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Emilia Oleksiak to osoba  o wysokich kompetencjach merytorycznych, godna zaufania, rzetelna, chętnie wspierają-
ca różne inicjatywy, ale przede wszystkim uczciwa i wiarygodna, nastawiona na efektywne działanie. Takich właśnie 
ludzi potrzeba nam dziś w służbie publicznej. 

Ulica z unijnym dofi nansowaniem

Przed oddaniem Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego została 
wydłużona ulica Wspólna. Kolejny element do drogowej układanki obok MCER 
pojawi się jeszcze w tym roku.

We wtorek została podpisana umowę na wykonanie ulicy Mokrej, obecnie drogi 
gruntowej. Prace zrealizuje zwycięzca przetargu – warszawska fi rma Rokom. W ulicy 
Mokrej powstanie kanalizacja deszczowa, zostanie ułożona nawierzchnia asfaltowa, 
powstanie też ciąg pieszo-rowerowy. Ten ostatni element inwestycji dofi nansuje Unia 
Europejska. Koszt przedsięwzięcia to 1,2 mln zł.

W wielu miejscach Kobyłki trwają obecnie prace drogowe – przy ul. Ejtnera, Ks. 
Marmo, Sikorskiego, Granicznej, Czereśniowej, w okolicach stacji PKP Kobyłka 
Ossów. To inwestycje, które mają podnieść komfort życia mieszkańców – budowa 
nowych dróg, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, parkingów czy wylewanie 
nakładek asfaltowych. Większość z tych prac zakończy się jeszcze w tym roku. 

Pozyskiwanie środków zewnętrznych jest szansą dla Kobyłki, której niewielki bu-
dżet inwestycyjny (nieco ponad 27 mln zł) nie daje możliwości budowy dróg, chod-

ników, wodociągów i kanalizacji w takiej 
ilości, jakiej oczekiwaliby mieszkańcy. 
Dlatego Miasto aktywnie angażuje się 
w pozyskiwaniu środków zewnętrz-
nych. Dla przykładu Kobyłka uzyskała 
dofi nansowanie w wysokości aż 80% na 
budowę dwóch ulic – Ks. Marmo i Ejt-
nera, łącznie ponad 5,3 mln zł. Na obu 
drogach trwają już prace. Przy Ks. Mar-
mo rozpoczęto roboty niemal na całej jej 
długości, łącznie z Placem 15 Sierpnia, 
gdzie planowana jest na jednym z chod-
ników niewielka modyfi kacja założeń 
projektowych i wykonanie fl uorescen-
cyjnej kostki, wyznaczającej granicę z 
ulicą – zwiększy to bezpieczeństwo dzie-
ci wracających z pobliskiej szkoły. 

– Planujemy tam również przygoto-
wać kolorową grę chodnikową dla dzieci. 
To będzie nowocześniejsza wersja gry w 
klasy – mówi Edyta Zbieć, burmistrz Ko-
byłki. – Zależy mi, żeby nasze miasto sta-
ło się dostępniejsze, rodzinne i bardziej 
dostosowane do potrzeb mieszkańców. 
W przyszłym roku chciałabym zmierzyć 
się również z tematem rewitalizacji Pla-
cu 15 Sierpnia, w taki sposób, by było to 
miejsce, w którym spędzają czas całe ro-
dziny – dodaje burmistrz Kobyłki.

Dokończenie str. 2
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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.

Budowa ulic Ks. Marmo i Ejtnera ma 
się zakończyć w grudniu. W tej chwili 
wykonawca prowadzi prace do skrzy-
żowania Ejtnera z ulicą Krzywą, ale za 
chwilę zapewne przejdzie do dalszej czę-
ści (ulica będzie remontowana na całej 
długości). W tym momencie kończy się 
budowa kanalizacji deszczowej, robione 
są krawężniki.

Obie te ulice są strategicznymi ulicami 
na mapie miasta. Ks. Marmo należy do 
najstarszych i najbardziej uczęszczanych. 
Znajduje się przy niej m.in. zabytkowy 
cmentarz Parafi i Św. Trójcy, posteru-
nek Policji, siedziba Ochotniczej Straży 
Pożarnej  oraz – od niedawna - druga 
siedziba Przedszkola nr 1 w Kobyłce. 
Ulica Ejtnera z kolei będzie jedną z dróg 
dojazdowych do węzła „Kobyłka” drogi 
ekspresowej 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 nanso-
wanie do realizacji ulicy Kordeckiego, 
która łączy się z ulicą Ejtnera, stanowiąc 
ciąg komunikacyjny. - Ulica Kordeckie-
go spełnia wymagania programu FDS 
i naszym zdaniem mamy duże szanse 
pozyskać środki na jej budowę – mówi 
Edyta Zbieć.

Trwa również budowa dwóch par-
kingów „Parkuj i Jedź” w pobliżu stacji 
PKP Kobyłka Ossów, dzięki której już na 
początku przyszłego roku będzie można 

Dokończenie tekstu ze str. 1

Burmistrz Tłuszcza ogłasza pierw-
szy publiczny przetarg ustny nieogra-
niczony w dniu 06 grudnia 2019 r. o 
godzinie 12.00 w Urzędzie Miejskim 
w Tłuszczu przy ulicy Warszawskiej l 
O na sprzedaż nieruchomości grunto-
wej niezabudowanej oznaczonej nu-
merami ewidencyjnymi 1288, 1289, 
1290 o łącznej powierzchni 0,1365 
ha położonej w mieście Tłuszcz przy 
ulicy Adama Mickiewicza (pomię-

dzy ulicami H. Sienkiewicza oraz 
J. Kraszewskiego). Nieruchomość 
stanowi własność Gminy Tłuszcz i 
jest zapisana w księdze wieczystej nr 
WAlW/00125255/6 - dz. 1288, 1289 
oraz w KW WAlW/00061770/5 - dz. 
1290 prowadzonych przez Sąd Re-
jonowy w Wałominie -Wydział IV 
Ksiąg Wieczystych.

Przetarg odbędzie się w dniu 06 
grudnia 2019 r. o godzinie 12.00 w 

Urzędzie Miejskim w Tłuszczu przy 
ulicy Warszawskiej 10 na sali konfe-
rencyjnej.

Cena wywoławcza do przetargu 
wynosi 850.000zł brutto, słownie: 
osiemset pięćdziesiąt tysięcy zło-
tych.

W przetargu mogą brać udział 
osoby fi zyczne i osoby prawne po 
uprzednim wpłaceniu wadium w 

wysokości 100.000 zł. słownie: sto 
tysięcy złotych na rachunek banko-
wy Gminy Tłuszcz ul. Warszawska 
10, 05-240 Tłuszcz Nr 59 1020 1026 
00001902 0260 3587 -Bank PKO BP 
S.A., do dnia 02 grudnia 2019 r, któ-
re będzie uprawniać do uczestnicze-
nia w przetargu do nieruchomości.

Informacje o powyższej nierucho-
mości można uzyskać w Urzędzie 
Miejskim w Tłuszczu przy ulicy War-

szawskiej 10 w pokoju nr 14 (tel. 29 
75 73 016, 29 777 52 60).

Niniejsze ogłoszenie zostało za-
mieszczone na tablicy ogłoszeń oraz 
na stronach internetowych Urzędu 
Miejskiego w Tłuszczu www.tluszcz.
bip.net.pl

Tłuszcz, 26 września 2019 r
Burmistrz Tłuszcza

/-/ mgr Paweł Marcin Bednarczyk

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

zaparkować 116 samochodów. Zakoń-
czenie realizacji całego projektu prze-
widywane jest do końca grudnia tego 
roku. Oba parkingi będą wybudowane z 
pełną infrastrukturą techniczną – oświe-
tleniem, siecią kanalizacji deszczowej, 
siecią wodociągową, monitoringiem, a 
także systemem ewidencji parkujących 
pojazdów. Na parkingach przewidziano 
wiaty rowerowe, z miejscem na ponad 80 
rowerów.

Największa inwestycja, trwająca obec-
nie w Kobyłce to budowa ul. Sikorskiego, 
której koszt to prawie 11 mln zł. Oprócz 
budowy drogi z odwodnieniem inwesty-
cja zakłada także budowę przepompow-
ni, odcinków sieci wodociągowej wraz z 
przyłączami oraz brakujących przyłączy 
kanalizacji sanitarnej, przebudowę nie-
których urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, budowę i przebudowę zjazdów, 
chodników, opasek, wykonanie oznako-
wania poziomego i pionowego, a także 
prace wykończeniowe w postaci wy-

siania trawy. Niedawno została wylana 
ostatnia warstwa asfaltu od strony ulicy 
Nadarzyn. Cała budowa ma się zakoń-
czyć w lutym 2020 roku.

W ulicach Graniczna (na odc. od ul. 
Napoleona do ul. Słowackiego) i Sło-
wackiego (na odc. od ul. Granicznej do 
ul. Pieniążka) wylana została nakład-
ka asfaltowa, w tej chwili wykonawca 
prowadzi ostatnie, kosmetyczne prace. 
W wielu ulicach buduje się sieci wo-
dociągowe i kanalizacyjne. Do końca 
listopada będzie gotowa infrastruktura 
wodociągowa i odgałęzienia kanalizacji 
sanitarnej w ulicy Czereśniowej, a do 
końca października w ulicy dojazdowej 
do ulicy Sikorskiego (jest to ulica o nowej 
nazwie - Rotmistrza Witolda Pileckiego). 
Kanalizacja jest budowana również w ul. 
Oleńki, Modrzewiowej i Kleeberga, a w 
ul. Mieszka I, Królowej Marysieńki oraz 
Szwoleżerów w Kobyłce powstaje oświe-
tlenie drogowe (wszystkie te trzy inwe-
stycje zakończą się w październiku).

Szanowni Państwo

Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne S.A 

prowadzą konsultacje 
społeczne w sprawie 
wariantów przebiegu 
projektowanej linii 

elektroenergetycznej 400 kV 
Ostrołęka- Stanisławów.

Zwracamy się z prośbą 
o wypełnienie ankiety i 

odesłanie skanu na adres 
urzad@tłuszcz.pl,

bądź złożenie w Biurze 
Obsługi Interesanta Urzędu 

Miejskiego w Tłuszczu
w terminie do 15 

października 2019r.
Ankieta wraz z mapą 

prezentującą warianty 
przebiegu linii znajduje się 

na stronie 
www.tluszcz.pl
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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 

W dniu 26 września w Pałacu w Chrzęsnem odbyła się uroczystość wręczenia promes dla samorządów z terenu Powiatu Woło-
mińskiego na dofi nansowanie zadań z rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych.

Powiat Wołomiński otrzymał dofi -
nansowanie do modernizacji i przebudo-
wy dróg powiatowych łącznie na kwotę 
44,6 mln złotych, a poszczególne gminy 
kolejne ponad 35 mln złotych. Promesy 
wręczył osobiście Wojewoda Mazowiec-
ki Zdzisław Sipiera, który podkreślił, że 
Powiat Wołomiński jest liderem w Polsce 
w pozyskiwaniu dofi nansowania do in-
westycji drogowych w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych. W wydarzeniu 
uczestniczyli Wiceminister Infrastruk-
tury Andrzej Bittel, Poseł na Sejm RP 
Piotr Uściński, Starosta Adam Lubiak, 
Wicestarosta Robert Szydlik, Paweł Dą-
browski - Członek Zarządu Powiatu, Ce-
zary Wnuk - Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Wołomińskiego, a poszczególne 
gminy reprezentowali: Małgorzata Zyśk 
- Burmistrz Miasta Ząbki, Edyta Zbieć - 
Burmistrz Miasta Kobyłka, Jacek Orych 
- Burmistrz Miasta Marki, Paweł Bed-
narczyk - Burmistrz Tłuszcza, Radosław 
Korzeniewski - Wójt Gminy Dąbrówka, 

Piotr Orzechowski - Wójt Gminy Stra-
chówka, Rafał Mathiak - Wójt Gminy 
Klembów i Dariusz Kokoszka - Wójt 
Gminy Jadów.

Na zakończenie uroczystości Starosta 
Adam Lubiak przekazał na ręce Pana 
Wojewody nagrodę Starosty Wołomiń-
skiego dla Premiera RP Mateusza Mo-
rawieckiego za zasługi na rzecz rozwoju 
Powiatu Wołomińskiego. Zgodnie z 
uchwałą Zarządu Powiatu nagroda Sta-
rosty została przyznana również dla Wo-
jewody Mazowieckiego Zdzisława Sipie-
ry oraz Ministra Infrastruktury Andrzeja 
Adamczyka.

Samorządy mogły uzyskać do-
fi nansowanie w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych w wysokości 
od 50 do 80 proc. przewidywanych kosz-
tów realizacji zadania. Powiaty oraz mia-
sta na prawach powiatu mogły złożyć 3 
wnioski o dofi nansowanie, natomiast 
gminy 2 wnioski.

Komendant Straży Miejskiej w Ząbkach 
prowadzi nabór kandydatów na 

stanowisko Aplikant 
(w charakterze strażnik miejski), 

w pełnym wymiarze czasu pracy.

Ilość wolnych stanowisk – 3. 

Pełna treść oferty pracy na stronie internetowej: 

http://www.strazmiejska-zabki.pl/index.html. 

Komplet dokumentów należy złożyć do dnia 

25.10.2019 r. do godz. 15:00
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Nie daj się grypie!

Wójt Rafał Mathiak zaprasza mieszkańców gminy Klembów w wieku od 65 lat do skorzystania z bezpłat-
nych szczepień przeciwko grypie.

W dniu 13 września 2019 r. w Centrum Handlowym Blue City odbyły się V Mazowieckie Spotkania 
z Ekonomią Społeczną podczas, których kulminacyjnym punktem programu było wręczenie najlepszym 
podmiotom ekonomii społecznej na Mazowszu wyróżnień „Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej 
2019”. Jednym z laureatów wcześniej wspomnianego wyróżnienia została Spółdzielnia Socjalna „Pożytek”.

Grypa jest ostrą chorobą wirusową obarczoną 
dużym ryzykiem powikłań. Bardzo łatwo po grypie 
zachorować na zapalenie płuc, zapalenie mięśnia 
sercowego, zapalenie nerek. Takie choroby są bardzo 
niebezpieczne dla osób po 65 roku życia. Według 
zaleceń medycznych jest to grupa wiekowa, w której 
należy się szczepić. Dlatego Gmina Klembów, chcąc 
wspierać seniorów, zdecydowała o organizacji akcji 
bezpłatnych szczepień dla tej grupy mieszkańców.

Bezpłatne szczepienia dostępne są w przychod-
niach zdrowia na terenie Gminy Klembów - Przy-
chodnia Salus w Ostrówku oraz Centrum Medyczne 
im. Bitwy Warszawskiej Filia w Woli Rasztowskiej. 
Kontakty do przychodni oraz szczegóły akcji do-
stępne są na plakacie. Program fi nansowany jest z 
budżetu Gminy Klembów. Usługa dostępna tylko 
dla mieszkańców Gminy Klembów.

Zapraszamy!

Pani Prezes Ewelina Gzowska w towarzystwie 
Członka Zarządu Spółdzielni Pana Krzysztofa Mi-
kulskiego oraz Pana Burmistrza Pawła Bednarczyka 
odebrała wyróżnienie z rąk Pani Elżbiety Lanc – 
Członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego w 
towarzystwie zastępców prezesa MCPS Pani Elżbiety 

Boguckiej oraz Pana Mariusza Budziszewskiego. 
Spółdzielnia Socjalna „Pożytek” pragnie serdecz-

nie podziękować za docenienie codziennej pracy i za 
okazane zaufanie. Otrzymane wyróżnienie jest dla 
nas motywacją na kolejne lata i udowadnia, że to co 
robimy ma sens. Dziękujemy!


