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– "Huzarzy Śmierci" – Policjanci 
w Bitwie Warszawskiej 1920 
– wielka impreza plenerowa 

już za nami. A szkoda, bo 
było wspaniale i wyjątkowo.  
W 101. rocznicę „Cudu nad 
Wisłą” świętowaliśmy i czcili-
śmy ważną dla nas Wszystkich 
historyczną datę - podkreśla  
Radosław Korzeniewski, wójt 

gminy Dąbrówka >> str. 6
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– Kobyłkowskie szkoły to 
wyeksploatowane, w większości 

stare placówki, które architektonicznie 
mają wiele barier, stwarzających ogra-
niczenia dla fizycznego przemieszcza-
nia się uczniów po szkole. Poprawa tej 
sytuacji jest dla mnie priorytetem. (...) 
Całkowity szacunkowy koszt dostosowa-
nia szkół do ww. standardów na poziomie 
podstawowym to 1 902 327,00 zł. – podkre-
śla Edyta Zbieć, burmistrz Kobyłki >> str. 4

Co nowego  
w Kobyłce  
przed pierwszym  
dzwonkiem?

Huzarzy  
Śmierci  

w Bitwie  
Warszawskiej

1920 roku

Nie słabną kontrowersje wobec przebie-
gu drogi ekspresowej S10 oraz Obwodnicy 
Aglomeracji Warszawskiej.  Inwestycje te 

były tematem spotkań z samorządami, które 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Au-

tostrad zorganizowała zdalnie na początku 
bieżącego roku. W połowie sierpnia Minister-

stwo Infrastruktury zorganizowało konsul-
tacje publiczne projektu, które potrwają do 

17 września br. Zapytaliśmy wójtów i burmi-
strzów czy wezmą udział w konsultacjach  

i zgłoszą uwagi do projektu >>> str. 3
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Gotówka oraz przelewy 
w działalności gospodarczej

O gotówce oraz przelewach w działalności gospodarczej rozmawiamy  
z Pawłem Żółtkiem – właścicielem biura rachunkowego mojerozliczenia.pl

– O czym dziś?
– Warto przypomnieć przedsię-
biorcom o obowiązkach związa-
nych z rozliczeniami bezgotówko-
wymi. Przedsiębiorcy prowadzący 
działalność gospodarczą często 
zapominają o tym, iż od 2017 r. 
płatność gotówką została bardzo 
ograniczona w obrocie gospodar-
czym. Obecnie limit płatności 
gotówką wynosi 15.000 zł.
– Czy poniżej tej kwoty można 
płacić gotówką?
- Przelew na konto zawsze, gdy 
po pierwsze stroną transakcji jest 
inny przedsiębiorca, a po drugie 
- jednorazowa wartość transakcji, 
bez względu na liczbę wynikają-
cych z niej płatności, przekracza 
15.000 zł lub równowartość 
tej kwoty. Ale, uwaga. 
Limit dotyczy całej 
transakcji.
– Czyli?
– Podam przy-
kład: przedsię-
biorca zakupił 
towar handlo-
wy o wartości 
20.000 zł. Po-
stanowił opła-
cić 6000 zł go-
tówką, a pozo-
stałe 14.000 
zł zapłacił 
przelewem.
Teoretycz-
n i e  o b i e 
p ł a t n o ś c i 
dokonane przez przedsiębiorcę 
zawierają się w limicie 15.000 
zł niestety limit dotyczy całej 
transakcji, a nie opłacanej kwoty.
W powyższym przykładzie tylko 
kwota 14.000 zł będzie stano-
wiła koszt podatkowy, natomiast 
kwota 6000 zł nie będzie stano-
wiła kosztu uzyskania przycho-

du. Konsekwencją dokonania 
płatności gotówką powyżej limitu 
15.000 zł jest przede wszystkim 
większy dochód, a w związku z 
tym większe zobowiązanie po-
datkowe.
– Czy to wszystko na temat 
obowiązkowych płatności bez-
gotówkowych?

– Dokonując przelewu dla czyn-
nego podatnika VAT o wartości 
powyżej 15.000 zł należy zwe-
ryfikować rachunek bankowy 
swojego kontrahenta na białej 
liście. Biała lista podatników VAT 
to stosunkowo nowe narzędzie 
wprowadzone od 2020 r., które 
umożliwia weryfikację kontra-
hentów i ich firmowych rachun-
ków bankowych. Biała lista nie 
obejmuje prywatnych rachunków 
bankowych typu ROR. Na białej 
liście przede wszystkim znajdą 
się firmy, które są czynnymi 
podatnikami VAT, mogą być na 

niej również podatnicy zwolnieni 
z VAT, ale tylko Ci, którzy zgłosili 
to na VAT-R. Można tam również 
znaleźć podatników wykreślonych 
z rejestru VAT oraz tych, których 
ponownie wpisano do rejestru. 
Rachunek bankowy powinien 
być weryfikowany już na etapie 
dokonywania zlecenia przelewu.

– Dlaczego to takie ważne?
– Bo, po pierwsze – wartość płat-
ności nie będzie stanowiła kosztu 
uzyskania przychodu, a po drugie, 
w sytuacji, gdy kontrahent nie za-
płaci podatku VAT od powyższej 
transakcji, solidarnie z nim odpo-
wiada przedsiębiorca za podatek 
VAT dotyczący tej transakcji. 
Dodatkowa ważna informacja 
dotyczy mechanizmu podzielonej 
płatności - płatność za usługi lub 
towar z załącznika nr 15 do usta-
wy o VAT – dodatkowo powinna 
być dokonana metodą podzielonej 
płatności.

N o w e
obowiązki dla przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT 
muszą co miesiąc wysyłać do Urzędu Skarbowego JPK_VAT.

Przedsiębiorco! 
Nowy obowiązek dotyczy również Ciebie, 

jeśli jesteś podatnikiem VAT i składasz deklaracje 
VAT-7 lub VAT-7K.

WAŻNE!
Jednolity Plik Kontrolny musi być generowany i przesyłany 

wyłącznie w wersji elektronicznej.

czy Twoja firma jest gotowa na Jpk_VaT?

tel. 22 786 06 11
ul. szeroka 6, 05-230 kobyłka

e-mail: biuro@mojerozliczenia.pl
www.mojerozliczenia.pl

www.facebook.com/mojerozliczenia

Biuro Rachunkowe

Biuro Rachunkowe

Biuro Rachunkowe
Kobyłka ul. Szeroka 6

tel. 22 786 06 11
www.mojerozliczenia.pl

– Biała lista podatników VAT  
to stosunkowo nowe narzędzie 

wprowadzone od 2020 r., które 
umożliwia weryfikację kontrahentów 

i ich firmowych rachunków ban-
kowych. Biała lista nie obejmuje 

prywatnych rachunków bankowych 
typu ROR. Na białej liście przede 

wszystkim znajdą się firmy, 
które są czynnymi podatnikami 
VAT, mogą być na niej również 
podatnicy zwolnieni z VAT, ale 

tylko Ci, którzy zgłosili to na 
VAT-R – wyjaśnia Paweł Żółtek 

z mojerozliczenia.pl 

OGŁOSZENIA DROBNE
Praca - Zatrudnię

 Zatrudnię kucharkę, pomoc kuchni 
tel. 504 055 009, 504 070 256.
 Zajęcia z dziećmi 4-10 lat, CV na 
wyszkow@edukido.com.pl, tel.510-
141-861, szczegóły na OLX po wpisa-
niu w wyszukiwarkę „praca z dziećmi 
Wyszków, Radzymin” 

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. 513 367 980.

Usługi - Różne
 Elektryk instalacje nowe, naprawy, 
modernizacja tel. 504 618 888.
 Hydraulik instalacje wodne, grzew-
cze, naprawy tel. 504 618 888. 
  Wywiozę złom, odpady, drewno, 
uporządkuję plac 513 367 980.

Budownictwo 
Usługi

Docieplanie budynków, szybko, 
tanio, solidnie. tel. 502 053 214
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Zdaniem GDDKiA wybudo-
wanie Obwodnicy Aglomeracji 
Warszawskiej poprawi połączenie 
stolicy z innymi regionami kraju 
oraz usprawnić komunikację we-
wnątrz miasta, przejmując ciężki 
ruch tranzytowy. Jednak w dużej 
mierze odbędzie się to kosztem 
gmin, także z naszego powiatu, 
przez które obwodnica będzie 
przebiegać. Na Facebooku powstała 
grupa Zegrze NIE dla Tirów, zrze-
szająca mieszkańców powiatów 
wołomińskiego i legionowskiego. 
Jej członkowie protestują przeciw-
ko „czerwonemu”  i „zielonemu” 
wariantowi trasy. Zaniepokojeni 
są także samorządowcy , pisaliśmy 
o tym 27 maja br. w artkule „Co 
dalej z Obwodnicą Aglomeracji 
Warszawskiej”.  W połowie sierpnia 
Ministerstwo Infrastruktury zor-
ganizowało konsultacje publiczne 
projektu, jednostki administracyj-
ne, przez które przebiega wspo-
mniana trasa mogą, do 17 września 
br zgłaszać uwagi do projektu. 
Zapytaliśmy burmistrzów i wójtów 
czy wezmą udział w konsultacjach.

Obszerną i wyczerpującą od-
powiedź (której pełna treść jest 
dostępna na naszej stronie interne-
towej) otrzymaliśmy od burmistrza 
Tłuszcza, Pawła Bednarczyka.

– Ogłoszone konsultacje do-
tyczą Rządowego Programu Bu-
dowy Dróg Krajowych do 2030 
r. (z perspektywą do 2033 r.). 
Znalazł się w nich zapis o ko-
nieczności budowy OAW. Miesz-
kańcy Gminy Tłuszcz zostali  
o tym fakcie powiadomieni za 
pośrednictwem naszej strony 
internetowej oraz mediów spo-
łecznościach, a ja jako Burmistrz 
Tłuszcza prześlę uwagi, które uwa-
żam za istotne biorąc pod uwagę 
dbałość o lokalne uwarunkowania 
geograficzne, przyrodnicze i spo-
łeczne. Uważam, że bardzo istotne, 
zarówno dla rozwoju całego kraju, 
jak i poszczególnych regionów są 
inwestycje drogowe planowane na 
tak szeroką skalę, jednak decyzja o 
lokalizacji przebiegu trasy powinna 
zostać podjęta biorąc pod uwagę 
minimalną ingerencję w istniejące 
domostwa, obszary chronione 
oraz cenne przyrodniczo, a także 
zagospodarowanie przestrzenne 
poszczególnych gmin. Najbardziej 
optymalny wariant powinien pogo-
dzić zarówno kryteria ekonomicz-
ne, jak i społeczne oraz środowi-
skowe – zaznacza burmistrz Paweł 
Bednarczyk. 

Rada Gminy oraz wójt gminy 
Klembów stanowczo sprzeciwiają 
się zaproponowanemu wariantowi 
przebiegu trasy S10 przez teren 
Gminy Klembów.

– Rozumiemy oczywiście ko-
nieczność i potrzebę budowy Au-
tostradowej Obwodnicy Warszawy. 
Wszyscy przecież chcemy korzystać 

z szybkiego i bezpiecznego dojazdu 
do Warszawy, czy do innych miast w 
Polsce. Jednak planowany korytarz 
drogi S10 biegnie przez istniejące 
osiedla na terenie gminy Klembów 
i tereny przeznaczone do zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Spowoduje to konieczność przesie-
dlenia mieszkańców! Proponowany 
szlak trasy S10 spowoduje podziele-
nie gminy na dwie części, co sprawi 
olbrzymie utrudnienia dla miesz-
kańców w dostępie do obiektów 
użyteczności publicznej (szkoły, 
kościoły, cmentarze), a w konse-
kwencji uniemożliwi to zrównowa-
żony rozwój gminy. Bezpowrotnie 
ulegnie degradacji środowisko na-
turalne gminy, zwłaszcza chroniony 

drzewostan Rezerwatu „Dębina” w 
Ostrówku. Niezwykle istotne jest to, 
że zaprezentowany wariant przebie-
gu trasy jest sprzeczny z Planem 
Zagospodarowania Przestrzenne-
go Województwa Mazowieckiego 
przyjętym przez Sejmik Woje-

wództwa Mazowieckiego w 2018 r. 
Uchwalony Plan zakłada poprowa-
dzenie Autostradowej Obwodnicy 
Warszawy śladem Drogi Krajowej 
nr 50 (Stanisławów–Łochów), a 
następnie śladem Drogi Krajowej 
nr 62 (Łochów–Wyszków–Se-
rock). Dlaczego autorzy koncepcji 
wariantów przebiegu trasy S10 nie 
uszanowali ważnych dokumentów 
planistycznych? Przecież po to two-
rzy się Plany, żeby wszyscy wiedzieli 
gdzie planowane są strategiczne in-
westycje drogowe. Kolejne pytanie, 
to dlaczego już na tak wczesnym 
etapie Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych odrzuca dwa inne wa-
rianty trasy S10, które przebiegają 
około 10 km od Gminy Klembów, 

powołując się na wyssane z palca 
szacowane koszty poszczegól-
nych wariantów. Przy czym różnica 
kosztowa między poszczególnymi 
wariantami jest rzędu 10%. Moim 
zdaniem, nie jest to podstawa do 
podjęcia zobowiązujących decy-

zji.  Na każdym etapie konsultacji 
zachęcamy mieszkańców do zgła-
szania swoich uwag. Wiemy, że 
największa ilość wniosków pochodzi 
z Woli Rasztowskiej, przez którą 
miałaby przechodzić obwodnica.  
W 2020 roku organizowaliśmy 
zebrania sołeckie w sprawie wyra-
żenia opinii przez mieszkańców. 
Na podstawie zebranych informacji 
od mieszkańców Rada Gminy oraz 
Wójt zajęli odpowiednie stanowi-
ska – deklaruje Rafał Mathiak, wójt 
Gminy Klembów.

Mariusz Dybka, kierownik Refe-
ratu Inwestycji i Rozwoju Lokalne-
go Urzędu Gminu Jadów twierdzi, 
że także Gmina Jadów weźmie 
udział w konsultacjach, jednak na 

chwilę obecną nie może określić 
jakie pytania zadadzą jadowscy 
samorządowcy, gdyż  nie są znane 
szczegóły do których można się 
odnieść. Jego zdaniem sprawa ob-
wodnicy sporadycznie pojawia się na 
zebraniach wiejskich, pytania doty-
czą ewentualnego przebiegu OAW. 

Wójt gminy Dąbrówka, Rado-
sław Korzeniewski, inwestycję 
popiera, ale tylko w przypadku, gdy 
teren przez który będzie przebie-
gać, nie zostanie narażony na szkody 
m.in. przyrodnicze.

- Razem z Radą Gminy Dąbrów-
ka popieramy budowę obwodnicy 
S10, jeżeli teren na którym po-
wstanie nie będzie narażony na 
szkody np. przyrodnicze. Jesteśmy 
w stałym kontakcie z GDDIKA i 
będziemy oczywiście brać udział 
w konsultacjach. Zwrócimy uwagę, 
że wariant północny, który teore-
tycznie przechodziłby w okolicach 
miejscowości Dreszew jest mniej 
korzystny dla Gminy Dąbrówka, 
niż wariant południowy.  Budowa 
trasy wzbudza wiele kontrowersji 
wśród mieszkańców, którzy swoje 
zastrzeżenia artykułują na forach 
albo sesjach rady gminy. Oczywiście 
na bieżąco informuje każdego kto 
jest zainteresowany – napisał Rado-
sław Korzeniewski, wójt Dąbrówki. 

3powiatwięcej wiadomości na www.zyciepw.pl 2 września 2021

– Prześlę uwagi, które uwa-
żam za istotne (...) decyzja 
o lokalizacji przebiegu trasy 
powinna zostać podjęta biorąc 
pod uwagę minimalną inge-
rencję w istniejące domostwa, 
obszary chronione oraz cenne 
przyrodniczo, a także zagospo-
darowanie przestrzenne po-
szczególnych gmin – zaznacza 
burmistrz Paweł Bednarczyk. 

– Proponowany szlak trasy 
S10 spowoduje podzielenie 

gminy na dwie części, co 
sprawi olbrzymie utrudnienia 
dla mieszkańców w dostępie 

do obiektów użyteczności 
publicznej (szkoły, kościoły, 

cmentarze), a w konsekwencji 
uniemożliwi to zrównoważony 

rozwój gminy - mówi Rafał 
Mathiak, wójt Klembowa. 

Kontrowersje 
wokół  
obwodnicy AW

Nie słabną kontrowersje wobec przebiegu drogi ekspresowej S10 oraz Obwodnicy 
Aglomeracji Warszawskiej.  Inwestycje te były tematem spotkań z samorządami, 
które Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zorganizowała zdalnie na 
początku bieżącego roku. W połowie sierpnia Ministerstwo Infrastruktury zorgani-
zowało konsultacje publiczne projektu, które potrwają do 17 września br.

Opamiętajmy się!
Edward M. Urbanowski

Skończyły się wakacje. Powiało chłodem. Gaz zdrożał. Jak tu żyć? Na moje 
szczęście mogę już przejść na emeryturę! Wiem, będzie skromnie … zupka 
mleczna, itd. Lecz czy to ważne? Są większe problemy!

Granica Polsko – Białoruska. Umierają ludzie pozbawieni elementarnej 
pomocy. Europejski Trybunał Praw Człowieka zdecydował, że Polska musi 
pomóc tym migrantom z Afganistanu. Żywność, ubrania, opieka medyczna 
i, jeśli to możliwe, tymczasowe schronienie. Rząd PiS nic nie robi! Premier 
deklaruje, że oczywiście chcemy, ale Białoruś to uniemożliwia. Czyżby?

Profesor Antoni Dudek: - Państwo polskie by nie upadło, gdyby podano 
im koce, namioty, śpiwory, leki czy puszki z jedzeniem. Gra polega na tym, że 
polski rząd chce wytwarzać zagrożenie inwazją uchodźców, bo to konsoliduje 
jego elektorat. Mamy więc tu do czynienia z grą polityczną. Grą na strachu 
przed zalewem imigrantów na skalę z roku 2015, którego na szczęście nie ma.

Uważam, że Unia Europejska nie jest przygotowana na kolejną powtórkę z 
roku 2015, ale w tej chwili to jeszcze nie jest ten etap. Teraz jest czas, żeby się 
do tego przygotować, nie kłócić. Ale niestety, wszyscy będą się kłócić, oskarżać, 
wyzywać, zamiast przygotowywać się do prawdziwej inwazji – i nie mam tu na 
myśli tylko Warszawy, ale mówię o całej Unii Europejskiej.

Ta inwazja, długofalowo będzie spowodowana po prostu radykalną różnicą 
demograficzną między starzejącą się Europą, w której brakuje rąk do pracy 
w tych gorszych zawodach, a pękającą w szwach od nadmiaru ludności Azją 
i Afryką. To długofalowo jest coś, co w 
naturalny sposób będzie rodziło presję 
migracyjną i albo zacznie się tym rozum-
nie zarządzać, albo będzie się udawało, że 
załatwimy sprawę gdzieś tam, że wyślemy 
jakąś pomoc, uszczelnimy granice. Na 
dłuższą metę to jest beznadziejna sprawa.

Polska powinna zacząć od tego, że 
powinna uzgodnić własne stanowisko. 
Inaczej mówiąc - zanim zaczniemy na are-
nie międzynarodowej cokolwiek forsować, 
to główne siły polityczne w Polsce muszą 
się dogadać co do reguł tej gry, żeby nie 
było tak, że rząd mówi jedno, a opozycja 
drugie, bo za chwilę mogą się zamienić 
rolami i cała polska polityka runie, jak to się 
stało w przypadku reorientacji po wejściu 
PiS-u do władzy, który odwrócił Polskę 
od Niemiec, związał wszystko z administracją Donalda Trumpa; teraz już 
nawet Amerykanie są niedobrzy, bo Biden wygrał wybory prezydenckie. Tak 
się polityki zagranicznej nie robi!

Ewakuacja z Kabulu. Uważam, że akurat tutaj zdaliśmy egzamin; po-
mogliśmy Amerykanom. Źle oceniam decyzję Bidena, jeśli chodzi o sposób 
wycofania się. Przypomina to ewakuację z Wietnamu sprzed lat, która była 
początkiem wielkiego kryzysu w Ameryce; obawiam się, że teraz będzie 
podobnie. Natomiast jeśli chodzi o zachowanie Polski, to zachowaliśmy się 
sensownie, racjonalnie i cieszę się, że się udało wykorzystać samoloty i chociaż 
tyle osób stamtąd wywieźć. Pewnie to jest i tak za mało, ale to już od nas nie 
zależało; tu się wiele więcej nie dało zrobić – z poziomu Warszawy. Z pozio-
mu Waszyngtonu można było zrobić dużo, dużo więcej, ale nie zrobiono. Co 
pokazuje, że supermocarstwa też sobie mogą słabo radzić.

A tymczasem na polskiej granicy … 52-letnia afgańska kobieta potrzebuje 
natychmiastowej pomocy, jej stan jest krytyczny. Niebawem może umrzeć na 
oczach pięciorga swoich dzieci. 
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Nie żyją  
dwie 13. latki

Zbigniew Grabiński

(...) cieszę się, że się 
udało wykorzystać samo-

loty i chociaż tyle osób 
stamtąd wywieźć. Pewnie 

to jest i tak za mało, ale to 
już od nas nie zależało; tu 
się wiele więcej nie dało 

zrobić – z poziomu Warsza-
wy. Z poziomu Waszyng-

tonu można było zrobić 
dużo, dużo więcej, ale nie 
zrobiono. Co pokazuje, że 

supermocarstwa też sobie 
mogą słabo radzić.

Informacja o tragicznej śmierci 
dwóch 13 letnich dziewczynek, 
których ciała, znalazła w lesie, na 
terenie powiatu wołomińskiego przy-
padkowa osoba, wstrząsnęła chyba 
wszystkimi. Nikt dziś nie wie jakie 
są przyczyny tej ogromnej tragedii. 
W śledztwie brane były pod uwagę 
wszystkie możliwości: nieszczę-
śliwy wypadek, zabójstwo a nawet 
samobójstwo, jednak sekcja zwłok 
wykluczyła udział osób trzecich.  
Nie wiemy też czy w ostateczności 
uda się odkryć prawdziwe przyczyny 
tego dramatu. Dramatu dzieci, ich 
bliskich i znajomych.

Przypomina mi się w tym mo-
mencie wiele innych zdarzeń – jak 
choćby to ostatnie z Zielonki i śmierć 
młodej dziewczyny na torach. Odżyły 
też wspomnienia z czasów, gdy dzia-
łałem w Radzie Rodziców w szkole 
w Duczkach. Wówczas również na 
terenie Wołomina miało miejsce 
kilka tragicznych zdarzeń, w któ-
rych życie, w niemniej tragicznych 
okolicznościach, straciły dzieci w 
podobnym wieku.

Tym tragediom nie udało się za-
pobiec, ale warto się coraz poważniej 
zastanawiać – co my – dorośli, mo-
żemy zrobić dla młodego pokolenia, 
aby pomóc im łagodniej dorastać? 
Czy robimy wszystko i czy w ogóle 
możemy coś zrobić? Oczywiście są 
to pytania, na które nie ma jednej 
odpowiedzi. Wiem jedno – powin-
niśmy nauczyć się „czytać” sygnały 
jakie nasze pociechy nam wysyłają.

Jako rodzica angażującego się 
przez wiele lat społecznie w życie 
szkoły i wokół sportu nie rozumiem 

postaw wielu decydentów, którzy 
lekką ręką podejmują decyzje ogra-
niczające działania organizacji spo-
łecznych. Nie rozumiem czemu mają 
służyć decyzje, takie choćby jak ta 
kobyłkowskiej rady, odmawiającej fi-
nansowania lokalu na rzecz Świetlicy 
Środowiskowej. Zresztą przykładów 
podobnej krótkowzroczności można 
by przytaczać więcej, z innych okre-
sów i z innych gmin. Niestety często 
skutkują one tym, że z lokalnej oferty 
znikają miejsca będące przystanią dla 

osób w różnym wieku, które potrze-
bują wsparcia.

Dlatego z wielką radością, kilka 
dni temu, przeczytałem informa-
cję burmistrz Kobyłki, że mimo 
odmownej decyzji ze strony rady 
znalazła sposób na to, aby z dniem 
1 września Świetlica Środowiskowa 
dla kobyłkowskiej młodzieży została 
uruchomiona.

Cieszymy się z narodzin, zadbaj-
my by pomóc młodym znaleźć drogę, 
którą mogą podążać. To w obecnych 

Nikt dziś nie wie jakie 
są przyczyny tej ogromnej 

tragedii. W śledztwie brane 
były pod uwagę wszystkie 
możliwości: nieszczęśliwy 

wypadek, zabójstwo  
a nawet samobójstwo, jednak 

sekcja zwłok wykluczyła 
udział osób trzecich. Nie 

wiemy też czy w ostateczno-
ści uda się odkryć prawdziwe 

przyczyny tego dramatu. 

Trwają prace nad monitoringiem 
miejskim w Ząbkach

Pierwszym krokiem w celu 
zwiększenia bezpieczeństwa 
mieszkańców było zapewnienie 
większej liczby patroli policyjnych. 
Na podstawie porozumienia z 27 
stycznia br. zawartego pomiędzy 
burmistrzem Miasta Ząbki, a ko-
mendantem powiatowym Policji 
w Wołominie, na terenie Ząbek 
od lutego 2021r. funkcjonują do-
datkowe patrole Policji. Służby 
ponadnormatywne są organizowa-
ne w godzinach popołudniowych  
i nocnych, w rejonach najbardziej 
zagrożonych występowaniem prze-
stępstw. Są to okolice: dworca PKP, 
Parku Miejskiego, ul. Powstańców, 
ul. Andersena, ul. Kopernika, ul. 
Piłsudskiego, ul. Szwoleżerów.

Kolejnym działaniem podno-
szącym poziom bezpieczeństwa 
jest monitoring miejski. Ogólna 
tendencja wskazuje na stały wzrost 
przestępczości. W strefach objętych 
zasięgiem kamer następuje radykal-
ne zmniejszenie, w niektórych przy-
padkach nawet do zera, napadów, 
wybryków chuligańskich, kradzieży, 
niszczenia mienia, wzrasta prze-
strzeganie zasad ruchu drogowego. 
W styczniu 2021r. rozpoczęły się 
prace nad projektem monitoringu 
miejskiego w Ząbkach. Miasto skie-
rowało pisma do komendanta Straży 

Miejskiej w Ząbkach, komendanta 
powiatowego Policji w Wołominie 
oraz komendanta Komisariatu 
Policji w Ząbkach, z prośbą o wska-
zanie miejsc, w których najczęściej 
zgłaszane są akty wandalizmu, na-
pady czy rozboje. Dodatkowo, został 

utworzony adres mailowy, na który 
mieszkańcy Ząbek mogli przesłać 
swoje propozycje lokalizacji kamer 
w terminie do 16.02.2021r., wraz 
z uzasadnieniem. Wpłynęło 121 
wiadomości.

17 lutego 2021r. zarządzeniem 
burmistrza Miasta Ząbki została 

powołana komisja do rozpatry-
wania wniosków mieszkańców 
i wskazań służb porządkowych, 
dotyczących monitoringu oraz wy-
boru poszczególnych punków mo-
nitoringu na terenie Miasta Ząbki. 
W składzie komisji znaleźli się 

przedstawiciele Rady Miasta Ząb-
ki, Straży Miejskiej, Komisariatu 
Policji w Ząbkach oraz pracownicy 
Urzędu Miasta Ząbki. W połowie 
marca zostało zorganizowane 
spotkanie, na którym komisja do-
konała wyboru głównych punków 
kamerowych.

Po opracowaniu niezbęd-
nych materiałów, przystąpiono do 
wszczęcia postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego, 
na wykonanie dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej, systemu 
monitoringu. Po ocenie złożonych 
ofert, został wyłoniony wykonawca 
dokumentacji, który spełnił kryteria 
udziału w postępowaniu. W dniu 
10 czerwca br. została z nim podpi-
sana umowa. Termin realizacji na 
opracowanie dokumentacji to pięć 
miesięcy od dnia podpisania umowy.  
W listopadzie 2021 r., po opraco-
waniu dokumentacji obejmującej 
również szacunkową wartość przed-
sięwzięcia będzie można przystą-
pić do ogłoszenia postępowania  
o udzielenie zamówienia związa-
nego z budową monitoringu miej-
skiego, serwerowni oraz centrum 
monitoringu 24h.

Wstępna realizacja zadania in-
westycyjnego planowana jest na rok 
2022r.  Ponadto, niezbędne będą 
stałe środki na późniejszą moder-
nizację, konserwację i naprawy 
sprzętu. Troska o bezpieczeństwo 
mieszkańców, a co za tym idzie, in-
westycja związana z monitoringiem 
wizyjnym w Ząbkach jest prioryte-
towym działaniem władz miasta na 
rok 2022 r.

– Sprawa bezpieczeństwa w Ząbkach jest dla mnie priorytetowa – zapewniła mieszkańców Mał-
gorzata Zyśk, Burmistrz Miasta Ząbki, w styczniu 2021 r. i dotrzymuje słowa.

– Kwestia bezpieczeństwa 
w Ząbkach jest dla mnie 
priorytetowa. Od samego po-
czątku objęcia przeze mnie 
funkcji rozpoczęłam działa-
nia w kierunku wzmocnienia 
etatowego zarówno KP Ząb-
ki, jaki i Straży Miejskiej, a 
już niebawem miasto będzie 
miało nowoczesny moni-
toring wizyjny - podkreśla 
burmistrz Małgorzata Zyśk.  
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25 sierpnia Rada Miasta 
jednogłośnie przyjęła uchwa-
łę „w sprawie przekształcenia 
Szkoły Podstawowej nr 3 im 
Pomnik Zwycięstwa 1920 
r. w Markach”. Szkoła przy 
ul. Pomnikowej będzie mieć 
dodatkową lokalizację, czyli 
budynek po Szkole Podsta-
wowej nr 4 przy ul. Dużej 
3. Będą się w nim uczyć 
klasy VII-VIII. To obecnie 
13 klas liczących niemal 300 
uczniów.

– Jest to dwukondygn-
cyjny budynek szkolny z 14 

pełnowymiarowymi izbami 
lekcyjnymi, salą do ćwiczeń 
rekreacyjnych, świetlicą, bi-
blioteką, gabinetem pielę-
gniarki szkolnej, gabinetami 
do zajęć w ramach pomocy 
psychologiczno-pedagogicz-
nej oraz pomieszczeniami 
dla administracji szkolnej. 
Po dwuletniej przerwie w 
użytkowaniu, w budynku 
przeprowadzono niezbęd-
ne prace remontowe i mo-
dernizacyjne przywracając 
estetykę pomieszczeniom 
oraz wyposażono w nowe 
meble szkolne dostosowane 
do wieku uczniów z klas 
VII-VIII szkoły podstawowej. 
Każdą z sal wyposażono w 
interaktywny (65-calowy) 

monitor z komputerem dla 
nauczyciela. Wyposażono 
również w nowy sprzęt i 
pomoce dydaktyczne pięć 
pracowni przedmiotowych: 
biologiczną, geograficzną, 
fizyczną, chemiczną oraz 
informatyczną" – czytamy w 
uzasadnieniu uchwały.

Pozytywną opinię w spra-
wie przekształcenia szkoły 
wydał Mazowiecki Kurator 
Oświaty.  – Utworzenie filii 
ma też kolosalne znaczenie 
dla szkoły przy Pomnikowej. 
Gdyby nie doszło do tej 
zmiany, zajęcia rozpoczy-
nałyby się tam o godz. 7.00 i 
kończyły o 20.30 – informuje 
Dariusz Pietrucha, wicebur-
mistrz Marek.

Uczniowie z Dużej 3 
będą mieć zapewnione 
wyżywienie – posiłki będą 

sporządzane w kuchni Ma-
reckiego Centrum Eduka-
cyjno-Rekreacyjnego i do-
wiożone  do stołówki.  Część 
zajęć z kultury fizycznej 
również będzie odbywała się 
w MCER (m.in. pływalnia).

 - Moja radość jest 
ogromna. Bardzo dziękuję 
burmistrzowi Jackowi Ory-
chowi i radnym, a także Ma-
reckim Inwestycjom Miej-
skim za przeprowadzenie 
remontu dawnej „Czwórki”  
– mówi Beata Szczypkowska, 
dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Markach.

Dzięki wprowadzonej 
zmianie uczniowie szko-

ły przy ul. Dużej będą 
chodzić na pierwszą 
zmianę. Natomiast  

w placówce przy  
ul. Pomnikowej lekcje 

najpóźniej będą kończyły 
się po godzinie 16:00

Do wyremontowanego budynku szkoły przy ul. 
Dużej w Markach powrócą uczniowie.

Dawna marecka 
"Czwórka" filią "Trójki"

lepsze w
arunki do nauki
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Edyta ZbiEć, 
Burmistrz Miasta Kobyłka

Ostatnie dni sierpnia to zawsze in-
tensywne przygotowania do rozpoczęcia 
nowego roku szkolnego i uzgodnienia 
z dyrektorami placówek ostatecznej 
organizacji pracy na następny rok. To 
też dobry moment na podsumowania 
i podanie paru liczb.

W kobyłkowskich placówkach uczyć 
się będzie 3023 uczniów. To o pra-
wie 100 więcej niż w ubiegłym roku 
szkolnym (6 oddziałów więcej). Do 
przedszkoli uczęszcza 1760 dzieciaków 
i każdego roku liczba ta zwiększa się 
aż o ok 15%. W Kobyłce rośnie liczba 
mieszkańców i tym samym przybywa 
dzieci, które należy objąć edukacją. 
Nasze kobyłkowskie szkoły bardzo 
się zmieniły̨ przez wakacje, zostały 
odnowione i wyremontowane, dzięki 
czemu mają czyste, estetyczne – i co 
najważniejsze bezpieczne wnętrza.

Wiele się dzieje i wiele się jeszcze 
będzie działo. Przed nami jeszcze 
naprawa elewacji w Szkole nr 1 i w 
Szkole nr 3. A co już zostało zrobione? 
We wszystkich szkołach, podczas 
wakacji, sukcesywnie odświeżane były 
sale lekcyjne, korytarze oraz inne po-
mieszczenia przeznaczone dla uczniów 
i nauczycieli. W Szkole nr 2 kupiono 
klimatyzatory do kilku sal lekcyjnych, 
otwarto pracownię komputerową 
(koszt ok. 16 000 zł), zrobiony remont 
pieców CO (wymiana palników) - koszt 
ok. 47 tys. zł. Będzie również w przy-
szłości naprawiany dach na budynku 
szkoły – koszt ok. 83 tys. zł. Remont 
dachu będzie zresztą konieczny we 
wszystkich szkołach, gdyż od wielu 
lat dachy były tylko doraźnie łatane. 
Od 2013 roku dyrekcja szkoły nr 3 
bezskutecznie występowała o środki 
na ten cel. W Szkole nr 1 na 1 września 
będzie wyremontowana szatnia (koszt 
- 54 tys. zł) oraz instalacja elektryczna 
wraz z naprawionymi i odświeżonymi 
ścianami po remoncie elektryki w II 
etapie (300 tys. zł). Z kolei w Szkole 
nr 3 od początku roku szkolnego dla 
uczniów zaczną funkcjonować nowe 

szafki, przeznaczone na książki i przy-
bory szkolne. W szkole planowany jest 
jeszcze remont i wymiana naświetlenia 
w pomieszczeniach, które zostaną 
przystosowane na potrzeby świetlicy 
szkolnej (koszt ok. 25 tys. zł), a także 
nowa nawierzchnia boiska (koszt to ok. 
400 tys. zł, w tym dofinansowanie 50% 
kosztów budowy). Dlatego inwestuje-
my w jakość bazy szkolnej - przekłada 
się to bezpośrednio na jakość edukacji, 
bezpieczeństwo, a często na osiągane 
przez uczniów wyniki. Dlatego cieszy 
mnie, że szkoły robią dobry użytek ze 
środków otrzymywanych z Urzędu 
Miasta.

Kolejna dobra wiadomość jaka 
dotarła do nas ostatnio to informacja 
że dostaliśmy jako Miasto, grant w wy-
sokości 629 154,00 zł na dostosowanie 
Szkoły nr 1 oraz Szkoły nr 2 w Kobyłce 
do standardów dostępności zgodnie z 
Modelem Dostępnej Szkoły. Model ten 
określa standardy dostosowania szkół do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami 
w różnych obszarach (architektonicz-
nym, organizacyjnym, technicznym i 
edukacyjno-społecznym). Grant otrzy-

maliśmy w ramach projektu pilotażowe-
go "Dostępna szkoła", dofinansowanego 
z POWER 2014-2020. Projekt jest 
realizowany przez Fundację Fundusz 
Współpracy oraz Fundację Instytut Roz-
woju Regionalnego. Zakłada pilotażowe 
wsparcie dla 60 szkół w całej Polsce na 
poprawę dostępności architektonicznej 
budynków, transportu, wyposażenia 
i pomocy dydaktycznych, a ponadto 
wsparcie działań podnoszących świa-
domość oraz kompetencje nauczycieli i 
specjalistów szkolnych. Projekt powstał 
po to, aby pomóc szkołom w likwidacji 
barier z zakresu dostępności. Jest to 
bardzo istotna sfera, w Kobyłce dość 
zaniedbana. Kobyłkowskie szkoły to 
wyeksploatowane, w większości stare 
placówki, które architektonicznie mają 
wiele barier, stwarzających ograniczenia 
dla fizycznego przemieszczania się 
uczniów po szkole. Brakuje w nich także 
zachowania obowiązujących zgodnie 
z normami prawa odległości, czy np. 
szerokości drzwi do pomieszczeń o 
różnym przeznaczeniu, brakuje barie-
rek, oznaczeń czy innych powierzchni 
gwarantujących bezpieczne poruszanie 

się wewnątrz, co powinno być standar-
dem w budynkach pełniących funkcje 
oświatowe. Tymczasem szczególne 
potrzeby są lub mogą być udziałem 
każdego z nas, a dostępność to tak 
naprawdę sposób na realizację praw 
człowieka – nie można więc o niej 
zapominać. Dostępna szkoła to szkoła, 
w której każde dziecko może w pełni 
rozwinąć swój potencjał. To miejsce, w 
którym każdy uczeń, każdy nauczyciel 
oraz rodzic może uczestniczyć w życiu 
szkoły, bez względu na ograniczenia 
wynikające z posiadanej niepełnospraw-
ności czy specjalnych potrzeb. Dzięki 
środkom, jakie udało się pozyskać, w 
czasie trwania projektu (do 31 sierpnia 
2023 r.) w dwóch placówkach szkol-
nych (najstarszych w Kobyłce) będzie 
możliwość zniwelowania największych 
barier i przeszkód. Wsparcie będzie 
kompleksowe – projekt obejmuje 
również podniesienie kompetencji 
nauczycieli, prowadzących zajęcia z 
dziećmi o specjalnych potrzebach. Cał-
kowity szacunkowy koszt dostosowania 
szkół do ww. standardów na poziomie 
podstawowym to 1,9 mln zł.

– Kobyłkowskie szkoły to wyeksploatowane, w większości stare placówki, które architektonicznie mają wiele 
barier, stwarzających ograniczenia dla fizycznego przemieszczania się uczniów po szkole. Poprawa tej sytuacji jest 
dla mnie priorytetem – podkreśla Edyta Zbieć, burmistrz Kobyłki. 

Co nowego w Kobyłce  
przed pierwszym dzwonkiem?

Miasto KobyłKa inwestuje w infrastruKturę szKolną

szkoła nr 1 szkoła nr 2 szkoła nr 3

we wszystkich szkołach zostały odświeżone sale lekcyjne, korytarze oraz inne pomieszczenia przeznaczone dla uczniów i nauczycieli

remont szatni (54 tys. zł) Kupiono klimatyzatory  
do kilku sal lekcyjnych (ok. 12 tys. zł)

Kupiono nowe szafki dla uczniów  
na książki i przybory szkolne (38 tys. zł)

remont instalacji elektrycznej 
wraz z naprawą ścian po remoncie 

elektryki ii etap (300 tys. zł)
remont/tworzenie  

pracowni komputerowej (16 tys. zł)
zainstalowano zadaszenie przy wejściu  

do budynku w 2020 r. (16 tys. zł)

remont stołówki w 2020 r. 
(40 tys. zł)

remont pieców Co,  
wymiana palników (47 tys. zł)

będzie nowa nawierzchnia boiska  
(ok. 400 tys. zł, w tym 50%  

dofinansowania kosztów budowy)

remont instalacji  
elektrycznej w 2020 r.  

i etap (50 tys. zł)
remont stołówki w 2020 r. (92 tys. zł)

Planowany jest remont elewacji  
(ogólny koszt 200 tys. zł, w tym 70%  sfinan-

suje firma zewnętrzna)

remont łazienek i pionów 
kanalizacyjnych w 2020 r. (ok. 

25 tys. zł) 
naprawiany będzie dach  

na budynku szkoły (83 tys. zł)

Planowany jest remont i wymiana  
naświetlenia w pomieszczeniach,  

które zostaną przystosowane na potrzeby 
świetlicy  (ok. 40 tys. zł)

w suMie zrobione i trwające  
remonty: ok. 469 tys. zł

zrobione i trwające remonty:  
ok. 167 tys. zł, planowane ok. 83 tys. zł

zrobione i trwające remonty: ok. 54 tys. zł, planowane: 
ok. 640 tys. zł (w tym  

dofinansowanie ze środków zewnętrznych)
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– Działalność społeczna to Pana 
żywioł, a zaczęła się od...?
– Chyba geny odziedziczone po Ta-
cie, który był społecznikiem i tak nor-
malnie dobrym człowiekiem. Nieste-
ty choroba i nagła śmierć pozbawiała 
mnie ojca, gdy miałem zaledwie dzie-
więć lat. Dla tak młodego człowieka 
to było coś niewyobrażalnego, przez 
pewien czas było bardzo trudno, 
mama robiła co mogła i była rodzina, 
ale tata był kimś niezwykle ważnym. 
Długo nie mogłem zaakceptować 
powstałej pustki, ale życie biegło i z 
pomocą rodziny po pewnym czasie 
jakoś się pozbierałem. Początki, to 
tak jak Pani zauważyła harcerstwo 
i praca instruktorska. Mieszkając 
w bloku, będąc jeszcze dość mło-
dym, choć dorosłym człowiekiem, 
rozpocząłem pierwszą działalność 
społeczną. Wprowadziłem kilka 
mniejszych i większych udogodnień 
oraz zmian na terenie bloku i osiedla. 
Sąsiedzi doceniając moją pracę i 
zaangażowanie na walnym zebraniu 
przedstawicieli i wybrali mnie do rady 
nadzorczej spółdzielni Starówka. 
W Markach przyłączyłem się do 
TPM,  grupy fajnych mieszkańców, 
zaangażowanych w różne działania 
społeczne. Organizujących piknik 
rodzinny „Przystań Marki” oraz 
WOŚP i inne wydarzenia z kilkoma 
osobami robimy wspaniałe rzeczy 
do dziś. Było fantastycznie, jednak za 
mało i tak znalazłem się w szeregach 
Grupy Marki 2020. Brałem udział 
w głośnej w kraju akcji cukierkowej 
"Tak - dla obwodnicy Marek. Odbyła 
się 30 sierpnia 2009 roku, zbieraliśmy 
od kierowców wracających z wakacji 
do Warszawy podpisy w sprawie bu-
dowy obwodnicy Marek. Chodziliśmy 
między samochodami, które stały w 
korku przez całe miasto i rozdawali-
śmy cukierki. 
Z wydarzeń, w których organizacji 
uczestniczę, można wymienić Spar-
takiadę Rodzinną MSG, Bieg Nocny 
Marek, wspomniany WOŚP, Dzień 
Rodziny i oczywiście Memoriał 
„Bercika” wyścig rowerowy MTB. 
Były jeszcze różne jednorazowe wy-
darzenia, a wśród nich, bardzo ważne 
- zbiórka dla powodzian z Sokolnik i 
Sandomierza w 2010 roku. Wspaniała 
akcja, która mogliśmy przeprowadzić 
dzięki ofiarności mieszkańców. Ta-
kich działań pomocowych było wiele 
i na pewno jeszcze będą gdy będzie 
potrzeba i póki starczy sił i zdrowia.
Z tego miejsca muszę bardzo głośno 
powiedzieć, że każde wydarzenie 
jest działaniem kolegialnym, trzon 
organizacyjny zawsze dzierży kilka 
lub kilkanaście osób, a dopiero w 
dniu wydarzenia dołączają rzesze 
wolontariuszy i czasami jest ich 
nawet kilkaset. Przy każdym wyda-
rzeniu kulturalnym czy sportowym 
jest zespół i każdy ma przypisaną 
rolę oraz zadania i dopiera suma 
tych jednostkowych prac prowadzi 
do sukcesu.      
– Jako radny podejmował Pan 
szereg inicjatyw, jest Pan autorem 
i współautorem wielu projektów - 
które z nich udało się zrealizować?
 - Myślę, że bardzo ważnym i bliskim 
mojemu sercu jest, realizowana od 
kilku lat, Akcja Sterylizacja. Celem 
jest zmniejszenie ilości bezdomnych 

zwierząt w Markach. Iskrą tego pro-
jektu była mieszkanka, która pewnego 
dnia zadzwoniła, przedstawiając 
problem i tak się zaczęło. Pamiętam 
dokładnie, gdzie znajdowałem się w 
chwili gdy zadzwonił telefon, to chyba 
dowód, ważności tego projektu. Akcja 
cieszy się wielkim zainteresowaniem 
mieszkańców, w ostatnim czasie 
rozszerzyliśmy ją o czipowanie zwie-
rząt, wcześniej wysterylizowanych.  
Kolejnym bardzo ważnym działa-
niem, w którym jestem jednym z try-
bików walki o więcej i większe ekrany 
na obwodnicy Marek, mają ochronić 
mieszkańców przed nadmiernym 
hałasem. Zdarzyło się, że zostałem 
zaproszony jako prelegent na ogól-
nopolską konferencję mającą na celu 
wymianę doświadczeń w działaniach 
ograniczających hałas z dróg. 
Dziś firma, która wygrała przetarg, 
projektuje nowe ekrany akustyczne na 
naszej obwodnicy. Prace budowlane 
mają zakończyć się w przyszłym roku 

i wtedy sytuacja osób mieszkających 
wzdłuż obwodnicy powinna znacznie 
się poprawić. Niestety wiem, że nie 
jest to koniec, ponieważ pozostanie 
na obwodnicy odcinek pozbawiony 
ekranów i ochrony. Oczywiście jest 
wiele działań bardzo przyziem-
nych: lustra na skrzyżowaniach, 
naprawa nawierzchni, oświetlenie 
ulic i sygnalizacji na skrzyżowaniach, 
znaki drogowe, przycięcia zieleni, 
wywóz śmieci, naprawy placów za-
baw, ochrony przed niezgodnymi z 
prawem działaniami deweloperów i 
wiele innych, które utrudniają życie 
mieszkańcom. 
– Pana największy sukces i naj-
większa porażka w działalności 
społecznej, to...?
- Wierzę, że sukces jest jeszcze 
przede mną, choć myślę, że może-
my nazwać sukcesem reaktywację 

Ochotniczej Straży Pożarnej oraz 
pracę w komitecie założycielskim i 
pierwszym po reaktywacji zarządzie. 
To sukces drużyny, grupy ludzi, 
którzy dali z siebie to co najlepsze. 
Trzeba pamiętać, że pomysłodawcą 
reaktywacji OSP był mieszkaniec 
Marek, strażak ochotnik. Teraz OSP 
ma młody sprawny zarząd i wiele 
zaangażowanych Druhen i Druhów, 
którzy robią kawał dobrej roboty dla 
mieszkańców Marek i okolicznych 
miejscowości. 
Porażka - mam nadzieję, że nigdy 
nie nadejdzie, choć było wydarzenie, 
które bardzo mnie zabolało, ponieważ 
było krzywdzące, ale to już historia. 
Dziś wiem, że czasem ludzie robią 
rzeczy, które nigdy nie powinny się 
wydarzyć. Proszę wybaczyć, nich ta 
sprawa pozostanie bez wyjaśniania.
Przytłaczają mnie sytuacje, gdy nie 
mogę pomóc, gdy brak możliwości 
rozwiązania problemu. Niestety 
takie sprawy są i nie jest ich mało, 

a wynikają z kilkudziesięcioletnich 
zaszłości, na które potrzeba bardzo, 
bardzo wielu lat i jeszcze więcej 
pieniędzy. Mam wrażenie, że mówię 
za dużo i nie wiem czy ktoś będzie 
chciał to czytać, choć o bolączkach i 
problemach oraz braku zrozumienia 
i wielu związanych z tym sprawach 
mógłbym mówić długo.  
– Nie tylko zasiada Pan w radzie 
miejskiej, ale jest też członkiem 
zarządu Towarzystwo Przyjaciół 
Marek, członkiem Sztabu Marki 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy, wiceprezesem Mareckiego 
Stowarzyszenia Gospodarcze-
go oraz członkiem Grupy Marki 
2020. Jak Pan to godzi z pracą 
zawodową?
- Jeżeli decydujemy się na pracę spo-
łeczną, musimy być przygotowani, że 
zabraknie nam czasu dla nas samych 

i niestety również dla rodziny i to jest 
najtrudniejsze. Doba ma tylko 24 go-
dziny i dlatego musiałem ograniczyć 
działania w stowarzyszeniach. Zrezy-
gnowałem z zasiadania w zarządzie 
MSG, ponieważ trzeba więcej czasu 
poświęcać mieszkańcom i sprawom 
miasta. W tej kadencji pełnię funkcję 
przewodniczącego komisji, co wy-
maga znacznie większego zaangażo-
wania, specyfika komisji dodatkowo 
wymaga przygotowywania projektów 
uchwał, co jest pracochłonne. Jeżeli 
pojawia się konieczność powołania 
doraźnej komisji RM, zawsze jestem 
gotowy do dodatkowej pracy. Przez 
kilka lat byłem członkiem zespołu 
do spraw Budżetu Obywatelskiego. 
Pełniłem funkcję przewodniczącego 
komisji zajmującej się wyborem 
ławników, jestem członkiem zespołu 
rewitalizacji miasta Marki, od roku 
komisji statutowej naszego miasta 
oraz przez kilka lat członkiem Po-
wiatowej Rady Polityki Społecznej. 

Myślę, że znalazłbym coś jeszcze. 
Bardzo lubię czytać i kilka lat temu 
musiałem pokochać audiobooki z 
uwagi na ograniczenia czasowe. Dziś 
mogę powiedzieć, że jestem uzależ-
niony od książek czytanych, ponieważ 
pozwalają odkrywać historie skryte na 
kartach w nietypowych sytuacjach, 
które nie pozwoliłyby na przewraca-
nie prawdziwych stron. Znowu się 
rozgadałem, ale chcę odpowiedzieć 
jak naj dokładnie na Pani pytania. 
Wspieram koleżanki i kolegów z za-
rządu gdy proszą o pomoc, nigdy nie 
odmówię ponieważ nie umiem być 
bezczynnym. Przez cały rok musi coś 
się dziać, jedno wydarzenie dobiega 
końca, za chwilę rusza organizacja 
kolejnego, chyba w ten sposób ładuje 
wewnętrzne akumulatory i tak z roku 
na rok.
Muszę jeszcze raz zaznaczyć, ponie-
waż jest to bardzo ważne. Sukces jest 
sumą pracy wielu osób, jednych widać 
bardziej innych mniej, ponieważ 
taka jest specyfika różnych działań, 
ale wszyscy są równie ważni, tak jak i 
sponsorzy i darczyńcy, bez których nie 
bylibyśmy wstanie nic zrobić.   
– Na portalu samorządowym uzy-
skał Pan ponad 86% poparcia, to 
najlepszy wynik wśród wszystkich 
radnych z naszego powiatu. Jaka 
jest recepta na taki sukces?
Jestem zaskoczony, ale skłamałbym, 
gdybym nie powiedział, że jest to 
bardzo miłe. Teraz powiem krótko, 
nie mnie oceniać dlaczego, ale myślę, 
że wszystko co powiedziałem, oraz to 
czego nie zdążyłem, wpływa na wspo-
mnianą przez Panią ocenę. 

Społecznik  
z powołania

Mieszkańcy Marek mówią o nim „społecznik”. W młodości był instruktorem har-
cerskim, od lat kojarzony jest z „Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy” oraz 
szeregiem inicjatyw na rzecz Miasta Marki. Z Jarosławem Jaździkiem, mareckim 
radym rozmawia Aleksandra Olczyk.

– Wierzę, że sukces jest jesz-
cze przede mną, choć myślę, 
że możemy nazwać sukce-
sem reaktywację Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Markach 
oraz pracę w komitecie zało-
życielskim i pierwszym  
po reaktywacji zarządzie.  
To sukces drużyny,  
grupy ludzi, którzy dali  
z siebie wszystko co najlep-
sze – mówi  Jarosław Jaździk

Gdy kończą się samorządowe dotacje, do gry wkraczają rządowe. Z ich pomocą łatwiejsza jest 
likwidacja starych pieców. W sierpniu Marki uruchomiły Gminny Punkt Konsultacyjno-Informa-
cyjny Programu „Czyste Powietrze”. 

– W naszym mieście jest 
dużo starych kopciuchów, które 
w sezonie jesienno-zimowym 
są jednym z powodów smogu. 
Chcemy, by jak największa licz-
ba ich użytkowników - naszych 
mieszkańców, mogła skorzystać 
z rządowych dotacji i wymieniła 
źródło ciepła na takie, które jest 
przyjazne środowisku – tłumaczy 
Jacek Orych, burmistrz Marek.  
O tym, że mieszkańcy chcą to 
robić, świadczy fakt, że analo-
giczny, samorządowy program 
dopłat do wymiany pieców, zo-
stał w tym roku wyczerpany.  
- W tym roku przeznaczyliśmy na 
ten cel rekordową kwotę ponad 200 
tys. zł. Wygląda na to, że uda się ją 
w pełni wykorzystać. Otrzymaliśmy 
bowiem aż 27 wniosków. Po wyko-
naniu tych robót liczba kopciuchów, 
których wymianę dofinansowywa-
liśmy od 2018 r., łącznie zmniejszy 
się o 77 – oblicza Jacek Orych.

Jeśli ktoś nie zdążył wniosko-
wać w tym roku w samorządowym 
programie, może to zrobić w 
rządowym – z pomocą mareckie-
go ratusza. Temu właśnie służy 
Gminny Punkt Konsultacyjno-

-Informacyjny Programu „Czyste 
Powietrze”. Za dotacje z tej puli 
można nie tylko uzyskać wsparcie 

na wymianę kopciucha, ale również 
na termomodernizację budynku 
(np. ocieplenie). 

– Dotacja z rządowego pro-
gramu może wynieść do 30  tys. 
zł (dla podstawowego poziomu 

dofinansowania) lub do 37  tys. 
zł (dla podwyższonego poziomu 
dofinansowania) – mówi Mar-

cin Skrzecz, naczelnik Wydziału 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.

Deklaruje, że pracownicy ratu-
sza pomogą w wypełnieniu i prze-
słaniu wniosku o dofinansowanie. 

- Zapraszamy do urzędu mia-
sta. Gminny Punkt Konsultacyjno-
-Informacyjny Programu „Czyste 
Powietrze” jest czynny dwa dni w 
tygodniu: w środę od godz. 12.00 
do godz. 18.00 oraz w piątek od 
godz. 10.00 do godz. 14.00. Moż-
na się z nami także kontaktować 
za pomocą poczty elektronicznej 
– prosimy o przesłanie pytań na 
adres czystepowietrze@marki.
pl – mówi Martyna Malinowska, 
opiekunka programu w Markach. 

– Zachęcamy do udziału w 
programie. Dzięki temu wspólnie 
możemy zmniejszyć skalę zanie-
czyszczenia powietrza – podsu-
mowuje Jacek Orych.

Redakcja

Jeśli ktoś nie zdążył wnioskować w tym roku w samorzą-
dowym programie, może to zrobić w rządowym z pomocą 
mareckiego ratusza. Temu służy Gminny Punkt Konsulta-
cyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. Za do-
tacje z tej puli można nie tylko uzyskać wsparcie na wymia-
nę kopciucha, ale również na termomodernizację budynku 
(np. ocieplenie). Jak wyjaśnia Marcin Skrzecz, naczelnik 
Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dota-
cja z rządowego programu może wynieść do 30 tys. zł (dla 
podstawowego poziomu dofinansowania) lub do 37 tys. zł 
(dla podwyższonego poziomu dofinansowania). 

W Markach - dotacjami w smog

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 2021 r. poz. 735)

StaROSta WOŁOMiŃSKi 
ZaWiadaMia 

o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Kobyłka 
reprezentowanego przez pełnomocnika P. Mariusza Robaka, z 
dnia 12.05.2021 r. (data wpływu do tut. Starostwa 13.05.2021 r.), 
uzupełniony w dniu 13.08.2021 r., postępowania administracyjnego 
w  sprawie znak: WAB.6740.14.20.2021 o  wydanie decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: 
budowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Jasińskiego w 
Kobyłce na odcinku od ul. Napoleona do działki nr 3 
obręb 0017-17 Kobyłka, w ramach zadania: „budowa 
skrzyżowania dwupoziomowego w  Kobyłce Ossów, 
polegająca na budowie wiaduktu drogowego nad linią 
kolejową nr 6 Zielonka-Kuźnica białostocka w km ok. 
17,228 w ciągu drogi stanowiącej połączenie ul. Jasińskiego 
z ul. Poniatowskiego, w  związku z rozbiórką przejazdu 
kolejowego 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 – Zielonka 
– tłuszcz (Sadowne)”, realizowana w ramach projektu „ 
Prace na linii E75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z 
robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – 
Sadowne”.

Działki usytuowania obiektu:
•	 w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję 

w części (w nawiasach – numery działek po podziale, tłustym 
drukiem – numery działek w projektowanym pasie drogowym 
przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz Miasta 
Kobyłka):
−	 ew. nr: 8 (8/3, 8/4), 11 (11/3, 11/4), 16 (16/3, 16/4), 39/9 

(39/20, 39/21), 51/4 (51/5, 51/6), 185 (185/1, 185/2),  186 
(186/1, 186/2), 187 (187/1, 187/2), 245 (245/7, 245/8),  
247 (247/3, 247/4), 250/9 (250/12, 250/13), 252/9 
(252/12, 252/13), 254/7 (254/9, 254/10), 255 (255/6, 
255/7), 256 (256/5, 256/6),  257 (257/5, 257/6), 269/1 
(269/7, 269/8), 271 (271/5, 271/6), 272 (272/5, 272/6), 
288/1 (288/7, 288/8) w obrębie 0016-16, jednostka ew. 
143401_1 – Kobyłka,

−	 ew. nr: 4 (4/3, 4/4), 5 (5/3, 5/4),  6 (6/7, 6/8), 7 (7/6, 7/7, 
7/8), 8 (8/6, 8/7, 8/8), 9 (9/6, 9/7, 9/8), 10 (10/6, 10/7, 
10/8), 11 (11/9, 11/10, 11/11),  12 (12/9, 12/10, 12/11), 
13 (13/9, 13/10, 13/11), 14 (14/9, 14/10, 14/11), 15 
(15/6, 15/7), 18 (18/8, 18/9, 18/10), 19/9 (19/12, 19/13) 
w obrębie 0017-17, jednostka ew. 143401_1 – Kobyłka,

•	 w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod 
inwestycję na rzecz Miasta Kobyłka w całości:
−	 ew. nr: 248, 249 w obrębie 0016-16, jednostka ew. 

143401_1 – Kobyłka,
•	 w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Miasta 

Kobyłka, niepodlegające przejęciu (w  nawiasach -  numery 
działek po podziale, tłustym drukiem – numery działek w 
projektowanym pasie drogowym):
−	 ew. nr: 191, 251/1,  87 (87/5, 87/6), 251/11 (251/14, 

251/15) w obrębie 0016-16, jednostka ew. 143401_1 – 
Kobyłka,

−	 ew. nr: 1 (1/10, 1/11, 1/12) w obrębie 0017-17, jednostka 
ew. 143401_1 – Kobyłka.

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

−	 ew. nr: 15, 88, 183, 184, 188, 190/1, 190/2, 191, 192, 
198/2, 198/3, 241, 242, 246, 270, 287, 289, 290, 291, 292, 
305, 16 (16/3, 16/4), 185 (185/1, 185/2),  186 (186/1, 
186/2), 187 (187/1, 187/2), 245 (245/7, 245/8),  247 
(247/3, 247/4), 269/1 (269/7, 269/8), 271 (271/5, 271/6), 
288/1 (288/7, 288/8) w obrębie 0016-16, jednostka ew. 
143401_1 – Kobyłka,

−	 ew. nr: 122/4 w obrębie 0032-32, jednostka ew. 
143401_1 – Kobyłka.

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 
przyjęć 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 2021 r. poz. 735) 
doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia.
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W dzisiejszych czasach, w dobie pandemii warto jest korzystać z usług masaży. Dzięki nim, przez 
chwilę możemy się zrelaksować i oczyścić swoje myśli od problemów życia codziennego. To 
czas, który poświęcamy tylko sobie i swojemu ciału. Uspokajamy się i odprężamy, a wytwarza-
ne podczas dotyku endorfiny, łagodzą ból, niwelują stres oraz obniżają ciśnienie krwi. Masaże, 
świetnie sprawdzają się dla osób, które są aktywne fizycznie. Łagodzą napięcie mięśni, sztyw-
ność stawów, poprawiają ich ruchomość i elastyczność.

W Wołominie przy ul. A. Mic-
kiewicza 10, powstał 11 salon 
marki THAI BALI SPA - salon 
tradycyjnych masaży oriental-
nych. Wyjątkowy koncept, który 
narodził się w 2019 roku, dzięki 
pasji do dalekich podróży w głąb 
Azji, zamiłowania do masażu 
oraz z potrzeby dzielenia się 
relaksem w Polsce. Misją marki 
jest dbanie o samopoczucie i 
zdrowie każdego odwiedzającego 
to miejsce Gościa, oferując miej-
sce odpoczynku, gdzie panuje 
wyciszająca atmosfera, dająca 
odprężenie po ciężkim dniu.

W ofercie jest wiele rodzajów 
masaży. Oprócz tych najbardziej 
klasycznych, czyli tajskiego i 
balijskiego, znajdują się także 
masaże gorącymi kamieniami, 
świecą, czy stemplami ziołowymi. 
Dla fanów zabiegów SPA, mamy 
odmładzające rytuały, w których 
skład wchodzą złuszczający 
peeling oraz nawilżająca maska 
oraz do wyboru masaż balijski 
lub olejkowy. 

W sprzedaży są również vo-
uchery podarunkowe, które ide-
alnie sprawdzą się jako prezent 
na każdą okazję.

W salonach Thai Bali Spa od 
początku założenia marki pra-

cują wyłącznie wykwalifikowane 
masażystki wprost z Tajlandii i 
Bali, które naukę technik masaży 
orientalnych pobierały w reno-
mowanych tamtejszych szkołach. 

W doborze masażystek marka 
stawia na: profesjonalizm, praco-
witość i indywidualne podejście 
do każdego Gościa. Profesjona-

lizm w połączeniu z ogromną 
wiedzą w zakresie masażu, stano-
wią podstawę działalności.

Jeżeli potrzebujecie regenera-
cji, odpoczynku i naładowania się 

pozytywną energią, zapraszamy 
do salonów Thai Bali Spa, w 
których poznacie moc działania 
tajskich i balijskich masaży, które 

relaksacyjne wpłyną na wasze cia-
ła i umysł. W ofercie znajdziecie 
wiele rodzajów masaży i rytuałów, 
dzięki którym poczujecie się jak 
w raju. 

Zapraszamy do salonów znaj-
dujących się w Warszawie, Pia-
secznie, Łomiankach, Legiono-
wie, Aninie, Gdańsku i Krakowie. 

Thai Bali Spa  
masaże twoich marzeń

W ofercie jest wiele ro-
dzajów masaży. Oprócz 
tych najbardziej klasycz-
nych, czyli tajskiego  
i balijskiego, znajdują się 
także masaże gorącymi 
kamieniami, świecą,  
czy stemplami ziołowy-
mi. Dla fanów  
zabiegów SPA, mamy  
odmładzające rytuały,  
w których skład wcho-
dzą złuszczający peeling 
oraz nawilżająca maska 
oraz do wyboru masaż 
balijski lub olejkowy.

Zapraszamy serdecznie  
do największej sieci  

masaży orientalnych,
Thai Bali Spa na ulicę  

Mickiewicza 10 w Wołominie.
Godziny otwarcia salonu:  

poniedziałek - niedziela  
od 12:00 do 21:00

Numer telefonu do salonu:  
+48 665 280 823

www.thaibalispa.pl

Obchody rozpoczęły się 
w kuligowskim kościele Mszą 
Świętą w intencji Ojczyzny i jej 
Obrońców. Uroczystość w opra-
wie Orkiestry Reprezentacyjnej 
Policji KGP. Po Mszy Św. oficjalne 
delegacje oraz przedstawiciele lo-
kalnej społeczności złożyli kwiaty 
pod tablicą upamiętniającą walki 
policjantów w 1920 r. po czym 
wszyscy przemaszerowali na bło-

nia nad Bu-
giem, aby 
oficjalnie 
rozpocząć 
i m p r e z ę 
plenerową.

Jako pier-
-wszy odbył się 
dynamiczny pokaz 
specjalnej jednost-
ki Centralnego Pododdziału 
Kontrterrorystycznego Policji 
BOA w dynamicznym zatrzyma-
niu niebezpiecznego przestępcy 
z wykorzystaniem śmigłow-
ca S-70i Black Hawk i policji 
rzecznej. Śmigłowiec bojowy na 
pokładzie z policjantami Biura 
Operacji Antyterrorystycznych, 

który wykonał kilka okrążeń, 
nisko, tuż nad głowami zebra-
nych, sprawił ogromne wrażenie 
na publiczności. Dużo widzów 
zebrało się również na pokazie 
szkolenia psów policyjnych. 
Przeprowadzony pokaz miał na 
celu zaprezentowanie umiejęt-
ności czworonogów pod kątem 
posłuszeństwa i obrony prze-
wodnika. Ta część wydarzenia 
zakończyła się widowiskowym 
pokazem ułanów przygotowa-
nym przez Fundację Skrzydła 

Chwały, w wykonaniu grupy 
kaskaderskiej Stund Bros, 

podczas którego zapre-
zentowano musztrę pa-
radną i bojową ułanów z 
1920 r., pokaz władania 

bronią, szablą 
oraz spraw-

ność posługi-
wania się lancą.

K o l e j n ą  z 
atrakcji wydarzenia 

był koncert Orkiestry Re-
prezentacyjnej Policji popro-
wadzony przez tamburmajora 
sierż. sztab. Jakuba Pietruchy 
z gościnnym udziałem solisty 
Macieja Gronka – artysty zwią-
zanego z Polską Operą Kró-
lewską oraz Reprezentacyjnym 
Zespołem Artystycznym Wojska 
Polskiego.

Podczas wyda-
rzenia można było 

zobaczyć m.in.  
sprawność posługiwa-

nia się lancą oraz 
pokaz z wyko-

rzystaniem 
śmigłowca 
S-70i Black 

Hawk

„Huzarzy Śmierci”. Policjanci w Bitwie War-
szawskiej 1920 r., to sztandarowe wydarzenie 
Gminy Dąbrówka, które już po raz 6. odbyło się 
na błoniach kuligowskich. Impreza związana jest 
z walecznym dywizjonem Huzarów Śmierci, w 
skład którego wchodzili funkcjonariusze policji 
państwowej, którzy w 1920 roku walczyli z nawa-
łą bolszewicką o niepodległość Rzeczpospolitej. 

Huzarzy Śmierci  
w Bitwie Warszawskiej

D
ąbrów

ka pam
ięta o bohaterach

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) Burmistrz Miasta 
Zielonka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w  użyczenie:

lp.
Oznaczenie nieruchomości

wg ewidencji gruntów i budynków Ulica
Numer KW

Powierzchnia 
w  m2

Przeznaczenie 
zgodnie z mpzp

Opis 
nieruchomości

działka obręb
1 82 4-80-03 Mazurska WA1W/00131140/2 2,88 5KDPJ Grunt pod 

pojemnik z  
odzieżą używaną

2 17 4-80-08 Długa WA1W/00006512/6 1,44 2-MW
3 42/10 4-90-02 Powstańców WA1W/00007459/3 1,44 9-MW
4 127 5-20-03 Waryńskiego Władanie Gmina Zielonka 1,44 KDPJ
5 58/1 5-20-04 Wyszyńskiego WA1W/00025401/4 1,44 26KD-L
6 94 5-20-07 Paderewskiego WA1W/00007232/6 1,44 9KDL
7 76 5-40-02 Dziennikarska WA1W/00030868/3 1,44 58U-O
8 79/2 5-40-02 Słowackiego Władanie Gmina Zielonka 1,44 7KD-Z
9 9/249 5-50-01 Wyszyńskiego WA1W/0076610/4 1,44 6-MW

10 9/251 5-50-01 Wyszyńskiego WA1W/00076797/8 1,44 8-MW
11 9/253 5-50-01 Wyszyńskiego WA1W/00076788/2 1,44 5-MW
12 9/261 5-50-01 Wyszyńskiego WA1W/00070959/0 1,44 3-MW

WGP.6845.114.1.2021
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LECh  
URbaNOWSKi

O tym jak bardzo brakuje czuj-
nych obserwatorów którzy mó-
wią naszym gminnym notablom 
"sprawdzam" przekonaliśmy się 
w momencie kiedy grupa radnych 
związanych z Elżbietą Radwan do-
puściła się t.zw. "kłamstwa budże-
towego". Na czym ono polegało? 

- Pokrótce: przekonani o swojej 
"mocy wpływu" lub też niedoinfor-
mowani radni, postanowili okła-
mać opinię publiczną, opowiadali 
wszem i wobec o nieprawdziwych 
konsekwencjach nieprzyjęcia 
budżetu Wołomina. Wśród plag 
egipskich, które miały spaść na 
Wołomin, możemy wymienić: 
zatrzymanie wszelkich inwestycji, 
utrata biletu metropolitalnego jak i 
wspólnego i wiele innych (zdarzyło 
im się nawet zagalopować na grupy 
dyskusyjne Ząbek i postraszyć 
tamtejszych mieszkańców utratą 
Wspólnego Biletu, którego miesz-
kańcy Ząbek nie mieli). "Kłamstwo 
Budżetowe" stało się momentem 
przełomowym, wtedy to razem z 
Piotrem Szczerbiakiem i Domi-
nikiem Kozaczką postanowiliśmy 
przestać nagrywać jedynie "do szu-
flady" ale wrzucić materiał do In-
ternetu - mówi Lech Urbanowski.

Żeby oddać atmosferę w jakiej 
"dzielnicowi politycy" przyjęli na-
sze materiały warto zacytować kil-
ku z nich: "A kto sponsorował ten 
odcinek? Pytam przede wszystkim 
w kontekście MZO." - pisze pra-
cownik Urzędu Miejskiego. Roz-
rywkowa Radna słynąca z zami-
łowania do magla pyta natomiast 
swojego kolegi urzędnika: "Karol 
oni są tak słabi, że szkoda nawet 

tego tworu komentować. Lech, 
to co najwyżej, może pochwalić 
się wyczynami barowymi..." po 
czym radna (sic!) przechodzi do 
dalszych insynuacji w swoim stylu 
a firmowanych jej przynależnością 
do "Pozytywnego Wołomina". W 
dyskusjach pod filmami często 
padało pytanie: Kim są Właściwi 
Ludzie? Skąd ta nazwa? Kto 
was finansuje? (pewien gminny 
urzędnik (?) zasugerował, że 
opłacają nas tajemniczy "ludzie" 

chcący przejąć jakieś tajemnicze 
interesy, a płacą poprzez jakieś 
wadia w sąsiednich gminach (tak 
- dyskusja osiąga ten poziom ab-
surdu)). No to czas odpowiedzieć 
na to frapujące wielu lokalnych 
"polityków" pytanie: historia jak 

zawsze jest prostsza niż się wydaje. 
Ponad dwa lata temu, Piotr Szczer-
biak postanowił odpalić projekt 
publicystyczny, miał on zerwać 
z wieloletnią tradycją bylejakości 
w opowiadaniu o samorządzie i 
naświetlić bylejakość w samym 
samorządzie. Założenie programu 
było proste, przed kamerę trafiają 
ludzie, którzy mają coś do powie-
dzenia i umieją o tym opowiedzieć. 
Pierwszy program, jak i kolejne 
nagraliśmy i wrzuciliśmy na półkę 

z założeniem, że odkopiemy je 
któregoś dnia, jako swoistą "kap-
sułę czasu" . Pierwszy materiał z 
kapsuły został nagrany miesiąc po 
samorządowych wyborach w 2018 
roku. Wartość naszej publicystyki 
najlepiej podsumowała jedna z 

komentujących osób: "To może 
następnym razem, zanim władze 
gminy i niektórzy radni ośmieszą 
się przed innymi gminami powiatu 
i namieszają mieszkańcom w gło-
wach, rzucą pytanie na FB? Może 
któryś z mieszkańców będzie znał 
odpowiedź? Wspólnymi siłami 
dociągniemy do końca kadencji, 
taka nowa forma partycypacji 
społecznej , a tak na serio, to jutro 
wiele osób kupuje pierwszy bilet w 
tym roku i wielu się zastanawia czy 

tańsze bilety nadal istnieją. Może 
warto tą samą drogą, którą poszedł 
fake, puścić wyjaśnienie sytuacji?" 

Program Właściwi ludzie znaj-
dziecie na facebook-u i yt. Do zo-
baczenia w komentarzach i na ulicy.

O tym, że w Wołominie i okolicach brakuje dojrzałej i zaangażowanej publicystyki samorządowej wie każdy, kto choć 
raz przeczytał z zażenowaniem jeden z felietonów o wróżkach, magach i czarodziejach w finansowanym, m.in. przez 
spółki zależne od burmistrza "różowym Wołominie". 

O właściwych ludziach 

Pomimo, że Nuctech wy-
grał przetarg na dostarczenie 
sprzętu w portach lotniczych 
w Wilnie, Kownie i Połądze i 
mimo wielu prób wyjaśnień 
podjętych przez firmę, do 
podpisania umowy raczej nie 
dojdzie.

- Zarządca litewskich lot-
nisk wstępnie uznał ofertę 
Nuctech za najlepszą zarówno 
pod względem technicznym, 
jak i ekonomicznym. Wyłącza-
jąc naszą firmę z usługi dostar-
czania systemów wykrywania 
materiałów wybuchowych do 
krajowych portów lotniczych, 
rząd litewski niesprawiedliwie 
uprzywilejował podmiot z 
USA, zakłócając tym samym 

konkurencję na regulowanym 
rynku europejskim, tłumaczy 
Robert Bos, zastępca dyrektora 
generalnego Nuctech Ne-
derlanden i rzecznik prasowy 
firmy na Europę.

Nuctech od lat jest jed-
nym z głównych europej-
skich producentów sprzętu 
do kontroli bezpieczeństwa 
(dostarczanego w całej UE) 
z zakładem o pełnym cyklu 

produkcyjnym w Polsce (w Ko-
byłce koło Warszawy). Firma (i 
pośrednio jej polska inwestycja 
w fabrykę pod Warszawą) jest 
od ponad roku przedmiotem 
ataków ze strony administracji 
amerykańskiej.

Dla Nutcech oznacza to 
poważne komplikacje. 

Zarząd firmy uważa, że 
jest to kampania wymierzona 
przeciwko Nuctech, zapo-
czątkowana jeszcze za cza-
sów prezydentury Donalda 
Trumpa, zniechęca rządy 
państw członkowskich UE do 
kupowania sprzętu Nuctech 
i rozpowszechnia – według 
firmy, nieuzasadnione – za-

rzuty dotyczące domniemanej 
kontroli rządu chińskiego nad 
zbieranymi przez urządzenia 
danymi. Według przedstawi-
cieli Nuctech w Polsce jest to 
„absolutnie niemożliwe, al-
bowiem wszelkie informacje 
przetwarzane podczas ska-
nowania pozostają wyłącznie 
w rękach klientów firmy (np. 
operatorów lotnisk czy służb 
celnych)”. 

Nuctech - polska spółka, mająca zakład w Kobyłce, 
produkująca sprzęt do kontroli bezpieczeństwa 
– skanowania m.in. bagaży na lotniskach czy ła-
dunków cargo – ma problemy na Litwie. Tamtejszy 
rząd wykluczył Nuctech z możliwości dostarczania 
sprzętu na kilka litewskich portów lotniczych, 
powołując się na „względy bezpieczeństwa naro-
dowego” w lutym 2021 r. 

Kobyłka - Nuctech  
kontra zarządca  
litewskich lotnisk 

nieuczciw
a konkurencja?

– Wyłączając naszą firmę z usługi 
dostarczania systemów wykrywa-
nia materiałów wybuchowych do 
krajowych portów lotniczych, rząd 
litewski niesprawiedliwie uprzywi-
lejował podmiot z USA, zakłócając 
tym samym konkurencję na regu-
lowanym rynku europejskim – tłu-
maczy Robert Bos, zastępca 
dyrektora generalnego 
Nuctech Nederlanden.

Ponad dwa lata temu, 
Piotr Szczerbiak (z lewej) 
postanowił odpalić pro-
jekt publicystyczny, miał 
on zerwać z wieloletnią 
tradycją bylejakości w 
opowiadaniu o samo-
rządzie i naświetlić 
bylejakość w samym 
samorządzie. Założenie 
programu było proste, 
przed kamerę trafiają 
ludzie, którzy mają coś 
do powiedzenia i umieją 
o tym opowiedzieć. Jed-
nym z pierwszych zapro-
szonych jest wieloletni 
(były) radny wołomiński 
Dominik Kozaczka
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Młodzieżowy 
Turniej  Siatkarski 
o puchar 
Starosty 
Wołomińskiego  
z okazji 
101. rocznicy 
Bitwy 
Warszawskiej 
1920 roku

Hala OSiR
w Wołominie

Korsaka 4
Rozpoczęcie turnieju

godzina 1000

11
09

Klub Siatkówki
Huragan Wołomin

Zadanie dofinansowano 
ze środków 
Powiatu Wołomińskiego

Weź udział w konkursie  
(etno)fotograficznym  
z pulą nagród o wartości 4500 zł

Święte Wędrowanie

Dla autorów najlepszych prac 
przewidziano cenne nagrody, w 
każdej z trzech kategorii wie-
kowych:
• za zajecie I miejsca,  
nagroda rzeczowa o wartości 
750,00 złotych
• za zajecie II miejsca,  
nagroda rzeczowa o wartości 
500,00 złotych
• za zajecie III miejsca,  
nagroda rzeczowa o wartości 
250,00 złotych.

Co trzeba zrobić ? 

Zarejestrować swój udział  
w konkursie poprzez stronę:

 www.ozr.powiatwolominski.pl/
swiete-wedrowanie-2021/

A następnie przesłać w wersji 
elektronicznej do 15 września 
pracę złożoną z:
1) maksymalnie 5 ujęć, fotografii 
opisywanego obiektu – małej 
architektury ludowej
2) informacji o współrzędnych 
geograficznych GPS lub link do 
mapy googlemaps, umożliwiają-
cy lokalizację obiektu w terenie

3) opisu, minimum 500 znaków, 
takich jak na przykład: dane 
adresowe, jeśli są możliwe do 
ustalenia, opis techniczny (np. 

rok lub okres powstania, wymia-
ry), historia powstania, tradycje, 
zwyczaje związane z obiektem i 
jego najbliższą okolicą

Rozstrzygnięcie konkursu i wrę-
czenie nagród zwycięzcom prze-
widziano na 25 lub 26 września 
2021 roku.
Życzymy powodzenia i trzyma-
my kciuki za wszystkich, którzy 
zdecydują się wziąć udział w 
konkursie!

Masz pytania, uwagi, komentarze 
skontaktuj się z nami konkurs.
kapliczki@gmail.com oraz pod nu-
merem telefonu +48 661-281-220

Każdy, kto ma aparat fotograficzny, trochę chęci i chciałby się podzielić 
swoją wiedzą o pobliskich krzyżach, kapliczkach, figurach świętych, 
pomnikach upamiętniających dawne wydarzenia, miejscach pamięci z 
innymi, a przy okazji wsiąść udział w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami, 
już dziś powinien zarejestrować swój udział w konkursie. Do wyboru są 
trzy kategorie wiekowe: dzieci do lat 13 (w tej kategorii jest możliwość 
zgłoszenia grupowego), młodzież do lat 18, osoby dorosłe.

EDMED Aparaty Słuchowe

ul. Kolejowa 52, 05-220 Zielonka

tel. 786 808 954

KUPON
NA BEZPŁATNE
BADANIE SŁUCHU

Nie czekaj!
Pomagamy słyszeć lepiej!


