe (Dz. U. z  2018 r. poz. 1311), a  postępowania dotyczące 
potwierdzenia tego faktu, decyzją deklaratoryjną przez Wojewodę 
Mazowieckiego, jest w toku.

Zgodnie z  art. 9q ust. 3 utk, który mówi, że „w  zawiadomieniu 
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zamieszcza się 
informację o  miejscu, w  którym strony mogą się zapoznać z  treścią 
decyzji” i zgodnie z art. 72 ust. 6 uooś który mówi, iż „organ właściwy do 
wydania decyzji, (…), dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości 
informacje o  wydanej decyzji i  o  możliwościach zapoznania się z  jej 
treścią oraz z dokumentacją sprawy”, oraz w związku z art. 10 § 1 ustawy 
z  dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) - dalej jako k.p.a., który mówi że „organy 
administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny 
udział w każdym stadium postępowania” informuję, że z treścią decyzji 
oraz z  dokumentacją sprawy strony mogą się zapoznać w  Wydziale 
Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, pokój 7 (POK), 
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

Zgodnie z art. 9q ust 2 i 2a utk wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu 
lokalizacji linii kolejowej wnioskodawcy oraz wysyła zawiadomienie o jej 
wydaniu właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości 
objętych wnioskiem o  wydanie tej decyzji na adres wskazany 
w  katastrze nieruchomości. Pozostałe strony zawiadamia w  drodze 
obwieszczeń w  urzędzie wojewódzkim i  urzędach gmin właściwych 
ze względu na przebieg linii kolejowej, na stronach internetowych tych 
gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej. Doręczenie 
zawiadomienia na adres w  katastrze nieruchomości jest skuteczne. 
W  przypadku nieruchomości o  nieuregulowanym stanie prawnym, 
lub w sytuacji gdy właściciel lub użytkownik wieczysty nie żyją, a ich 
spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku, zawiadomienia o wydaniu 
decyzji o  ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dokonuje się w  drodze 
obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze 
względu na przebieg linii kolejowej, w Biuletynie Informacji Publicznej 
na stronach podmiotowych tych gmin i urzędu wojewódzkiego, a także 
w prasie lokalnej.

Jeżeli dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty 
nieruchomości objętej decyzją o  ustaleniu lokalizacji linii kolejowej 
odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni 
lokal oraz inne pomieszczenie niezwłocznie, lecz nie później niż 
w terminie 28 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu tej 
decyzji, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% 
wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego 
(art. 9y ust. 3e utk).

Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronie odwołanie do 
Ministra Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem organu wydającego 
decyzję, w  terminie 14 dni: od dnia doręczenia decyzji, lub od dnia 
doręczenia zawiadomienia lub od dnia doręczenia obwieszczenia o jej 
wydaniu. 

Obwieszczenie zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. uważa się za doręczone 
po upływie 14 dni, od dnia w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie. 
Przedmiotowe obwieszczenie zostało opublikowane w dniu 29 sierpnia 
2019 r.

POUCZENIE
Oświadczenie o  gotowości wydania nieruchomości przeznaczonej 

pod inwestycję dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty 
może przesłać na adres inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 
ul. Targowa 74. 03-734 Warszawa, oraz przekazać do wiadomości 
jednostce organizacyjnej zajmującej się bezpośrednio realizacją 
przedmiotowej inwestycji: PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji 
Region Centralny, ul. Minerska 16, 04-506 Warszawa.
WI-I.747.2.3.2019.BG1

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wydaniu decyzji

Dokończenie tekstu ze str. 1

Ulica Ejtnera z kolei będzie jedną z dróg dojazdowych do Węzła Kobyłka drogi eks-
presowej S8, ma więc znaczenie dla komunikacyjnej organizacji miasta w przyszłości 
i jest częścią wizji rozwoju Kobyłki w tej kadencji. Myśląc strategicznie, Urząd Miasta 
już złożył kolejny wniosek o dofi nansowanie do realizacji ulicy Kordeckiego, która 
łączy się z ulicą Ejtnera, stanowiąc ciąg komunikacyjny. - Ulica Kordeckiego spełnia 
wymagania programu FDS i naszym zdaniem mamy duże szanse pozyskać środki na 
jej budowę – mówi Edyta Zbieć, burmistrz Miasta Kobyłka.

27 sierpnia 2019 r. burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk oraz dyrektor Cen-
trum Usług Wspólnych Jadwiga Gizińska wręczyli akty nadania stopnia awansu 
zawodowego nauczyciela mianowanego. Dokument ten świadczy o poszerzeniu i 
pogłębieniu przez nauczyciela wiedzy i umiejętności zawodowych podwyższając 
status zawodowy oraz otwiera mu drogę do uzyskania kolejnego stopnia awansu 
- nauczyciela dyplomowanego. 

Akty otrzymali: Pani Dorota Osi-
powska- Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Tłuszczu, Pani Ewelina 
Wojtyra - Szkoła Podstawowa im.  ks. 
Jana Twardowskiego w Stryjkach, Pani 
Magdalena Piotrowska- Zespół Szkół w 
Postoliskach, Pani Aleksandra Styczek 
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Tłuszczu, Pani Justyna Wytrykowska 
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 

w Tłuszczu, Pani Ewelina Sobieska-
-Truszkowska - Zespół Szkół w Jasienicy, 
Pani Paulina Sokołowska- Szkoła Pod-
stawowa im. Jana Pawła II w Tłuszczu, 
Pan Paweł Siwik - Szkoła Podstawowa 
im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu, Pani 
Katarzyna Sadurska-Szkoła Podstawowa 
im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu oraz 
Pani Beata Maksimczuk - Zespół Szkół 
w Kozłach.
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Na szczególną uwagę zasługują roz-
wiązania technologiczne sprzyjają-
ce ochronie środowiska. To nie tylko 
skuteczna termoizolacja budynku, ale 
również inne technologie, pozwalające 
pozyskiwać energię słoneczną za po-
mocą paneli fotowoltaicznych czy ko-

generatorów. Swego rodzaju innowacją 
jest bagienny dach, wypełniony wodą i 
roślinnością.

Nowy obiekt cieszy nie tylko inwe-
storów, czyli władze miasta, ale także 
wykonawców i mieszkańców. Burmistrz 

Jacek Orych już dziś nazwał to miejsce 
najważniejszą wizytówką miasta. Obiekt 
składa się z części edukacyjnej, która już 
została uruchomiona wraz z nowym ro-
kiem szkolnym. W listopadzie oddana 
do użytku zostanie również część rekre-
acyjna. 

W Kobyłce trwają różne działania, o których Urząd Miasta informuje na bie-
żąco na stronie www.kobylka.pl, jednak planowana jest jeszcze realizacja pięciu 
bardzo ważnych dla miasta inwestycji w ostatnich II kwartałach tego roku. 

Dwie z nich dotyczą dróg tj. ul. Ejtnera 
i ul. Ks. Marmo, na które zostały ogłoszo-
ne przetargi i na które Miasto otrzymało 
bardzo atrakcyjne cenowo oferty. Urząd 
ma już środki niezbędne do podpisania 
umów z wykonawcami i przystępuje do 
realizacji. 

Kolejne działania dotyczą obiektu 
sportowego na OSiR Wicher - w tym 
przypadku inwestycja postępuje dwuto-
rowo. Urząd Miasta planuje przerobienie 
starego kortu tenisowego  na małe boisko 
piłkarskie. Nowe boisko posłuży również 
mieszkańcom miasta – dzieci i młodzież 
będą mogli tam bezpiecznie grać w pił-
kę. W najbliższym czasie planuje się 
ogłoszenie przetargu na tę inwestycję, a 
zakończenie całości przewidywane jest 
jeszcze w tym roku.

Natomiast prace, które trwają obecnie 
na stadionie Wichru, są związane z bo-
iskiem. Musiało ono zostać zmoderni-

zowane w związku z awansem drużyny 
do Ligi Okręgowej. Aby uzyskać licencję 
oraz weryfi kację boiska OsiR, musiały 
spełnić podwyższone warunki standar-
du obiektu, a także otrzymać jego za-
twierdzenie przez wydział infrastruktury 
MZPN. Trwają prace, które obejmują 
przesunięcie w bok boiska i wydłużenie 
go - po to, by uzyskać wymagane wy-
miary (100 metrów długości i 66 metrów 
szerokości). Po zakończeniu prac Wicher 
zyska również m.in. trwałe ogrodzenie 
dookoła boiska, wyposażone w bramy 
wjazdowe i wyjazdowe dla pojazdów 
służb oraz furtki ewakuacyjne, zmoder-
nizowane trybuny, a także nowe bramki 
tulejowane na boisku naturalnym. Bez 
wykonania tych prac piłkarze MKS Wi-
cher Kobyłka nie mogliby rozgrywać 
meczów ligowych na własnym stadionie 
– na szczęście już w tej chwili 90% całości 
została zakończona.

Kolejne dwie inwestycje są związa-
ne bezpośrednio z bezpieczeństwem 
mieszkańców miasta. Jedna dotyczy bu-
dowy monitoringu miejskiego, a druga, 
realizowana przez OSP Kobyłka (przy 
udziale miasta) to zakup nowego pojaz-
du dla OSP Kobyłka. Obie inwestycje 
również zostaną zrealizowane do końca 
bieżącego roku. Plan monitoringu po-
wstał w wyniku spotkań wiceburmistrza 
Grzegorza Świętoreckiego z dyrektorami 
szkół, przedstawicielami policji i miesz-
kańcami, podczas których rozmawiano 
właśnie o bezpieczeństwie oraz o dzia-
łaniach i rozwiązaniach, jakie należy 
wprowadzić w tej kwestii. Mieszkańcy 
przedstawiali swoje obawy. Już podczas 
tych spotkań nadkom. Marcin Pałyska, 
komendant Policji w Kobyłce zadeklaro-
wał pomoc w rozwiązywaniu bieżących 
spraw. Wspólnie opracowano mapę 
najbardziej newralgicznych miejsc, któ-
re będą obserwowane – w planach jest 
monitorowanie m.in. okolic szkół, Placu 
15 Sierpnia czy Ronda Cudu nad Wisłą. 
Planuje się równomierne rozmieszczenie 

kamer w mieście i dalszą ścisłą współ-
pracę z Policją – obraz kamery będzie 
bezpośrednio przekazywany do Komen-
dy w Kobyłce. 

Nowe rozwiązanie poprawi jakość 
obserwacji przestrzeni publicznej w mie-
ście, zmniejszy zagrożenie dewastacją 

i  aktami wandalizmu. Będzie to szansa 
na szybsze reagowanie na wszelkiego 
rodzaju naruszenia prawa. Monitoring 
w Kobyłce jednak nie tylko pozwoli re-
presjonować sprawców wykroczeń, ale 
umożliwi również profi laktykę oraz do-
datkową korzyść, jaką jest identyfi kacja 
osób poszukiwanych.

Dokończenie tekstu ze str. 1
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OGŁOSZENIA DROBNE
Tok-frez Toczenie, frazowanie, ostrzenie narzędzi CNNC, TIG, 3D, koła zębate 
Tok-frez, Wołomin, ul. Łukaszewicza 7 tel. (22) 787-61-80 

Tania reklama!!!
tel. 694-759-987
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10 sierpnia na Ogródku Jordanowskim w Tłuszczu odbył się I Festiwal Kolorów zorganizowany przez Radnego Rady Miej-
skiej Pawła Radzio wraz z Przewodniczącym Rady Osiedla Mariuszem Ołdakiem oraz członkiem Rady Tomaszem Babań-
czykiem. Była to pierwsza tak kolorowa impreza w Tłuszczu. 

Organizatorzy włożyli wiele pracy w 
realizację wydarzenia, które przyciągnę-
ło tłumy ludzi, w tym dzieci i młodzież. 
Na wszystkich przybyłych czekało mnó-
stwo atrakcji. Impreza rozpoczęła się wy-
stępami wokalnymi dzieci i młodzieży. 
Swoje zdolności wokalne zaprezento-
wały nam: Natalia Zawistowska, Justyna 
Sokołowska oraz Ewelinka Stryjek wraz 
z mamą Elwirą z Osiedla Klonowa-Nor-
wida w Tłuszczu, oraz Martyna Woj-
ciechowska z miejscowości Białki. Koło 
godziny 18:30 nastąpiło kolorowe sza-
leństwo proszków Holi. Przy dźwiękach 
energetycznej muzyki dzieci, młodzież i 
dorośli obrzucali się kolorowymi prosz-
kami wirując w tańcu. W jednej chwili 
na Ogródku Jordanowskim zrobiło się 
sympatycznie kolorowo, a uśmiechy na 
twarzach uczestników były wspaniałym 
widokiem. 

Każdy z uczestników imprezy mógł 
nieodpłatnie spróbować pysznej waty 
cukrowej i popcornu. Najmłodsi stali w 
długiej kolejce, by móc poskakać i po-
bawić się na dmuchańcu. Dzieci miały 
również możliwość pojeździć na kucy-
kach, które przyjechały na Festiwal do 
Tłuszcza z Jankowa Nowego. Dziecięce 
buzie malowały Wiktoria Sokołowska 
z Tłuszcza oraz Bianka Andrzejewska i 
Nicole Derlatka z Wołomina. 

Na stoisku u Pana Sławomira Borow-
skiego można było zakupić gadżety i za-
bawki dla dzieci.

Na wszystkich przybyłych czekały 
również pyszne smakołyki w postaci 
kiełbasek, karkówki, zapiekanek, bur-
gerów jakich można było spróbować w 
Food Tracku Pani Agnieszki Lewandow-
skiej oraz u Pauliny i Daniela Młynar-
skich właścicieli Taxi Burger w Tłuszczu. 
Festiwal odwiedziły także Pani Dorota 
Szymanik i Hanna Leszek z Przytuliska 
w Jadowie, u których można było miło 
spędzić czas z przyjaznymi czworonoga-

mi oraz wrzucić symboliczny grosik na 
poczet Przytuliska.

O godzinie 19:15 na scenie pojawili się 
Fabian Przybysz i Daniel Krasnodębski 
z ZWRL, którzy zaprezentowali przed 
publicznością swoje autorskie numery. 
Podczas Festiwalu wystąpił na scenie 
także zespół Illegal z Tłuszcza. Całą im-
prezę poprowadził niezawodny Dj Kac-
per z fi rmy Dobry Event. Wydarzenie 
nie odbyłoby się gdyby nie wspaniali 
sponsorzy jakimi byli: Pizzeria Andara 
– Pan Dariusz Oniszk, PHU Arena Kost-
ki – Pani Krystyna Sarnowska, Hotel 
Batory w Tłuszczu, Dwór Franciszków, 
Ubezpieczenia Exigo – Pan Dariusz So-
kulski, Miodzio Bar – Pani Beata Suche-
nek, Szkoła Nauki Jazdy LGRAND – Pan 
Krzysztof Boguszewski, Golden Print – 
Pan Piotr Suchodolski, Forestpol – Pan 
Paweł Iwanowski, Garnitury na ul. Ma-
zowieckiej – Pani Marzena Grzymała, 
Tele -Radio Mechanika – Pan Wiesław 
Lasecki, Meble u Darka – Pan Dariusz 
Gałązka, Fabryka Lodów Tradycyjnych, 
Hydro – Styl – Pan Grzegorz Kiszel, Auto 
– Serwis – Pan Robert Pękul, Anonimo-
wy sponsor. Patronat honorowy nad 
wydarzeniem objął Burmistrz Tłuszcza 
Paweł Bednarczyk. Dzięki uprzejmości 
Dyrektor CKSiR Pani Wiolety Kur Festi-
wal odbył się w samym centrum miasta. 
Fotorelację z przebiegu imprezy wyko-
nała Aleksandra Rosa Fotografi a. Wśród 
przybyłych gości można było spotkać 
Wiceburmistrza Tłuszcza Pana Walde-
mara Banaszka, Wicestarostę Powiatu 
Wołomińskiego Pana Roberta Szydlika 
oraz Radnego Rady Miejskiej Pana To-
masza Siekaczyńskiego. Festiwal Kolo-
rów w Tłuszczu można zaliczyć do bar-
dzo udanych wydarzeń. Organizatorzy 
dziękują wszystkim przybyłym za obec-
ność, niesamowitą energię i pozytywne 
uśmiechy na twarzach. Może powtórka 
w przyszłym roku...?
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Strachówka

Dożynki w gminie Strachówka odbyły się 17.08.2019 r. Rozpoczęto je  mszą św. w kościele  pw. Wniebowzięcia N.M.P. w 
Strachówce, podczas której ks. Mieczysław Jerzak dokonał poświęcenia płodów rolnych i wieńców dożynkowych. Po mszy 
wieńce dożynkowe postawiono na platformie, a obok nich zasiadły panie z Kół Gospodyń Wiejskich i ze śpiewem korowód 
dożynkowy ruszył na plac wiejski w Zofi ninie. Starości dożynkowi wraz z księdzem i wójtem ruszyli za nimi bryczką konną. 

Mieszkańcy Zofi nina bardzo się posta-
rali, aby plac dożynkowy wyglądał wyjąt-
kowo i przygotowali piękne dekoracje na 
ten dzień.  Sołtys wsi – pani Jolanta Mróz 
powitała gości i poprosiła ks. Mieczysła-
wa Jerzaka o poświęcenie placu.  Potem 
starostowie dożynek – Pani Irena Ba-
ran i Pan Piotr Ołdak wręczyli wójtowi 
gminy Piotrowi Orzechowskiemu chleb 
dożynkowy. Za nimi chleb dożynkowy 
wręczyły także delegacje z Kół Gospodyń 
Wiejskich z Jadwisina, Boruczy, Równe-
go i Strachówki.  Wójt powitał przyby-
łych gości: Proboszcza  parafi i WNMP w 
Strachówce -  Mieczysława Jerzaka, Rad-
nego Sejmiku Mazowieckiego i Prezesa 
Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej 
- Konrada Rytla, Wicestarostę Powiatu 
Wołomińskiego -Roberta Szydlika, Bur-
mistrza Miasta Kobyłka - Edytę Zbieć 
,Wójta Gminy Jadów -  Dariusza Kokosz-
kę, Wójta Gminy Zabrodzie - Krzyszto-
fa Jezierskiego, Kierownika Wydziału 
Kultury w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Mazowieckiego - Emilię 
Oleksiak, Kierownika KRUS Wołomin 
i Radnego powiatowego -  Pawła Śliwę, 
Radną powiatu Magdalenę Suchenek, 
Fundatora pomnika Kazimierza Wiel-
kiego w Księżykach – Ashota Arake-
lyana, Przewodniczącą Rady Gminy w 
Strachówce -  Annę Ołdak i Wiceprze-
wodniczącego Krzysztofa Gawora wraz 
z radnymi, Przewodniczącą  Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych -  Renatę Karyś, sołty-
sów gminy Strachówka, Koła Gospodyń 
Wiejskich z Równego, Jadwisina, Stra-
chówki, Boruczy, a także OSP Równe, 
mieszkańców i organizatorów z sołectwa 
Zofi nin, mieszkańców gminy, przyby-
łych gości a nade wszystko wszystkich 
Rolników.

Po przemówieniach gości rozpoczęły 
się występy artystyczne. Pierwsze wystą-
piły dzieci z Zofi nina: Maja Żak, Natalia 
Skudlarz, Janek Gorczyca, Julek Biernat 
i Olek Żak, które zaprezentowały urze-
kające wykonanie 3 ludowych piosenek. 
Potem wystąpiły panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich w Jadwisinie, Równem i Stra-
chówce. Po nich solo wystąpiła jeszcze 
Pani Henryka Łopata – seniorka z Zofi -
nina i sołtys wsi Rozalin – Pani Jolanta 
Wiśniewska. Kolejnym punktem było 
wręczenie nagród za wykonanie wień-
ców dożynkowych. Było  ich w tym roku 
więcej niż zwykle ale jak zawsze piękne 
i starannie wykonane. Nagrody otrzy-
mało sołectwo Zofi nin, Koło Gospodyń 
Wiejskich z Boruczy, Koło Gospodyń 
Wiejskich z Jadwisina, Koło Gospodyń 
Wiejskich z Równego i Koło Gospodyń 
Wiejskich ze Strachówki.

Potem rozpoczęło się wspólne biesia-
dowanie. Panie  z Kół Gospodyń Wiej-
skich częstowały wszystkich przybyłych 
chlebem dożynkowym ze smalcem. 
Zapraszały także do swoich stoisk ga-

stronomicznych oraz do stoiska, które 
przygotowało sołectwo Zofi nin, a także 
KRUS Wołomin. Dla uczestników doży-
nek, którzy wyjątkowo licznie przybyli 
przygotowano mnóstwo atrakcji: wesołe 
miasteczko, fotobudkę, gokarty, symula-
tor zderzeń, alkogogle. Animatorki pro-
wadziły zabawy i konkursy dla dzieci.

W konkursie wiedzy o rolnictwie zor-
ganizowanym przez KRUS Wołomin 1. 
miejsce zajął Marcin Szopa. 2. Elżbieta 
Szewczyk  3. Piotr Baran. Te trzy osoby 
miały równą ilość punktów, więc o ich 
kolejności zdecydowało losowanie. Gra-
tulujemy.

Wspólna zabawa przy muzyce DJ 
Mirka trwała zaskakująco długo, wszy-
scy bawili się doskonale, więc dożynki 
można uznać za bardzo udane.

Tak wspaniała impreza mogła się 
odbyć dzięki wsparciu fi nansowym ze 
strony Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Mazowieckiego dlatego duże 
podziękowania dla Zarządu  Wojewódz-
twa. Podziękowanie za wkład fi nansowy 
również dla  Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych oraz 
sponsorów nagród dożynkowych,  któ-
rymi były fi rmy współpracujące z gminą 
Strachówka :
• Bank Spółdzielczy w Łochowie oddz. 

Jadów
• Inżynieria Adampol Adam Michalik
• Usługi Wodno-Kanalizacyjne i C.O. - 

Dariusz Bartczak,
• ANPOL – Krzysztof Kaczorowski
• Sklep Wielobranżowy Ewa Matejak
• CENTRUM Medyczno - Diagno-

styczne
• Instalatorstwo Elektryczne – Adam 

Chychłowski
• Sklep Ogólnospożywczy - Teresa 

Orzechowska
• KOMA – Marcin Pechcin

Dziękujemy przede wszystkim miesz-
kańcom Zofi nina za niezwykłe zaanga-
żowanie w zorganizowanie dożynek. Ich 
wielodniowa praca przyniosła wspaniałe 
rezultaty, bo dożynki przygotowane były 
perfekcyjnie. Dziękujemy za wsparcie w 
akcji zbierania funduszy na odnowę oł-
tarza w kościele w Strachówce. Do zoba-
czenia na dożynkach za rok!


