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– Na pewno będę chcia-
ła podjąć współpracę  
z organizacjami pozarzą-
dowymi. (...)Jeśli będzie 
to konieczne zmienimy 
strukturę organizacyjną  
w Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej, aby usprawnić re-
alizację usług społecznych 
– mówi Katarzyna Rostek, 
która z dniem 1 kwietnia 

obejmie funkcję wice- 
burmistrza Miasta  
Kobyłka >> str. 8

nr 6 (601)  25 marca 2021ISSN 2081-4585

3

– Od dawna funkcjonują  
w Ząbkach rozwiązania, promujące 

osoby, których podatki zasilają miejską 
kasę. Jest to m.in. aktywna  Karta Miesz-
kańca, darmowe przejazdy ząbkobusa-
mi, duże, bo aż 25%  zniżki na basen, 
kręgielnie i squash, 50% zniżki na obiady 
i dodatkowe godziny w przedszkolach 
dla osób posiadających Kartę Dużej Ro-
dziny. – mówi Małgorzata Zyśk, burmistrz 
Miasta Ząbki  >> str. 4

Twoje miasto  
-  Twoja
przyszłość

Inwestycja  
w zdrowie  
i w usługi  
społeczne

Od 1 kwietnia  
w Kobyłce nowy  

wiceburmistrz

– Jesteśmy alterna-
tywą nie tylko dla 

lekarzy ale również 
dla pacjentów. Dziś  

w walce z COVID 
widać, że jest to 

bardzo istotny szpital 
na mapie Mazowsza, 

gdzie nawet ilość 
łóżek covidowych na-
łożonych na nas przez 
Pana Wojewodę sięga 
już ponad 90 łóżek co 
pokazuje, że potrzeby 
są olbrzymie – mówi 

Adam Lubiak,  
starosta wołomiński.

>> str. 3
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INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

Burmistrz Miasta Marki działając na podstawie art. 35 
ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 
ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację 
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Zakładzie Usług 
Komunalnych w Markach na okres 21 dni tj. od dnia  
8 marca 2021 roku do dnia 28 marca 2021 roku wyka-
zu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz 
najmu na terenie Gminy Miasta Marki.

Szczegółowe informacje można uzyskać  
w Zakładzie Usług Komunalnych w Markach pok. nr 1 

tel. 22 781 33 73

Wesołych Świąt Wielkiej Nocy

Z okazji zbliżających się świąt
życzymy radosnych chwil spędzonych 

w gronie najbliższych.

Niech te święta będą zdrowe i pogodne. 
Wesołego Alleluja !

Biuro Rachunkowe
Paweł Żółtek

Biuro Rachunkowe
Paweł Żółtek

Drodzy Mieszkańcy Gminy Dąbrówka!

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,

składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia,

aby mimo trudności, które przeżywamy,

nigdy nie opuszczała nas nadzieja na lepsze.

Życzymy duchowych przeżyć, bliskości i uśmiechu.

Agnieszka Gryglas Radosław Korzeniewski
Przewodnicząca Wójt 
Rady Gminy Gminy Dąbrówka
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W obecnej kadencji samorządu 
powiatu wołomińskiego coraz bar-
dziej daje się zauwazyć nacisk na 
poprawę warunków technicznych 
ale i kadrowych w obszarze usług 
medycznych i społecznych. Można 
powiedzieć, że obecnie starostwo 
wołomińskie stawia nie tylko na 
poprawę standardów lokalowych ale 
rozpoczęło starania mające na celu 
przygotowanie nowych kadr do pracy 
w obu obszarach życia społecznego.

Widoczne jest to choćby w te-
gorocznej ofercie edukacyjnej dla 
absolwentów szkół podstawowych, 
dla których powiat wołomiński przy-
gotował możliwość kształcenia w 
zakresie ratownictwa medycznego 
w szkole w Urlach (z możliwością 
mieszkania w internacie) oraz w 
klasach o profilu medyczno-pielę-
gniarskim i medyczno-asystenckim 
w LO przy wołomińskim „Ekono-
miku” (czytaj więcej w tekście p.t. 
„Ciekawe propozycje kształcenia dla 
ośmioklasistów”).

O konieczności rozbudowy woło-
mińskiego szpitala głośno mówi się 
i pisze od bardzo wielu lat. Obiekt 
oddany do użytku w połowie lat 70. 
już dawno stał się zbyt ciasny dla 
coraz większej liczby mieszkańców 
korzystających z jego usług jak i nie 
dostosowany do szybko zmieniają-
cych się standardów i wymagań ze 
strony pacjentów a wprowadzane 
wielkim wysiłkiem zmiany szybko 
stawały się niewystarczające. Pod 
koniec poprzedniej kadencji podjęto 
wreszcie decyzję o rozbudowie. 
Pomysł modernizacji i rozbudowy 
szpitala zaproponowany w 2017 roku 
za około 130 milionów zł choć od 
początku uważany za niezbędny to 
budził wiele kontrowersji.

Wybory samorządowe pod koniec 
2018 roku spowodowały zmianę 
władz powiatu a co za tym idzie 
również zmianę pewnych koncepcji 
na sposób unowocześnienia bazy 
szpitalnej. Chwali się jednak, że nie 
odstąpiono od zamysłu a poprawa 
warunków obsługi pacjentów stała 
się jednym z głównych priorytetów 
obecnej kadencji. Dziś biorąc pod 
uwagę zmiany zarówno w koncepcji 
i projekcie oraz około 5% inflację 
całkowity koszt z wyposażeniem 
będzie oscylował w kwotach 140-160 
milionów złotych.

- Szpital w Wołominie jest jednym 
z największych na Mazowszu i zloka-
lizowany w najbardziej centralnym 
położeniu blisko Warszawy. Jesteśmy 
alternatywą nie tylko dla lekarzy ale 
również dla pacjentów. Dziś w walce z 

COVID widać, że jest to bardzo istot-
ny szpital na mapie Mazowsza, gdzie 
nawet ilość łóżek covidowych nało-
żonych na nas przez Pana Wojewodę 
sięgają już ponad 90 łóżek więc nawet 
to pokazuje, że potrzeby są olbrzymie. 
Stąd też nasze działania, zarówno te 
wcześniejsze – modernizacja szpitala 
i poszczególnych oddziałów (odda-

nego chirurgii i dobiegającego końca 
remontu oddziału neurologii) oraz 
remont SOR – mówi Adam Lubiak, 
starosta wołomiński.

Dziś już pełną parą idzie zarówno 
budowa nowej części szpitala jak 
również bazy parkingowej.

W sumie to potężna inwestycja, 
której zakończenie zgodnie z umową 

na jej finansowanie powinno nastąpić 
w 2023 roku. – Patrząc jednak na 
tempo prac i stosowane przez firmę 
technologie, zakładam, że całość tej 
inwestycji zakończy się w połowie 
2022 roku. Na szybkiej realizacji 
zależy nie tylko Zarządowi Powiatu 
ale również wykonawcy – podkreśla 
starosta Adam Lubiak.

Wiele wskazuje na to, że w naj-
bliższych dniach nastąpi również 
wyłonienie wykonawcy na reali-
zację obiektu w Kobyłce czyli na 
Centrum Opiekuńczo-Mieszkal-
ne i Środowiskowy Dom Pomocy.  
– W tym tygodniu nastąpiło otwarcie 
ofert . Wpłynęło ich siedem a w śród 
nich są takie, które mieszczą się w 

zaplanowanej na realizację tej inwe-
stycji kwocie – mówi nasz rozmówca.

Zakupiony przez starostwo budy-
nek po SKOK Wołomin, zlokalizo-
wany w centrum Wołomina również 
zostanie przeznaczony między inny-
mi na zapewnienie poprawy obsługi 
mieszkańców w zakresie zdrowia jak 
i opieki społecznej. Oprócz PCPR 

swoje miejsce znajdzie tu również 
Wydział Zdrowia i Biuro Paszpor-
towe.

Więcej szczegółów  
dotyczących poruszonych  

tematów znajdziecie Państwo  
na www.zyciepw.pl w rozmovie  

w wersji video  
w programie „Gość Życia  

– Teresa Urbanowska zaprasza”
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Rozbudowa szpitala w Wołominie powinna zakończyć się w 2023 roku. Jest jednak nadzieja na wcześniejszy termin
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Obawy
Edward M. Urbanowski

To nie pandemia, a Daniel Obajtek, prezes Orlenu jest dzisiaj „bohaterem” 
dnia. Tłustą plamą na wizerunku Prawa i Sprawiedliwości.

Profesor Ryszard Bugaj: - Działalność tego dżentelmena jest, delikatnie 
mówiąc, skoncentrowana na jego majątku. To jest nieprawdopodobne, żeby w 
tak krótkim czasie człowiek, który - powiedzmy sobie to wyraźnie - nie startował 
z żadnym zasobem ani intelektualnym, ani, nie wiem, nawet towarzyskim, tak 
szybko zgromadził tak wielki majątek. On mi troszeczkę przypomina, niestety, taką 
historyczną już postać literacką - Nikodema Dyzmę. Przykro mi to mówić, dlatego, 
że wiązałem z Prawem i Sprawiedliwością nadzieje, że jest to partia, która będzie 
się pilnować „standardów”, która będzie swoich działaczy, sympatyków, chcących 
wykonywać skoki w bok, biła po łapach.

Mnie się wydaje, że politycy Prawa i Sprawiedliwości popełniają bardzo poważny 
błąd. Powinni zachować się tak, jak zachował się swego czasu Donald Tusk przy 
sprawie związanej z panem Chlebowskim. Zareagował natychmiast, usunął go z 
zajmowanych stanowisk.

Dzisiejsza sytuacja PiS jest trochę inna. Poparcie dla PiS jest ugruntowane na 
trochę innych przesłankach, ale mnie się wydaje, że - to widać już w sondażach, 
od pewnego czasu - choć opozycja robi wiele, żeby PiS nie przegrało wyborów, to 
jednak ta partia traci poparcie. Odpływ sympatyków Prawa i Sprawiedliwości jest 
nieuchronny. Kaczyński mógłby liczyć na wybaczenie przez opinię publiczną, 
gdyby się zdecydowanie od niego odciął i, rzeczywiście, zrobił jakiś porządek. To 
by mogło pociągać koszty dla Prawa i Sprawiedliwości i wewnętrzne konflikty w 
partii, ale myślę, że to by było prawdopodobnie dobrze przyjęte przez wyborców.

W różnych innych krajach takie sytuacje się zdarzają, ale to nie powinno nas 
pocieszać. Tutaj zrobiliśmy krok w kierunku standardów, niestety, putinowskich, 
to znaczy takich, gdzie polityka jest swego rodzaju biznesem, działem usług dla 
ludzkości, w którym usługodawcy, jeśli tylko mogą, to oszukują na wszystkie 
możliwe sposoby. Jeżeli to się będzie utrzymywać, to trzeba zdać sobie sprawę z 
tego, że ludzie mogą zapytać: „Po co nam taka demokracja?”.

Obawiam się, że będzie niedobrze. Nie chcę już PiS przy władzy i jeżeli to ode 
mnie by zależało, to PiS przegrałoby te wybory. Ale, mój Boże, mam świadomość, 
czego można się spodziewać po opozycji. Obecnej opozycji, która, mogłaby wygrać. 
Jakoś nie potrafię tęsknić za zamianą Morawieckiego, trudno powiedzieć, żebym 
go popierał jako premiera, ale trudno mi tęsknić za zamianą jego na pana Budkę. 
To jest zamiana, która będzie mało satysfakcjonująca.

Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla telewizji: - (Daniel Obajtek) jest nadzieją. 
Nadzieją nie naszego obozu politycznego, nie jakiejś grupy partykularnej, tylko po 
prostu Polski. Wszystkich Polaków, którzy chcą po prostu dobra naszego narodu.

Prezydent Andrzej Duda: - Wydaje mi się, że jest dobrym prezesem Orlenu 
i bardzo dobrze sobie radzi na tej funkcji. Najważniejsze jest, żeby firmą dobrze 
zarządzano, a w tej kwestii akurat wszytko dobrze się dzieje z tego co widać. 
Opozycja zawsze będzie stawiała różnego rodzaju zarzuty, taka jest też ich rola.

Czyli … nic się nie zmieni. Prawo prawem a sprawiedliwość musi być po naszej 
stronie. Skąd my to znamy?

To uniwersalne pytanie tytułowe 
na przedświąteczny felieton. Można 
go zadawać w nieskończonej ilości 
konfiguracji. Zacznę może od czegoś 
pozytywnego czyli edukacji.

Łatwo zadać młodemu człowiekowi 
to pytanie – trudniej znaleźć na nie 
odpowiedź, chociaż od pokoleń zada-
wane jest każdego roku w rodzinach 
mających dzieci kończące któryś z 
etapów swojej edukacji rzedko kiedy 
odpowiedź na nie jest prosta.

Może się okazać, że w tym roku 
będzie to nawet trudniejsze niż w latach 
ubiegłych. Dlatego też postanowiłam 
nieco więcej czasu i miejsca poświęcić 
na prezentację możliwości dalszego 
kształcenia jaką mamy w zasięgu ręki 
czyli na terenach miejscowości powiatu 
wołomińskiego.

W bieżącym wydaniu przed Wami  
dwie, nietuzinkowe, szkoły funk-
cjonujące w naszym powiecie. Obie 
łączy między innymi mundur i bogata 
propozycja dodatkowych możliwości. 

W Wołominie w symbiozie z naj-
starszym LO przy ulicy Sasina działa I 
LO PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej 
a w Urlach w swoje szeregi zaprasza 
mundurowe LO im. Bitwy Warszaw-
skiej 1920 roku, w którym od nowego 
roku dojeżdżający uczniowie będą 
mogli korzystać z internatu a na kan-
dydatów czekały będą nowe kierunki 
kształcenia. Zbliżające się święta dają 

więcej czasu aby wspólnie się nad 
poszukaniem odpowiedzi na zadanie 
w tytule pytanie pochylić.

Co dalej? Dziś chyba wszyscy w 
związku z pandemią się nad tym za-
stanawiamy. Nie wiemy co będzie jutro 
czy za tydzień, nie wiemy jak długo to 
wszystko jeszcze potrwa. Zadawanie 
tego pytanie w dobie pandemii jest 
więc raczej czysto retoryczne -  nikt 
przecież nie potrafi udzielić pewnej 
odpowiedzieć.

W związku z tym, może zamiast 
pytać o to „Co dalej?” warto rozważyć 
„Co w zamian”? Co możemy sobie 
zaaplikować w zamian za niemożność 
spędzenia wspólnego świątecznego 
czasu za stołem? Co może być w 
zamian za czas spedzany przed te-
lewizorem, komputerem, tabletem, 
laptopem czy smartfonem? To, że nie 
dajemy sobie rady z emocjami zaczyna 
być coraz bardziej widoczne. 

Może warto – jeśli będzie nam już 
naprawdę trudno zastanowić się nad 
tym, rozejrzeć w koło i sprawdzić czy 
komuś obok nas nie jest trudniej niż 
nam samym? Pomoc drugiej osobie, 
chwila rozmowy, wspólne zrobienie 
czegoś z kimś nawet online to nie-
wielki wysiłek a często może zmienić 
nasze postrzeganie rzeczywistości o 
180 stopni.

Życzę Wam wszystkim spokojnych 
i zdrowych Świąt.

Co dalej? 
Teresa Urbanowska

Inwestycja  
w zdrowie  
i w usługi  
społeczne

Patrząc na inwestycje kubaturowe realizowane przez powiat wołomiń-
ski w obecnej kadencji trudno nie zauważyć, że z pewnością, Zarząd 
Powiatu duży nacisk położył na służbę zdrowia i usługi z zakresu po-
mocy społecznej. Prowadzona jest zarówno intensywna modernizacja 
szpitala jak też jego rozbudowa. Rusza budowa i rozbudowa obiektu 
przeznaczonego na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne i Środowiskowy 
Dom Pomocy w Kobyłce a budynek zakupiony u zbiegu ulic Wileńskiej 
i Legionów w Wołominie zostanie przeznaczony na poprawę warunków 
obsługi mieszkańców przez PCPR

Z wielkim smutkiem żegnamy

Ireneusza Gębicza
Wieloletniego pracownika CEMET S.A.

Najszczersze wyrazy współczucia 

Żonie, Synowi oraz  Rodzinie

składają
Koleżanki i koledzy ze Związku Zawodowego „Budowlani” 

w CEMET S.A.

Z wielkim smutkiem żegnamy

Ireneusza Gębicza
Wieloletniego pracownika CEMET S.A.

Najszczersze wyrazy współczucia 

Żonie, Synowi oraz  Rodzinie

składają
Zarząd oraz koleżanki i koledzy z CEMET S.A.
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– Marzec to czas rozliczeń 
z Urzędem Skarbowym. Czy 
gmina Ząbki planuje akcję 
informacyjną, która przybliży 
mieszkańcom, dlaczego warto 
płacić podatki w miejscu za-
mieszkania?
– Oczywiście przygotowujemy 
kampanię informacyjną, która ma 
na celu przybliżenie mieszkańcom 
korzyści wynikających z rozliczania 
podatków na rzecz naszego miasta. 
Od dawna funkcjonują w Ząbkach 
rozwiązania, promujące osoby, 
których podatki zasilają miejską 
kasę. Jest to m.in. aktywna Karta 
Mieszkańca, darmowe przejaz-
dy ząbkobusami, duże, bo aż 
25%  zniżki na basen, kręgielnie 
i squash, 50% zniżki na obiady 
i dodatkowe godziny w przed-
szkolach dla osób posiadających 
Kartę Dużej Rodziny. Na najbliżej 
sesji planujemy przedłożyć Radzie 
Miejskiej uchwałę dotyczącą stref 
płatnego parkowania w Ząbkach. 
Wprowadzenie takich stref ma z 
jednej strony na celu ułatwienie 
mieszkańcom miasta znalezienie 
miejsca parkingowego, z drugiej 
zaś osoby, które nie są w Ząbkach 
zameldowane i nie odprowadzają 
tutaj podatków będą obciążane 
opłatą za parkowanie na takim 
poziomie jaki obowiązuje w War-
szawie. 
– Zweryfikowanie w lokalnej 
ząbkowskiej komunikacji miej-
skiej, tego czy ktoś opłaca po-
datki na rzecz miasta jest dość 
trudne. W jaki sposób planuje 
Pani to rozwiązać?
– Od kilku miesięcy wydajemy ak-
tywną Kartę Mieszkańca, do chwili 
obecnej wydaliśmy ponad 8000 
takich kart. Od marca wprowa-
dziliśmy w ząbkobusach kontrole 
uprawnień do darmowych prze-
jazdów. Jeśli pasażer nie ma ani 
karty, ani biletu kontroler nakłada 
opłatę karną.  Aby stać się posiada-
czem aktywnej Karty Mieszkańca 
wystarczy być zameldowanym  
w Ząbkach i rozliczać PIT na rzecz 
miasta, wówczas karta jest akty-
wowana na okres 2 lat. Osobom, 
które nie mogą się zameldować w 
naszym mieście, ale odprowadzają 
tutaj podatki, kartę aktywujemy na 
okres jednego roku. Oczywiście 
ważność kart będzie przedłuża po 
spełnieniu wspomnianych wyżej 
warunków.  Kartę można wyrobić 
albo przez Internet na stronie 
www. jestemzzabek.pl, albo 
na miejscu w urzędzie 
miasta. 
– Czym będą skutko-
wały kontrole w ząb-
kobusach?
- Już w 2011 roku zo-
stała podjęta uchwała 
Rady Miasta Ząb-
ki, zgodnie z którą 
osoby korzystające  

z naszej lokalnej komunikacji, 
ale nie posiadające stosownych 
uprawnień, będą obciążone opłatą 
karną. Oczywiście, jeśli ktoś udo-
kumentuje, że posiada aktywną 
kartę, kara zostanie zmniejszona 
do 10% jej wartości. 
– Przeglądając fora internetowe 
odnoszę wrażenie, że nie wszy-
scy rozumieją, dlaczego tak 
ważnym jest odprowadzanie po-
datków w miejscu zamieszkania 
– Podatki odprowadzane na rzecz 
miasta, stanowią ważny składnik 
naszego budżetu. Pomimo tego, 
że nie wszyscy mieszkańcy decy-
dują się rozliczać PIT dla Ząbek, 
robimy wszystko, aby pozyskać jak 
najwięcej środków na inwestycje. 
We wrześniu ubiegłego roku od-
daliśmy do użytku potężny kom-

pleks oświatowy  przy ul. Dzikiej, 
wartość tej inwestycji to około 50 
mln zł. Podczas mojej kadencji, 
a to zaledwie dwa i pół roku, wy-
budowaliśmy 40 dróg gminnych, 

parkingi podziemne i naziemne, 
ścieżki rowerowe, place zabaw  
i tereny zielone. Otrzymaliśmy 
już pozwolenie na budowę i sta-
ramy się o dofinansowanie na halę 
sportową przy Szkole Podstawowej 
nr 2, pozyskaliśmy częściowe 
finansowanie na budowę budynku 
komunalnego, jednak staramy się 
uzyskać pozostałą kwotę z innego 
programu. Wystąpiliśmy też o 
środki na budowę przedszkola dla 
200 dzieci przy ul. Wyspiańskie-
go. Przez cały czas występujemy  
z wnioskami o dofinansowanie bu-
dowy lub modernizacji  kolejnych 
ząbkowskich dróg. Niebawem wy-
konawcy wejdą na budowę dwóch 
odcinków ul. Szwoleżerów oraz 
ulic Sikorskiego, Lotniczej, Sape-
rów, Kochanowskiego. Niebawem 

ogłosimy przetarg na ul. Wronią i 
następne. Ogłosiliśmy już prze-
targi i lada moment rozpoczniemy 
zagospodarowywanie kolejnych 
dwunastu terenów zielonych,  
w tym czterech przy ul. Powstań-
ców.
– Pandemia i wynikające z niej 
obostrzenia to czas szczególnie 
trudny dla ludzi młodych, dzieci i 
młodzieży. Czy zastanawiała się 
Pani, co zaproponować miesz-
kańcom po zniesieniu restrykcji?
– Mamy Budżet Obywatelski  
z ubiegłego roku, w którym zna-
lazły się projekty miękkie m.in. na 
zajęcia taneczne czy sportowe dla 
dorosłych i młodzieży.  W okresie 
wakacyjnym zorganizujemy Lato w 

Mieście. Mam nadzieję, że sytuacja 
pozwoli nam także na organizację 
różnego typu imprez miejskich. 
W ubiegłym roku były to m.in. 
potańcówki i kino letnie,  obchody 
100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej, 
Zlot Samochodów Elektrycznych i 
Hybrydowych. Chciałabym, aby i w 
tym roku udało nam się zapewnić 
mieszkańcom możliwość udziału 
w tego typu eventach. Szczególnie 
zależy mi na przedsięwzięciach 
adresowanych do dzieci i młodzie-
ży, ponieważ to ta grupa wiekowa 
najtrudniej znosi skutki pandemii. 
– Jak w czasach nałożonego 
na nas obowiązku zachowania 
dystansu społecznego Ząbki, 
dysponujące niewielkim po-
wierzchniowo ratuszem, radzą 
sobie z obsługą interesantów.

– Pracujemy w ścisłym reżimie 
sanitarnym, z zachowaniem wszel-
kich środków ostrożności i zgodnie 
z przepisami dot. przebywania 
osób w obiektach użyteczności 
publicznej. Aktualnie przeprowa-
dzamy remont urzędu, który ma na 
celu powiększenie pomieszczeń, w 
których prowadzona jest obsługa 
mieszkańców, poczekalni i sanita-
riatów, a tym samym podniesienie 
komfortu interesantów. Ponieważ 
zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami w pomieszczeniu może 
przebywać tylko jeden interesant, 
ustawimy przed urzędem wiatę, 
aby petenci, nie byli narażeni na 
niesprzyjające warunki atmosfe-
ryczne. 

Twoje miasto  
-  Twoja
przyszłość

O korzyściach wynikających z odprowadzania podatków na rzecz miasta, aktualnych i 
planowanych inwestycjach miejskich oraz zasadach obsługi mieszkańców w UM Ząbki 
w czasie pandemii z Małgorzatą Zyśk, burmistrz Ząbek rozmawia Teresa Urbanowska,

– Od dawna funkcjonują w Ząbkach rozwiązania,  
promujące osoby, których podatki zasilają miej-

ską kasę. Jest to m.in. aktywna  Karta Miesz-
kańca, darmowe przejazdy ząbkobusami, 

duże, bo aż 25%  zniżki na basen, kręgielnie 
i squash, 50% zniżki na obiady i dodatkowe 
godziny w przedszkolach dla osób posiada-

jących Kartę Dużej Rodziny. – mówi  
Małgorzata Zyśk, burmistrz Miasta Ząbki

www.wilenskapark.pl

OGŁOSZENIA DROBNE
Praca 

Dam pracę

ZATRUDNIĘ 

BARDZO DOBRE WARUNKI PRACY
NOWY WARSZTAT
MIEJSCE PRACY 
TŁUSZCZ

tel. 606 946 063

MECHANIKA
SAMOCHODOWEGO

Praca 
Szukam pracy

  Mężczyzna lat 49 dyspozycyjny, 
bez nałogów nawiąże współpracę z 
osobą poszukującą tzw. „Prawej reki”, 
pomogę w prowadzeniu działalności 
dowolnej, usługowej, handlowej, do-
pilnuję pracowników, przywiozę towar 
tel. 724 538 966.

Budownictwo 
Usługi

Docieplanie budynków, szybko, 
tanio, solidnie. tel. 502 053 214

Usługi - Różne   
 Wywiozę meble złom, AGD, prze-
prowadzki tel. 724 538 966.

UWA
GA! Ogłoszenie drobne 

do rubryk:
Dam pracę

 i Szukam pracy
beZPłAtne!

 Przewodnicząca Rady Gminy Jadów Wójt Gminy Jadów

 Regina Sadlik Dariusz Kokoszka

Z okazji świąt Wielkanocnych życzymy Państwu  

wiele radości, zdrowia i wytrwałości, 

a także przeżycia świąt w spokojnej rodzinnej atmosferze. 

Niech Zmartwychwstanie Pańskie 

da siłę w pokonywaniu trudności 

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
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Zapewni to bezpie-
czeństwo mieszkańcom 
i funkcjonariuszom, a 
także transparentność 
działań strażników miej-
skich. Umożliwi również 
bieżącą i obiektywną we-
ryfikację ewentualnych 
sytuacji spornych bądź 
wątpliwości obywateli co 
do oceny prawnej za-
chowań dokonywanej 
na miejscu zdarze-
nia przez straż-
ników. Co ważne, 
dysponenci kamer 
nie mają możliwo-

ści przeglądania i ingero-
wania w zarejestrowany 
materiał. Dostęp do niego 
będą miały tylko upoważ-
nione osoby.

Zgodnie z obowiązują-
cymi straż miejską prze-
pisami zarejestrowany 
obraz zdarzeń, jeśli nie 
będzie zawierał dowodów 
istotnych dla wszczęcia 

postępowań, będzie prze-
chowywany tylko przez 
30 dni od daty dokonania 
nagrania. Po ich upływie 
zostanie zniszczony.

Zgodnie z ustawą o 
strażach gminnych “(…) 

W związku z realizowa-
nymi zadaniami okre-
ślonymi w ust. 1 i art. 
10, straży przysługuje 
prawo do obserwowania 
i rejestrowania przy uży-
ciu środków technicz-
nych obrazu zdarzeń w 
miejscach publicznych w 
przypadku, gdy czynności 
te są niezbędne do wyko-
nywania zadań (…)” Z 
uwagi na fakt, iż kamery 
te wchodzą w skład sys-
temu monitoringu miej-
skiego, objęte są również 
przepisami wynikającymi 
z RODO.

Zarejestrowany 
obraz zdarzeń, jeśli 
nie będzie zawierał 
dowodów istotnych 
dla wszczęcia postępo-
wań, będzie przecho-
wywany tylko przez  
30 dni od daty doko-
nania nagrania. Po 
ich upływie materiał 
zostanie zniszczony.

Od marca 2021 roku Strażnicy Miejscy w Wo-
łominie testują kamery osobiste, wchodzące 
w skład systemu monitoringu wizyjnego 
miasta. Rejestracja obrazu pozwoli na gro-
madzenie materiału dowodowego niezbęd-
nego w zakresie prowadzonych czynności.

Strażnicy Miejscy  
z Wołomina testują  
kamery osobiste

bezpieczniej w
 W

ołom
inie

– Ósmoklasiści staną niebawem 
przed koniecznością wyboru dal-
szej ścieżki edukacyjnej. na szczę-
ście czas, kiedy poza LO młodemu 
człowiekowi nie pozostawało zbyt 
wiele możliwości odchodzi powoli 
do lamusa i pojawiają się nowe 
oferty bardziej dostosowane do 
obecnych realiów. bliskość War-
szawy wymusza na władzach 
naszego powiatu, któremu podlega 
kształcenie ponadpodstawowe, 
kreatywność w formułowaniu 
tej oferty. W tym roku w dwóch 
szkołach pojawiają się całkiem 
nowe propozycje. Jakie możliwo-
ści przygotowaliście Państwo dla 
młodzieży i ich rodziców?
– Zacznę może od szkoły w Urlach w 
której już od pewnego czasu funkcjo-
nuje liceum mundurowe, które jest 
zlokalizowane w pięknym miejscu 
ale na uboczu i z dala od głównych 
środków komunikacji publicznej, które 
do tej pory nie posiadało internatu 
i uczniowie tej szkoły pochodzący z 
odległych miejscowości zmuszeni byli 
do mieszkania na stancjach. Chcemy 
to od najbliższego roku szkolnego 
zmienić. Wynajęcie pokoju w którym 
młody człowiek może mieszkać waha 
się od 300 do 600 zł w zależności od wa-
runków jakie spełnia dany lokal. Nasza 
oferta opracowana przy współpracy z 
Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, 
z którym podpisaliśmy w tej sprawie 
list intencyjny, zakłada zapewnienie 
opieki w granicach 700-800 zł z pełnym 
wyżywieniem i z opieką ze strony wy-
chowawców, czego do tej pory nie było. 
Do dyspozycji młodzieży na terenie 
tworzonego internatu będzie m.in. 
siłownia i sala gimnastyczna.
- Podsumowując – koszt pobytu 
dziecka czyli ucznia w tworzonym 
internacie dla rodzica szacujecie 
Państwo na wysokości 700-800 
zł. Czy to wszystkie opłaty?
- Dla rodziców – za pobyt dziecka w 

internacie – tak, to jest koszt całkowity, 
drugie tyle finansował będzie powiat. 
Dotyczy to zarówno uczniów, którzy już 
uczą się w naszej szkole, jak również 
nowych uczniów w roku szkolnym 
2021/2022.
- A gdzie będzie ten internat zlo-
kalizowany?
- Na terenie Urli w Ośrodku Caritas 
Diecezji Warszawsko-Praskiej, w 
bliskiej odległości od budynku szkoły.
- Proponujecie Państwo od przy-
szłego roku szkolnego kilka cie-
kawych kierunków kształcenia. W 
jaki sposób chcecie zabezpieczyć 

stronę praktyczną kształcenia w 
tych kierunkach?
- Prowadzimy szereg rozmów i w tej 
chwili jesteśmy jeszcze przed podpisa-
niem porozumień, więc na ostateczną 
odpowiedź na to pytanie trzeba jeszcze 
chwilkę poczekać, ale prowadzimy roz-
mowy z Ministrem Obrony Narodowej 
Mariuszem Błaszczakiem. Mamy w 
planach zakup m.in. symulatora lotów, 
który byłby dostępny dla młodzieży na 
terenie naszej szkoły w Urlach. Do tego 
dojdą zajęcia z instruktorami z bazy 
lotnictwa w Mińsku Mazowieckim 
i w tym celu będziemy podpisywali 
stosowne porozumienia.

- Jednym słowem zapowiada się 
interesująco i jeśli uda się zre-
alizować choćby te wymienione 
elementy to nauka w tej szkole 
może stać się ciekawą przygodą…
- Staramy się, aby wprowadzić do tej 
placówki elementy, które pozwolą 
młodzieży przygotować się do kon-
tynuowania – z pewnością ciekawej 
przygody życiowej jaką jest sfera 
zawodowa każdego z nas.
- Warto też nadmienić, że w no-
wych propozycjach na szkołę w 
Urlach jest również Ratownictwo 
medyczne. Czy tu nauka praktycz-

na zawodu będzie się odbywała w 
równie ciekawej formie?
- Jako organ prowadzący zarówno nasz 
szpital powiatowy, jak również szkoły 
ponadpodstawowe mamy możliwość 
zawierania różnego rodzaju porozu-
mień i ciekawych dla młodzieży ini-
cjatyw pomiędzy naszymi instytucjami. 
Oczywiście w warunkach sanitarnych, 
które na to pozwolą, bo nie możemy 
ciągle zapominać o pandemii. Ale 
potencjał dla szkolenia młodzieży w 
tym kierunku jest. Sprzęt jaki w ostat-
nim czasie zakupiliśmy, nowoczesne 
karetki to wszystko jest dostępne aby 
młodzież mogła się bezpośrednio 

zetknąć zarówno z urządzeniami jak i 
w praktyce przyjrzeć się procedurom 
medycznym. Oferta już w tej chwili jest 
bardzo szeroka, a możemy ją we współ-
pracy z dyrektorem szpitala, w każdej 
chwili jeszcze bardziej uatrakcyjnić.
- to wszystko brzmi bardzo cieka-
wie a wracając jeszcze na chwilę 
do internatu, warto powiedzieć, że 
będzie się on mieścił w przepięk-
nej lokalizacji w otoczeniu niemal 
parkowym…
- To prawda Ośrodek Caritas w Urlach 
na terenie którego powołujemy In-
ternat z pewnością będzie miejscem 
atrakcyjnym nie tylko ze względu na 
lokalizację ale również na warunki jakie 
oferuje sama baza lokalowa.
- W tym roku nowe kierunki kształ-
cenia czekają na tegorocznych 
absolwentów również m.in. w 
Zespole Szkół ekonomicznych w 
Wołominie. Lokalizacja w pobliżu 
stacji PKP oraz dworca autobuso-
wego jest atrakcyjna dla młodzieży 
dojeżdżającej spoza Wołomina. 
W jakim kierunku idą nowe pro-
pozycje?
- W Liceum Ogólnokształcącym, które 
wchodzi w skład Zespołu Szkół Eko-
nomicznych uruchomimy klasy me-
dyczno-pielęgniarskie – dla młodzieży, 
która chciałaby pracować bezpośred-
nio pacjentami i pomagać innym oraz 
klasę medyczno-asystencką – dla tych, 
którzy chcieliby się zajmować sferą 
dokumentacyjną, organizacyjną czyli, 
być zapleczem formalnym dla służby 
zdrowia. Uprzedzając  pytanie Pani Re-
daktor – bazą do praktycznej edukacji 
będzie z pewnością nasz szpital, który 
mieści się w niezbyt dużej odległości 
od szkoły. Serdecznie zapraszam 
wszystkich przyszłych absolwentów 
ósmych klas do zapoznania się z bogatą 
i atrakcyjną ofertą kształcenia w na-
szych powiatowych szkołach średnich 
i zawodowych.

Więcej na www.zyciepw.pl 

– W tym roku mamy nową, szerszą ofertę edukacyjną dla tegorocznych absolwentów szkół podstawowych – mówi 
Adam Lubiak, starosta wołomiński. – Lotnictwo wojskowe, steward i stewardesa, ratownictwo medyczne, internat  w 
Urlach oraz klasy medyczno-pielęgniarskie i medyczno-asystenckie w wołomińskim ekonomiku to nasze najnowsze 
propozycje dla młodzieży – powiedział starostwa w rozmowie z redaktor Teresą Urbanowską.

Co dalej po podstawówce? 
Ciekawe propozycje kształcenia

– Ośrodek Caritas w Urlach na 
terenie którego powołujemy 
Internat dla uczniów LO w Urlach 
z pewnością będzie miejscem 
atrakcyjnym nie tylko ze względu 
na lokalizację ale również na 
warunki jakie oferuje sama baza 
lokalowa – mówi Adam Lubiak, 
starosta wołomiński. – W szkole 
uruchamiamy również nowe kie-
runki kształcenia na rok szkolny 
2021/2022 – dodaje.
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– Pani dyrektor proszę opisać w 
kilku słowach I LO PUL im. 111 
eskadry Myśliwskiej w Wołomi-
nie…
Agnieszka Kaczyńska (A. K.):  
– Jest to ogólnie rzecz ujmując li-
ceum mundurowe. Nasi uczniowie 
zdobywają wiedzę w zakresie woj-
skowym, policyjnym, pożarnictwa i 
ratownictwa.
– Przez większą część pandemii 
uczniowie są zamknięci w do-
mach, nie mają zbyt wielu możli-
wości na aktywność zewnętrzną. 
Jak to wygląda w przypadku 
Waszej szkoły?
A. K. – W tym trudnym czasie 
pandemii, dbając o bezpieczeństwo 
naszych uczniów, staramy się realizo-
wać działania wspierające. Niesiemy 
pomoc wolontariacką. Angażujemy 
się w niesienie pomocy naszym kom-
batantom, naszym seniorom. Przed 
ważniejszymi świętami dostarczamy 
paczki przygotowane przez wołomiń-
ski oddział Caritas. Pomagamy przy 
roznoszeniu paczek przygotowanych 
przez starostwo wołomińskie bądź 
paczek i maseczek przygotowa-
nych przez Urząd Miasta i Gminy 
Wołomin. W tym trudnym czasie 
nasi uczniowie starają się również 
dotrzeć do schroniska dla zwierząt 
w Zielonce, pomagają zabezpieczać 
kojce przed chłodem. Lista jest 
długa ale ogólnie – są to działania 
wolontariackie, które uczą szeroko 
pojętej służby.
– Czy fakt ukończenia szkoły o 
profilu służb mundurowych jest 
gwarantem otrzymania posady 
po maturze, czy konieczna jest 
dalsza edukacja, aby otrzymać 
angaż pracy w policji, wojsku, 
straży czy ratownictwie?
Dariusz Kuziel (D. K.): – Absol-
wenci mogą po maturze ubiegać się 
o status żołnierza rezerwy w tym celu 
przechodzą dwutygodniowy kurs po 
którym składają przysięgę wojskową 
i są przeniesieni do rezerwy. Osoby 

chcące kształcić się dalej mają otwar-
tą drogę na Akademię Wojskową i 
szkoły wojskowe. Przykładowo –  w 
Wojskowej Akademii Technicznej 
w roku ubiegłym o indeks ubiegała 
się trójka naszych absolwentów. 
Dostali ten indeks i w tym roku będą 
kończyli swój pierwszy rok nauki na 
tej uczelni. 
– Czy absolwenci tego LO mają już 
określone preferencje w wyborze 
dalszej ścieżki edukacji?
D. K.: – Ponieważ szkoła bierze 
udział w programie Ministerstwa 
Obrony Narodowej Certyfikowanych 
Wojskowych Klas Mundurowych 
oraz Oddziałów Przygotowania Woj-
skowego i z racji realizowanego przez 
nas programu edukacyjnego, ucznio-
wie mają pewne preferencje przy 
ubieganiu się o miejsce w wyższych 
szkołach wojskowych jak również w 
akademiach wojskowych. 
A. K.: – Biorąc dodatkowo udział w  

różnych szkoleniach i w samej szkole 
zdobywają różne certyfikaty takie 
jak: kwalifikowana pierwsza pomoc, 
gdzie uzyskują stopień ratownika. 
Niektórzy kadeci biorą udział w szko-
leniu i skokach spadochronowych, 
niektórzy w kursach nurkowych po-
zwalających na zdobycie uprawnień 
nurkowych. To dodatkowo ma wpływ 
na rozwój kariery osób, które chcą 
pozostać w służbach mundurowych. 
Z otrzymanych ostatnio informacji 
z Wojskowej Komendy Uzupełnień 
na temat wszystkich roczników, 
które przystąpiły do czynnej służby 
wojskowej, wynika, że liczba ta waha 
się pomiędzy 40 a 50% chętnych 
z każdego rocznika, która do takiej 
służby przystapiła. Jest to więc dla nas 
dobry wskaźnik, że system kształce-
nia się sprawdza. 
– Przed Państwem kolejny nabór 
nowego rocznika. Co szkoła ofe-
ruje tegorocznym kandydatom?

A. K.: – Liczymy na to, że już we 
wrześniu sytuacja w szkołach wróci 
do normalnego stanu i nie będziemy 
spotykali się z reżimami, obostrze-
niami i z edukacją zdalną. Liczymy, 
że będziemy mogli wystartować z 
pełną energią i zaoferować uczniom 
jak najwięcej zajęć praktycznych, 
jak najwięcej wyjazdów i szkoleń, 
ciekawych spotkań. Każdy z naszych 
kadetów zalicza wszystkie specjalno-
ści mundurowe: wojskową, policyjną, 
pożarnictwo i ratownictwo. Oferuje-
my szkolenia dodatkowe: spadochro-
nowe, nurkowe. Uczniowie wyjeż-
dżają do tunelu aerodynamicznego. 
Bierzemy udział w najróżniejszych 
biegach. Ogólnie – my nie siedzimy 
wyłącznie w ławkach.
– Ciekawe formy edukacji to do-
datkowe koszty. Jak to wygląda 
w przypadku Waszej szkoły. na 
jakie koszty muszą się nastawić?
A. K.: – Na pewno są to dużo więk-
sze koszty czasowe. U nas nie ma 
rekrutacji elektronicznej. Każdego 
kandydata chcemy poznać osobiście. 
Zapraszamy do szkoły na testy spraw-
nościowe i  rozmowę kwalifikacyjną. 
Zawsze staramy się młodzieży uświa-
domić, że jeśli podejmie u nas naukę 
to wolnego dla siebie czasu będzie 
bardzo mało. 
– A koszty finansowe?
A. K.: – Cały cykl dodatkowych 
szkoleń i wyjazdów to kwota 200 
złotych miesięcznie bez wakacji. W 
ramach opłat realizowane są zajęcia 
basenowe, strzleckie, samoobrona 
i techniki interwencyjne, edukacja 
wojskowa, policyjna, pożarnictwo 
oraz ratownictwo. Rodzice nie po-
noszą również kosztów dodatkowych 
związanych z wyjazdami wnikającymi 
z programu edukacji mundurowej. 
Jest ich bardzo dużo –  średio 3-4 
razy w miesiącu. Uczniowie dostają 
od szkoły umundurowanie i niesa-
mowite przeżycia, których nie oferują 
inne szkoły.

Więcej na www.zyciepw.pl

O naborach na nowy rok szkolny oraz o tym jak wygląda edukacja i wychowanie w I LO PUL  
im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie z dyrektor szkoły Agnieszką Kaczyńską oraz z pułkow-
nikiem Dariuszem Kuzielem, koordynatorem d.s. wojskowych, rozmawia Teresa Urbanowska.

My nie tylko siedzimy w ławkach

– Każdy z naszych kadetów 
zalicza wszystkie specjalności 
mundurowe (...) są szkolenia 
dodatkowe: spadochronowe, 
nurkowe Uczniowie wyjeżdżają 
do tunelu aerodynamicznego. 
Bierzemy udział w najróżniej-
szych biegach. Ogólnie – my 
nie siedzimy wyłącznie w 
ławkach – wyjaśnia Agnieszka 
Kaczyńska, dyrektor szkoły.

– Nasi absolwenci mogą po 
maturze ubiegać się o status 

żołnierza rezerwy (...) Osoby 
chcące kształcić się dalej mają 

otwartą drogę na Akademię 
Wojskową i szkoły wojskowe. 

(...) przykładowo w ub. roku tro-
je absolwentów na troje ubie-
gajacych się o indeks na WAT 

ten indeks dostało – mówi  
pułkownik Dariusz Kuziel

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
składamy najlepsze życzenia,
by ten cudowny czas upłynął pod znakiem odpoczynku
w rodzinnym gronie i gromadzenia pozytywnej energii
do dalszego działania.

 Paweł Pniewski Jacek Orych
 Przewodniczący Burmistrz 
 Rady Miasta Marki Miasta Marki

W tym wyjątkowym czasie,  
z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy  

życzymy Państwu wiele zdrowia,  
spokoju i cierpliwości.  

Niech nadchodzące dni przepełnione będą ciepłem, 
życzliwością i nadzieją,  

napełnią serca otuchą, a przyjemne myśli, uśmiech 
i wiara w dobro nigdy nas nie opuszczają. 

Burmistrz Tłuszcza
/-/ Paweł Bednarczyk

Przewodniczący Rady Miejskiej 
/-/ Krzysztof Gajcy

 OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363, ze zm.) oraz 
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.)

Starosta Wołomiński
zawiadamia 

o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Kobyłka, repr-
ezentowanego przez pełnomocnika Pana Michała Zasadę, z 
dnia 13.10.2020r., złożony w dniu 15.10.2020 r., uzupełniony 
w dniu 17.02.2021 r. oraz w dniu 12.03.2021r., postępowania 
administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.44.2020 
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwesty-
cji drogowej polegającej na: „Budowie drogi publicznej 
łączącej projektowane przedłużenie ulicy Orszagha  
z ulicą Warszawską w Kobyłce”.

Działki usytuowania obiektu:
w proje•	 ktowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję w 
części (tłustym drukiem – numery działek w projektowanym pasie 
drogowym przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz 
Gminy Kobyłka, w nawiasach – numery działek po podziale):

ew. nr: 114/14 (−	 114/22, 114/23) w obrębie 0036, jednostka ew. 
143401_1 – Kobyłka.

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: innych dróg pub-
licznych, sieci uzbrojenia terenu, niewchodzące w skład projektow-
anego pasa drogowego (tłustym drukiem – numery działek przeznac-
zone pod budowę lub przebudowę: innych dróg publicznych, sieci 
uzbrojenia terenu, w nawiasach – numery działek po podziale):

ew. nr: 114/14 (114/22, −	 114/23) w obrębie 0036, jednostka ew. 
143401_1 – Kobyłka,
ew. nr: −	 1 w obrębie 0034, jednostka ew. 143401_1 – Kobyłka.

Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia in-
westycyjnego można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w 
Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, (po wcze-
śniejszym kontakcie telefonicznym – 22 346 11 07) gdzie można 
również zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orze-
czenia w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks po-
stępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) 
doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia pu-
blicznego ogłoszenia.



Biuro reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: handlowcy@logos.home.pl www.zyciepw.pl
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 OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363, ze zm.)  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania admini-
stracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.)

Starosta Wołomiński
zawiadamia  

o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Piotra 
Szydłowskiego, z dnia 30 października 2020 r., uzupełniony w dniu 23.02.2021 r., postępowania administracyjnego 
w sprawie znak: WAB.6740.14.46.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: 
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 4311W (ul. Słoneczna) na odcinku od działki ew. nr 319/10 obręb 0016-Rżyska 
do ronda w miejscowości Stary Kraszew na połączeniu ulic Radzymińska, Świętojańska i Jana Pawła II, gm. 
Radzymin, gm. Klembów”.

Działki usytuowania obiektu:
w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję w części (tłustym drukiem – numery działek w projektowanym pasie •	
drogowym przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz Powiatu Wołomińskiego, w nawiasach – numery działek po podziale):

ew. nr: 268 (−	 268/1, 268/2), 318 (318/1, 318/2), 317 (317/1, 317/2), 314 (314/1, 314/2), 313 (313/1, 313/2), 312 (312/1, 312/2), 239 
(239/3, 239/4), 235 (235/1, 235/2), 234 (234/1, 234/2), 229 (229/1, 229/2), 228/1 (228/3, 228/4), 227 (227/1, 227/2), 226 (226/1, 
226/2), 225/2 (225/3, 225/4), 223 (223/1, 223/2), 222 (222/1, 222/2), 221 (221/1, 221/2), 220 (220/1, 220/2), 219 (219/1, 219/2), 
218 (218/1, 218/2), 217 (217/1, 217/2), 216 (216/1, 216/2), 215 (215/1, 215/2), 214 (214/1, 214/2), 213 (213/1, 213/2), 212 (212/1, 
212/2), 211 (211/1, 211/2), 210 (210/1, 210/2), 209 (209/1, 209/2), 207 (207/1, 207/2), 206 (206/1, 206/2), 205/2 (205/3, 205/4), 
204/2 (204/3, 204/4), 203/2 (203/3, 203/4), 201 (201/1, 201/2), 200 (200/1, 200/2), 199/3 (199/4, 199/5), 198/2 (198/3, 198/4), 
198/1 (198/5, 198/6), 196/9 (196/10, 196/11), 195 (195/1, 195/2), 193 (193/1, 193/2), 192 (192/1, 192/2), 191 (191/1, 191/2), 31 
(31/1, 31/2), 103/1 (103/18, 103/19), 103/9 (103/20, 103/21), 102 (102/1, 102/2), 100 (100/1, 100/2), 98 (98/1, 98/2), 97 (97/1, 
97/2), 96 (96/1, 96/2), 95 (95/1, 95/2), 94 (94/1, 94/2), 93 (93/1, 93/2), 92 (92/1, 92/2), 104 (104/1, 104/2), 440 (440/1, 440/2), 91 
(91/1, 91/2), 90 (90/1, 90/2), 89 (89/1, 89/2), 88 (88/1, 88/2), 87 (87/1, 87/2), 86 (86/1, 86/2), 85 (85/1, 85/2), 53 (53/1, 53/2), 333 
(333/1, 333/2), 334 (334/1, 334/2), 335 (335/1, 335/2), 336 (336/1, 336/2), 337 (337/1, 337/2), 339 (339/1, 339/2), 340/2 (340/3, 
340/4), 340/1 (340/5, 340/6), 342 (342/1, 342/2), 345 (345/1, 345/2), 346 (346/1, 346/2), 347 (347/1, 347/2), 348 (348/1, 348/2), 
349 (349/1, 349/2), 350 (350/1, 350/2), 351 (351/1, 351/2), 352 (352/1, 352/2), 353 (353/1, 353/2), 354 (354/1, 354/2), 355 (355/1, 
355/2), 356 (356/1, 356/2), 357 (357/1, 357/2), 358 (358/1, 358/2), 359 (359/1, 359/2), 332 (332/1, 332/2) w obrębie 0016 – Rży-
ska, jednostka ew. 143409_5 – Radzymin-obszar wiejski,

ew. nr: 966 (966/1,−	  966/2), 965 (965/1, 965/2), 961 (961/1, 961/2), 960 (960/1, 960/2), 955/3 (955/7, 955/8), 955/5 (955/9, 955/10), 
956/2 (956/4, 956/5), 956/3 (956/6, 956/7), 957 (957/1, 957/2), 958/3 (958/5, 958/6), 958/4 (958/7, 958/8), 948 (948/1, 948/2), 764 
(764/1, 764/2), 946 (946/1, 946/2), 945 (945/1, 945/2), 944/2 (944/17, 944/18), 944/1 (944/19, 944/20), 943 (943/1, 943/2), 942 
(942/1, 942/2), 941 (941/1, 941/2), 894 (894/1, 894/2), 888 (888/1, 888/2), 881 (881/1, 881/2), 884 (884/1, 884/2), 886 (886/1, 
886/2), 887 (887/1, 887/2), 1138 (1138/1, 1138/2), 1137 (1137/1, 1137/2), 1134 (1134/1, 1134/2), 1133 (1133/1, 1133/2), 1132 
(1132/1, 1132/2), 1128 (1128/3, 1128/4), 1126 (1126/1, 1126/2), 1125 (1125/1, 1125/2), 1124 (1124/1, 1124/2), 1123 (1123/1, 
1123/2), 1122/2 (1122/6, 1122/7), 1121/1 (1121/5, 1121/6), 1115 (1115/1, 1115/2), 1116 (1116/1, 1116/2), 1117/5 (1117/11, 1117/12), 
1117/2 (1117/13, 1117/14), 1143 (1143/1, 1143/2), 1144 (1144/1, 1144/2), 1145 (1145/1, 1145/2), 1147 (1147/1, 1147/2), 1168 
(1168/1, 1168/2), 1175 (1175/1, 1175/2), 1176 (1176/1, 1176/2), 1177 (1177/1, 1177/2), 1178 (1178/1, 1178/2), 1183/1 (1183/3, 
1183/4), 1184 (1184/1, 1184/2), 1185 (1185/1, 1185/2), 1186 (1186/1, 1186/2), 1188/1 (1188/3, 1188/4), 1188/2 (1188/5, 1188/6)  
w obrębie 0006 – Kraszew Stary, jednostka ew. 143407_2 – Klembów,

w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na rzecz Powiatu Wołomińskiego w całości:•	
ew. nr: −	 1122/1, 1129/1, 1130/1, 1131/1, 1135/1, 1136/1 w obrębie 0006 – Kraszew Stary, jednostka ew. 143407_2 – Klembów,

w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Powiatu Wołomińskiego, niepodlegające przejęciu:•	
ew. nr: −	 238/8, 202/4, 103/10, 361/1, 344/1, 343/4 w obrębie 0016 – Rżyska, jednostka ew. 143409_5 – Radzymin-obszar wiejski,
ew. nr: −	 1187/4, 1182/1, 1142/1, 1141/1, 1117/6, 1118/1, 1119/1, 1120/1, 889/12, 890/6, 891/6, 892/6, 893/6, 944/16, 936/6, 955/4, 
962/5, 963/5, 964/4, 956/1 w obrębie 0006 – Kraszew Stary, jednostka ew. 143407_2 – Klembów.

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu oraz innych dróg publicznych niewchodzące w skład pro-
jektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu 
oraz innych dróg publicznych, w nawiasach – numery działek po podziale):

ew. nr: −	 408, 381/1, 370, 332 (332/1, 332/2) w obrębie 0016 – Rżyska, jednostka ew. 143409_5 – Radzymin-obszar wiejski,
ew. nr: −	 955/6, 1114, 956/2 (956/4, 956/5), 945 (945/1, 945/2) w obrębie 0006 – Kraszew Stary, jednostka ew. 143407_2 – Klembów.

Działki, na których przewidziano rozbiórkę obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania, niewchodzące w skład 
projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem - numery działek, na których przewidziano rozbiórkę, w nawiasach - numery działek 
po podziale):

ew. nr: −	 370 w obrębie 0016 – Rżyska, jednostka ew. 143409_5 – Radzymin-obszar wiejski,
ew. nr: −	 955/6, 956/2 (956/4, 956/5), 945 (945/1, 945/2), 1168 (1168/1, 1168/2)  w obrębie 0006 – Kraszew Stary, jednostka ew. 
143407_2 – Klembów.

Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się w Starostwie Powiatowym  
w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa (po uprzednim kontakcie telefonicznym – tel. 22 346-11-07 w godzinach przy-
jęć interesantów), gdzie można również zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) 
doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363, ze zm.) 
oraz art. 49 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępo-
wania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.)

Starosta Wołomiński
zawiadamia 

o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Kobyłka, 
z dnia 14.09.2020 r., uzupełniony w dniu 25.02.2021r. 
postępowania administracyjnego w sprawie znak: 
WAB.6740.14.36.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa 
ulicy Warszawskiej na odcinku od ul. Ręczajskiej do 
granicy Miasta Kobyłka” – drogi publicznej gminnej.

Działki usytuowania obiektu:
w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod •	
inwestycję w części (tłustym drukiem – numery działek w pro-
jektowanym pasie drogowym przeznaczone do przejęcia pod 
inwestycję na rzecz Gminy Kobyłka, w  nawiasach – numery 
działek po podziale):

ew. nr: 201 (−	 201/1, 201/2), 200 (200/1, 200/2), 192/6 (192/8, 
192/9, 192/10), 191  (191/1, 191/2), 1 (1/1, 1/2) w  obrębie 
0035-35, jednostka ew. 143401_1 - Kobyłka,

w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod •	
inwestycję na rzecz Gminy Kobyłka w  całości:

ew. nr: −	 221/1, 221/3 w  obrębie 0035-35, jednostka ew. 
143401_1 - Kobyłka,

w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gminy •	
Kobyłka niepodlegające przejęciu:

ew. nr: −	 221/2, 176/5, 177/1, 178/1, 179/1, 180/1, 181/1  
w obrębie 0035-35, jednostka ew. 143401_1 – Kobyłka,

w projektowanym pasie drogowym, będące własnością PKP:•	
ew. nr: −	 1 w  obrębie 0034-34, jednostka ew. 143401_1 – 
Kobyłka.

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: innych dróg 
publicznych, sieci uzbrojenia terenu, zjazdów, niewchodzące  
w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem – nu-
mery działek przeznaczone pod budowę lub przebudowę: innych 
dróg publicznych, sieci uzbrojenia terenu, zjazdów, w nawiasach 
– numery działek po podziale):

ew. nr: −	 12, 15, 53, 77, 81, 87, 89, 93, 95, 164, 165, 166, 
167, 176/7, 177/2, 200 (200/1, 200/2), 192/6 (192/8, 192/9, 
192/10), 191 (191/1, 191/2), 215, 201 (201/1, 201/2), 220, 
219/2, 9/1, 9/2, 49/2, 51, 217, 92, 97, 99, 156, 157, 173, 
176/6, 178/2, 178/3, 179/2, 180/2, 181/2 w obrębie 0035-
35, jednostka ew. 143401_1 – Kobyłka,
ew. nr: −	 1 w obrębie 0027-27, jednostka ew. 143412_4 – 
Wołomin – miasto,
ew. nr: −	 1 w obrębie 0034-0034, jednostka ew. 143401_1 – 
Kobyłka (teren PKP).

Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia 
inwestycyjnego można zapoznać się w Starostwie Powiatowym 
w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, (po 
wcześniejszym kontakcie telefonicznym – 22 346 11 07) gdzie 
można również zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do czasu wy-
dania orzeczenia w sprawie.
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze 
zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od 
dnia publicznego ogłoszenia.

Radosnych i spokojnych 
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego  

spędzonych w gronie najbliższych w dostatku i miłości, 
przynoszących wiarę, nadzieję i ufność w lepsze jutro, 

oraz wielu łask Bożych  
od Zmartwychwstałego Zbawiciela 

życzą

oraz radni, sołtysi i pracownicy Gminy Strachówka

Wójt Gminy Strachówka
Piotr Orzechowski

Przewodnicząca 
Rady Gminy Strachówka

Anna Ołdak
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WOŁOMIN
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– Za sprawą wykonywanej 
pracy zawodowej, ale też spo-
łecznej, jest Pani dobrze znana 
w tłuszczu. Jednak nieczęsto 
pojawiała się Pani w mediach, 
więc wiele osób z pewnością 
nie wie kim jest Katarzyna 
Rostek. Z dniem 1 kwietnia 
obejmie Pani funkcję wicebur-
mistrza miasta Kobyłka. Z jakim 
doświadczeniem przychodzi 
Pani do pracy w Kobyłce?
– Od blisko 30 lat pracuję w 
pomocy społecznej. Początkowo 
jako pracownik socjalny a od 
2005 roku jestem kierownikiem 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Tłuszczu (OPS). Pomoc Spo-
łeczna to bardzo szeroki zakres 
życia społecznego każdej gminy w 
bardzo delikatnym obszarze, do-
tyczy bowiem osób, które często 
nie z własnej winy, znalazły się w 
trudnej sytuacji. Nasza praca nie 
polega jedynie na przyznawaniu 
i udzielaniu świadczeń finanso-
wych osobom znajdującym się w 
kryzysie.
– Wiem, że pracownicy socjalni 
to ludzie, od których wymagane 
jest specjalistyczne przygoto-
wanie zawodowe, ale wiem też, 
że często jest to bardzo ciężka 
praca, niejednokrotnie w trud-
nych warunkach, ale rzadko za 
nią idzie godziwe wynagrodze-
nie. nie jest tajemnica, że to 
obszar, w którym dużo się nie 
zarabia. 30 lat to szmat czasu. 
Co Panią pociąga w tej pracy?
– Praca w pomocy społecznej 
polega na pracy z ludźmi i dla 

ludzi. Dla mnie ważne jest to, że 
polega ona na pomaganiu. Czuję, 
że ma sens, kiedy ludzie stają się 
samodzielni, rozwiązują swoje 
problemy, radzą sobie w życiu. 
Ponadto, mam poczucie wpływu 
na jakość oferowanej lokalnie 
pomocy. Nowe usługi społeczne, 
kierowane do różnych grup spo-
łecznych, pozwalają na poczucie 
bezpieczeństwa i zadowolenia z 
miejsca, w którym się mieszka.  

- Z tego co wiem jest Pani nie 
tylko aktywny urzędnikiem. 
Znamy się z wielu szkoleń, nie 
tylko tych lokalnych, dotyczą-
cych organizacji pozarządo-
wych. Przy OPS w tłuszczu 
od kilku lat działa spółdzielnia 
socjalna. Form Pani zaanga-
żowania się w życie lokalnej 
społeczności jest znacznie 
więcej. Czy umiałaby Pani już 

dziś powiedzieć, które elemen-
ty chciałaby Pani zaszczepić w 
Kobyłce?
– Dziś trudno jeszcze jest mi to 
określić bowiem podstawą każde-
go z moich działań jest diagnoza i 
to zarówno potrzeb lokalnych jak 
również możliwości i potencjału 
tkwiącego w lokalnej społecz-
ności. Nie wykluczam tego, że 
niektóre formy, które sprawdzają 
się w Tłuszczu da się przenieść 

na działania w Kobyłce ale mam 
też świadomość różnic jakie są 
pomiędzy Kobyłką, która nie ma 
terenów wiejskich a Tłuszczem, 
który jest gminą wiejsko-miejską. 
Jednak w każdej gminie są osoby 
starsze, są chorzy, niepełno-
sprawni, są dzieci, osoby będące 
chwilowo w kryzysie – więc tych 
podobieństw również nie brakuje. 
Wspomniała pani o szkoleniach 

na których zdarzało nam się 
spotykać. Chętnie w nich uczest-
niczę i sama również organizuję 
ponieważ edukacja to podstawa, 
bez niej trudno jest zrobić krok 
do przodu. Tak szybko i tak wiele 
się zmienia w otaczającej nas rze-
czywistości, że trzeba się kształcić 
nieustannie. Wystarczy chwilowe 
zatrzymanie i ani się człowiek 
obejrzy i zaczyna się czuć wyklu-
czony a technologia, przepisy, akty 
prawne tak szybko ewoluują, że 
później trudno za nimi nadążyć.
– to od czego chciałaby Pani 
zacząć swoją pracę w Kobyłce?
– Od poznania ludzi oraz poten-
cjału lokalnych instytucji i orga-
nizacji. Na pewno będę chciała 
podjąć współpracę z organizacja-
mi pozarządowymi. Złożymy kilka 
projektów na działania społeczne 
skierowane do różnych grup 
mieszkańców. Będziemy uczyć 
się pozyskiwania środków na 
działania społeczne. Jeśli będzie 
to konieczne zmienimy strukturę 
organizacyjną w Ośrodku Pomo-
cy Społecznej, aby usprawnić 
realizację usług społecznych. 
Konieczne jest zwiększenie wi-
doczności oferty tych usług, aby 
każdy mieszkaniec miasta mógł 
z łatwością uzyskać wsparcie i 
pomoc. Najważniejsze, w obecnej 
sytuacji pandemii jest zapew-
nienie pomocy specjalistycznej i 
opiekuńczej dla dzieci, młodzieży, 
osób starszych i niepełnospraw-
nych. Te grupy społeczne cierpią 
w tej chwili najbardziej.

Rozmawiała Teresa Urbanowska

– Edukacja to podstawa, bez niej trudno jest zrobić krok do przodu – mówi Katarzyna Rostek, która 
od 1 kwietnia 2021 roku rozpocznie pracę w Kobyłce, gdzie obejmie funkcję wiceburmistrza. Do 
jej zadań będzie należało między innymi działanie w obszarach miękkich Miasta Kobyłka.

Od 1 kwietnia nowy  
wiceburmistrz w Kobyłce

– (...) edukacja to podstawa, 
bez niej trudno jest zrobić  
krok do przodu. Tak szybko  
i tak wiele się zmienia  
w otaczającej nas rzeczywisto-
ści, że trzeba się kształcić nie-
ustannie. Wystarczy chwilowe 
zatrzymanie i ani się człowiek 
obejrzy i zaczyna się czuć 
wykluczony a technologia, prze-
pisy, akty prawne tak szybko 
ewoluują, że później trudno za 
nimi nadążyć – mówi Katarzyna 
Rostek, która z dniem 1 kwiet-
nia obejmie funkcję wice- 
burmistrza Miasta Kobyłka.


