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Rozpoczęła się budowa wiaduktów na trasie 
z Warszawy do Białegostoku. W Zielonce i w 

Mokrej Wsi (gmina Tłuszcz) powstają już nowe 
bezkolizyjne skrzyżowania. Pojawiły się też do-

bre informacje dotyczące obu przejazdów   
na terenie Kobyłki. Inwestorem jest PKP  
Polskie Linie Kolejowe S.A. a kosztowne  

zadanie współfinansowane jest z unijnego  
instrumentu CEF „Łącząc Europę” >> str. 3

– Dla mnie dwuzmia-
nowość w szkołach 
podstawowych nie po-
winna mieć miejsca.   
W tej kadencji musieli-
śmy cały proces inwesty-
cyjny budowy szkoły rozpo-

cząć  od samego początku.  
A wiadomo, że nawet jak się 

ma na to pieniądze, to taki 
proces trwa ok. czterech 

lat – mówi Edyta 
Zbieć,  burmistrz 
Miasta Kobyłka 
>> str. 8

Armagedon  
w Kobyłce?
(...) minęły trzy lata od wy-

boru, przez Radę Powiatu Wołomiń-
skiego, Adama Lubiaka, do pełnienia funkcji 
Starosty na kadencję w latach 2018-2023. Efek-
tem pracy starostwa w tym czasie są liczne 
inwestycje drogowe i kubaturowe z czego za 
największą i od lat oczekiwaną należy uznać 
rozbudowę szpitala. Imponująca jest również 
łączna wysokość pozyskanych dotacji w kwo-
cie 219 mln. zł.  ze środków rządowych  >> str. 4

219 milionów  
dla Powiatu  
ze środków  
rządowych 
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Przejazdy kolejowe  
w Zielonce  
i Mokrej Wsi  
w realizacji.  
A co z Kobyłką?
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Rewolucja w ubezpieczeniu 
zdrowotnym

O rewolucji w ubezpieczeniu zdrowotnym rozmawiamy z Pawłem Żółtkiem  
– właścicielem biura rachunkowego mojerozliczenia.pl

– Ład stał się faktem, pakiet 
ustaw został podpisany przez 
Prezydenta. Przedsiębiorcy żyją 
nową składką zdrowotną.
– Tak. Wysokość składki zdro-
wotnej, sposób jej wyliczenia, ale 
przede wszystkim brak możli-
wości odliczenia tej składki od 
podatku to prawdziwa rewolucja.
– Na czym polega ta rewolucja?
– W przypadku składki zdrowot-
nej zmienia się jej wysokość oraz 
sposób wyliczenia. W Polskim 
Ładzie sposób wyliczenia składki 
zdrowotnej zależy od formy opo-
datkowania w podatku dochodo-
wym od osób fizycznych.
– Proszę więc o szczegóły dla 
Czytelników „Życia powiatu 
na Mazowszu”.
– Podatnicy opodatkowani kartą 
podatkową zapłacą stałą kwotę 
– 9% podstawy wymiaru, którą 
stanowi wynagrodzenie minimal-
ne – w 2022 roku wyniesie ono 
3010 zł, a więc składka zdrowotna 
będzie w dla tych podatników w 
stałej kwocie 270,90 zł.
Dla podatników opo-
datkowanych ry-
cza ł tem od 
przychodów 
ewidencjo-
nowanych 
składka wy-
niesie 9% 
podstawy, 
a wysokość 
podstawy będzie uzależniona od 
wysokości osiąganych przychodów 
oraz od wysokości przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia 
z czwartego kwartału roku po-
przedniego. Dla przychodów do 
60.000 zł podstawą będzie 60% 
przeciętnego wynagrodzenia; dla 
przychodów w przedziale 60.000 – 
300.000 zł podstawą będzie 100% 

wynagrodzenia, a dla przychodów 
powyżej 300.000 zł podstawę sta-
nowić będzie 180% tej kwoty. Na 
dziś nie jest jeszcze znana dokład-
na wysokość tego wynagrodzenia 
za czwarty kwartał 2021. Niemniej 
jednak możemy szacować, że 
stawki wyniosą odpowiednio: ok. 
300 zł lub ok. 500 zł lub ok. 900 zł.
Podatnicy opodatkowani na za-

sadach ogólnych zapłacą 9% od 
podstawy, którą stanowi dochód z 
działalności, ale będzie obowiązy-
wać minimalna wysokość składki 
– nie mniej niż 270,90 zł.
Podatnicy opodatkowani podat-
kiem liniowym zapłacą 4,9% 
podstawy, którą również będzie 
dochód z działalności gospodar-
czej. Podobnie jak w poprzednim 

przypadku – składka minimalna 
wyniesie 270,90 zł.
Osoby współpracujące przy pro-
wadzeniu działalności gospo-
darczej zapłacą 9% podstawy 
wymiaru, którą będzie przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie z 
czwartego kwartału, czyli będzie 
to ok. 500 zł.
– Rzeczywiście sam sposób 
wyliczenia składki zdrowotnej 
to nowość.
– Tak, uzależnienie wyliczenia 
podstawy składki zdrowotnej 
od sposobu opodatkowania to 
jedno, ale tak naprawdę to zakaz 

odliczenia składki zdrowotnej od 
podatku to prawdziwie rewolu-
cyjna zmiana. De facto, mimo, że 
jest to składka na ubezpieczenie, 
to zacznie działać jak podatek. 
Po prostu przedsiębiorcy zapłacą 
więcej z tytułu obciążeń publicz-
noprawnych. Zmieni się również 
termin wpłaty składek ZUS. Od 
nowego roku składki będą płacone 

do 20 dnia następnego miesiąca. 
Do tej pory było, cały czas jest, 
że składki ZUS płacone są do 
10 dnia następnego miesiąca – 
przedsiębiorcy opłacający składki 
wyłącznie za siebie oraz do 15 dnia 
następnego miesiąca – przedsię-
biorcy opłacający składki również 
za innych ubezpieczonych, np. 
pracowników, czy zleceniobior-
ców. Ciekawostką jest fakt, że 
podatnicy wpłacający zaliczki 
uproszczone PIT dla potrzeb 
składki zdrowotnej, również będą 
zobowiązani do wyliczenia docho-
du co miesiąc.

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

– (...) po prostu przedsiębiorcy zapłacą więcej  
z tytułu obciążeń publicznoprawnych. Zmieni się rów-

nież termin wpłaty składek ZUS. Od nowego roku skład-
ki będą płacone do 20 dnia następnego miesiąca.  

Do tej pory było, cały czas jest, że składki ZUS płacone 
są do 10 dnia następnego miesiąca – przedsiębiorcy 

opłacający składki wyłącznie za siebie oraz do 15 dnia 
następnego miesiąca – przedsiębiorcy opłacający 

składki również za innych ubezpieczonych,  
np. pracowników, czy zleceniobiorców. Cie-

kawostką jest fakt, że podatnicy wpłacający 
zaliczki uproszczone PIT dla potrzeb składki 

zdrowotnej, również będą zobowiązani do 
wyliczenia dochodu co miesiąc – wyjaśnia 

Paweł Żółtek z mojerozliczenia.pl 
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A! Ogłoszenie drobne 

do rubryk:
Dam pracę

 i Szukam pracy
bezPŁatNe!

Praca 
Zatrudnię

Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Zielonce zatrudni  

na stanowisko: pracownik  
gospodarczy  

CV na mail: zgk@zielonka.pl,  
tel. 22 781 09 11.

Praca 
Szukam pracy

 Mężczyzna lat 49 poszukuje pracy 
w charakterze kierowcy osobistego, 
pomogę przyrozwożeniu paczek, 
przesyłek lub inne propozycje tel. 
724538966.

Budownictwo 
Usługi

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

Kupię - Różne

Kupię topole 505 82 70 89

Usługi - Różne

  Wywiozę złom odpady, drewno 
uprzątnę plac 513 367 980.

Wołomin ul. 1 Maja 36a

tel. 22-787 29 13, 694 436 064
biuro.wolomin@oknoplast.com.pl

ARTBUD SP. J.

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szcze-
gólnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363, ze zm.)  

Starosta Wołomiński
zawiadamia 

o wydaniu w dniu 19 listopada 2021 roku dla Burmi-
strza Radzymina, reprezentowanego przez pełnomoc-
nika P. Macieja Białoszewskiego, decyzji Nr 44pz/2021 
znak: WAB.6740.14.33.2021, o zezwoleniu na realiza-
cję inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi 
gminnej ul. Ogrodowej w msc. Radzymin na odcinku 
od skrzyżowania z ul. Wyszkowską do skrzyżowania 
z ul. Korczaka (z wyłączeniem skrzyżowania z ulicą 
Zwycięską I) wraz z rozbudową skrzyżowań z ulicami: 
Kwitnącą, Malowniczą, Wiśniową oraz Korczaka”.

Działki usytuowania obiektu:
w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwe-•	
stycję w części (w nawiasach – numery działek po podziale, 
tłustym drukiem – numery działek w projektowanym pasie dro-
gowym przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz 
Gminy Radzymin):

ew. nr: 68/1 (68/7, −	 68/8), 68/3 (68/9, 68/10), 68/6 (68/11, 
68/12),  69/2 (69/3, 69/4, 69/5)  w obrębie 05-01, jednostka 
ew. 143409_4 – Radzymin – miasto,
ew. nr: 2/8 (2/11, −	 2/12), 74/3 (74/12, 74/13), 14/4 (14/11, 
14/12),  15/1 (15/10, 15/11),  18/3 (18/4, 18/5), 19/16 (19/32, 
19/33), 71 (71/1, 71/2),  74/1 (74/14, 74/15), 72 (72/1, 72/2) 
w obrębie 05-03, jednostka ew. 143409_4 – Radzymin – 
miasto,
ew. nr: 31/14 (−	 31/17, 31/18), 32/5 (32/16, 32/17), 32/7 
(32/18, 32/19),  34 (34/1, 34/2) w obrębie 05-04, jednostka 
ew. 143409_4 – Radzymin – miasto,

w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwesty-•	
cję na rzecz Gmina Radzymin w całości:

ew. nr: −	 70 w obrębie 05-01, jednostka ew. 143409_4 – Ra-
dzymin – miasto,
ew. nr: −	 86 w obrębie 05-03, jednostka ew. 143409_4 – Ra-
dzymin – miasto,
ew. nr: −	 11 w obrębie 05-04, jednostka ew. 143409_4 – Ra-
dzymin – miasto,

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

ew. nr: −	 1/18, 74/4 w obrębie 05-03, jednostka ew. 143409_4 
– Radzymin – miasto,
ew. nr: −	 32/8 w obrębie 05-04, jednostka ew. 143409_4 – 
Radzymin – miasto.

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

ew. nr: −	 43, 49, 76,  68/3 (68/9, 68/10), 69/2 (69/3, 69/4, 69/5) 
w obrębie 05-01, jednostka ew. 143409_4 – Radzymin – 
miasto,
ew. nr: −	 1/19, 19/6, 85, 74/2, 74/5 w obrębie 05-03, jednostka 
ew. 143409_4 – Radzymin – miasto,
ew. nr: −	 76, 77, 31/8, 31/11, 32/6, 32/13, 32/14, 32/15, 31/14 
(31/17, 31/18), 32/5 (32/16, 32/17), 34 (34/1, 34/2)  w obrę-
bie 05-04, jednostka ew. 143409_4 – Radzymin – miasto,
ew. nr: −	 72, 12/2, 12/3, 12/11  w obrębie 05-05, jednostka ew. 
143409_4 – Radzymin – miasto.

Działki, na których przewidziano rozbiórkę obiektów budowla-
nych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania, niewchodzą-
ce w skład projektowanego pasa drogowego:

ew. nr: −	 43, 49, 76,  68/3 (68/9, 68/10), 69/2 (69/3, 69/4, 69/5)   
w obrębie 05-01, jednostka ew. 143409_4 – Radzymin – 
miasto,
ew. nr: −	 85, 74/2, 74/5,  w obrębie 05-03, jednostka ew. 
143409_4 – Radzymin – miasto,
ew. nr: −	 76, 10/1, 13/1, 13/2, 18/1, 20, 23, 25, 26, 77, 31/8, 
31/11, 32/15, 31/14 (31/17, 31/18), 34 (34/1, 34/2)  w obrę-
bie 05-04, jednostka ew. 143409_4 – Radzymin – miasto,
ew. nr: −	 72, 12/1, 12/2 w obrębie 05-05, jednostka ew. 
143409_4 – Radzymin – miasto.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego 
za pośrednictwem organu wydającego decyzję - Starosty Woło-
mińskiego, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 
dni od dnia uznania obwieszczenia za doręczone w trybie art. 49  
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania admi-
nistracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.).

Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym 
w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa (po 
uprzednim kontakcie telefonicznym – tel. 22 346-11-07 w godzi-
nach przyjęć interesantów).
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Jest o co walczyć!
Edward M. Urbanowski

Wiem dobrze, że moje dochody nie pozwalają mi na życie ponad stan. 
Wystarczają na opłacanie rachunków, jedzenie, ubranie a tylko czasem na 
niewielkie fanaberie typu nowa książka, bilet do kina czy teatru. Na nic 
więcej. Mimo to jestem zadowolony. Przecież wielu ma gorzej! Ale czy to 
jest wystarczający powód do radości?

W latach 80. Polska należała do grona najbardziej egalitarnych krajów 
w Europie. Dziś znaleźliśmy się w grupie krajów o najbardziej widocznej 
nierówności społecznej! W tym momencie jesteśmy na poziomie Niemiec 
czy Wielkiej Brytanii. Co to oznacza?

Wystarczy spojrzeć na Wielką Brytanię, gdzie wzrost nierówności 
tworzy system, który zaczyna reprodukować nierówności z pokolenia na 
pokolenie. W Polsce jeszcze tego nie widać, bo jesteśmy dość świeżo po 
transformacji. System edukacji jest świetnym przykładem, jak to się może 
potoczyć. Większość osób chodzi do szkół publicznych, które są na dość 
niezłym poziomie. Trafiają potem na uniwersytety, za które nie muszą 
płacić i dostają porządne wykształcenie. Natomiast w Wielkiej Brytanii, 
żeby trafić do najlepszych uczelni, za które płaci się dużo pieniędzy, trzeba 
najpierw pójść do prywatnego liceum, np. Eton College, gdzie czesne 
wynosi ponad 40 tysięcy funtów rocznie. Przeciętna brytyjska rodzina ma 
do dyspozycji dochód w wysokości około 35 tysięcy funtów. Nawet gdyby 
oszczędziła cały swój roczny dochód, to nie byłaby w stanie posłać nawet 
jednego dziecka na rok do Eton. To powoduje, że brytyjskie elity są w 
znacznie większym stopniu tworzone przez stare elity. W Polsce widzimy 
już pierwsze jaskółki tego zjawiska. Ale … jeśli jest grupa ludzi, których 
na edukację zwyczajnie nie stać, to całe społeczeństwo traci, ponieważ w 
efekcie mamy niewystarczający poziom kapitału ludzkiego w gospodarce! 
Inaczej mówiąc: nie uda się jednemu bogaczowi, aby wykształcił się za 
wszystkich. To jest pierwszy negatywny wymiar nierówności: zablokowa-
nie dostępu do edukacji dla części społeczeństwa, przez co mamy mniej 
kapitału ludzkiego i w efekcie mniejszy wzrost gospodarczy powiększający 
nierówności.

To oddaje konflikt, który mamy w Polsce. Z jednej strony słyszymy, że 
transformacja to było zagrabienie dochodu przez elity. Z drugiej strony 
jesteśmy karmieni opowieścią o wielkim sukcesie, największym wzroście 
gospodarczym w Europie. W pewnym sensie obydwie strony sporu mają 
rację, bo pierwsza grupa to są osoby najbiedniejsze, a druga grupa to osoby 
z największymi dochodami. Tu pojawia się pytanie: czy uboższej połowie 
społeczeństwa opłaca się głosować na politykę, która będzie chciała wzrost 
jeszcze bardziej napompować, czy raczej na politykę, która będzie bardziej 
korzystna dla nich? Po roku 2005 widzimy, że wybory polityczne polaryzują 
się coraz mocniej. W polskim przypadku osoby uboższe w znacznie więk-
szym stopniu zaczynają głosować na PiS, a osoby bogatsze głosują na PO.

Czy ma to jednak sens? Czy 500+ zredukowało nierówności w 
Polsce? I tak, i nie. Z jednej strony, dzięki programowi 500+ faktycznie 
więcej dochodu trafia do najbiedniejszych. Dochody uboższej części 
społeczeństwa w pewnym stopniu się zwiększyły. Z drugiej zaś strony, 
nierówności w Polsce są kreowane głównie przez osoby najbogatsze. Po 
2015 roku zanotowaliśmy dynamiczny wzrost gospodarczy. Jednak owoce 
wzrostu naszej gospodarki w większym stopniu trafiają do najbogatszych! 
To powoduje, że nierówności nam się summa summarum tak bardzo nie 
zmniejszyły. Niestety!
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Słowa piosenki śpiewane przez 
Irenę Santor dźwięczą mi w głowie 
od bardzo dawna, ale w zupełnie 
innym kontekście od tego, który 
kojarzy się z treścią utworu. Słyszę 
je, gdy czytam o kolejnych, coraz 
częściej skutecznych, próbach 
targnięcia się na życie przez młode 
osoby.

Nie znaczy to, że wcześniej, 
przed pandemią  podobne sy-
tuacje się nie zdarzały. Zdarzały 
się, lecz skala tych zdarzeń była 
nieporównywalnie mniejsza. Skąd 
wiem? Otóż część z Was być może 
pamięta, że do końca ubiegłego 
roku, w lokalu, w którym działała 
Pracownia Artystycznych Wyzwań 
i Galeria 36 A… działał punkt po-
radnictwa prawnego i rodzinnego. 
Chociaż punktu poradnictwa od 
blisko roku już nie prowadzimy to 
z uwagi na moje zainteresowanie 
tematyką społeczną utrzymuję 
kontakty z osobami zawodowo 
zajmującymi się pomocą osobom 
potrzebującym wsparcia psycholo-
gicznego, prawnego czy socjalnego. 
Wszyscy zgodnie przyznają, że osób 
nie radzących sobie z funkcjonowa-
niem w społeczeństwie przybywa 
w zastraszającym tempie. A sam 
problem narasta lawinowo. Jeśli 
przyjmiemy, że w skali 1:10 dwa lata 
temu zaznaczylibyśmy „1” to dziś 
brakuje na tej skali miejsca.

Zdaniem moich rozmówców – 
terapeutów z wieloletnim doświad-
czeniem, pracujących w czterech 
ośrodkach, najtrudniej radzą sobie 
z rzeczywistością osoby między 12 

a 16 rokiem życia, czyli te, którym 
pandemia zakłóciła okres ich do-
rastania. Czas, kiedy najbardziej 
buzują hormony.

To, czy dzisiejsi nastolatkowie 
dadzą radę iść dalej, pomimo tego, 
że tych lat, na które przypadło ich 
dorastanie, nikt im już nie zwróci, 
zależy od nas – tych, którzy mogli 
rozwijać się w normalnym świecie. 
Od naszej wrażliwości, zrozumie-
nia, empatii, uwagi i spostrzegaw-

czości zależy czy zdążymy na czas.
Czy zdamy ten egzamin z do-

rosłości? Czy może będziemy 
po fakcie zadawali sobie i innym  
pytanie: - czy tej tragedii można 
było uniknąć?

Kochani rodzice, dziadkowie, 
przyjaciele – wszystkim nam łatwo 
nie jest ale pomyślcie, że im też nikt 
nie odda tych lat – pozbawionych 
wycieczek, integracji czy bliskości, 
której teraz potrzebują bardziej niż 
ich rówieśnicy kilka lat temu.

Nie pozwólmy by odchodzili w 
taki sposób!!!  

Tych lat nie odda nikt
Teresa Urbanowska

Wszyscy zgodnie przyzna-
ją, że osób nie radzących 
sobie z funkcjonowaniem  

w społeczeństwie przybywa 
w zastraszającym tempie.  

A sam problem narasta 
lawinowo. Jeśli przyjmiemy, 

że w skali 1:10 dwa  
lata temu zaznaczylibyśmy  

„1” to dziś brakuje  
na tej skali miejsca.

Przez Zielonkę i Mokrą Wieś 
pociągi pojadą bezpieczniej,  
a kierowcy nie będą czekać na 
przejazd składów przy zamkniętych 
rogatkach. Inwestycje realizowa-
ne przez Polskie Linie Kolejowe 
zwiększają bezpieczeństwo w ruchu 
kolejowym i drogowym, szczególnie 
na mazowieckim odcinku Rail Balti-
ca. Dla kierowców oznacza to przede 
wszystkim znaczniej sprawniejszą 
komunikację w regionie.

W Zielonce powstanie stume-
trowy wiadukt kolejowy. Dodatkowe 
połączenie pod torami usprawni 
ruch drogowy. Jezdnia będzie miała 
po jednym pasie ruchu w każdą stro-
nę. Skorzystają z tej inwestycji także 
piesi i rowerzyści, ponieważ wzdłuż 
przebudowanych ulic powstanie 
chodnik oraz  ścieżka rowerowa

Nowy obiekt połączy ulicę  In-
żynierską z ulicą Leśną. W zakresie 
przyjętego rozwiązania komunika-
cyjnego jest też wiadukt drogowy. 
Ulica Leśna zostanie poprowadzona 
nad ulicą  Kolejową.

Przy wiadukcie w Zielonce 
wykonawca przygotował już te-
ren i rozpoczyna roboty w obrębie 
torów. Obiekt będzie budowa-
ny etapami. Zakres prac na linii 
jest szczegółowo uzgadniany mię-
dzy wykonawcą i kolejarzami, aby 
maksymalnie ograniczyć zmiany 
w ruchu pociągów. Informacje  
o zmianach są ujęte w rozkładzie jaz-
dy. Wartość inwestycji w Zielonce to 
blisko 26 mln zł netto. Zakończenie 
prac planowane jest w 2022 roku.

Nowy tunel będzie szerszy niż 
ten w ul. Kolejowej, poza jezdnią  po-
wstanie chodnik oraz wyodrębniona 
zostanie ścieżka rowerowa. Miasto 
Zielonka nie jest inwestorem tej 
dużej inwestycji, jednak ze względu 
na strategiczny jej wymiar dla całej 
Zielonki, aktywnie współpracuje z 
inwestorem i wykonawcą. 

Zaangażowanie Miasta rozpo-
częło się już na etapie wykonywania 
przez inwestora inwentaryzacji 
budynków mieszkalnych. Miejskim 
urzędnikom udało się dotrzeć do 
mieszkańców, którzy nie wyrazili 
zgody na wizytę w swoich domach 
pracowników wykonujących doku-
mentację inwentaryzacyjną.

– Monitorujemy przebieg 
prac, jesteśmy w bieżącym, sta-
łym kontakcie z przedstawicie-
lami Inwestora. (…)Budo-
wa realizowana jest w trudnych 
warunkach i przede wszystkim  
w samym centrum miasta, tuż obok 
zabudowań mieszkalnych, szkoły 
średniej, kościoła i głównych ciągów 
komunikacyjnych. Współpracując z 
wykonawcą mamy wpływ na prze-
bieg tych prac budowlanych oraz 
możliwość w odpowiedni sposób 
je kształtować. Istotnym dla nas 
aspektem jest odpowiednio wcze-
sne informowanie mieszkańców o 
czasowych występujących uciąż-
liwościach  – informuje zastępca 
burmistrza Robert Pomorski.

Prace w Zielonce rozpoczęły się 
w nocy z 9 na 10 listopada i potrwają 
do 15 grudnia. Nocne godziny pracy 
są efektem uzyskania z PKP PLK 
zamknięcia torowego. Umożliwi ono 
Wykonawcy wbijanie wibromłotem 
ścianek stalowych w międzytorzu 
linii kolejowych nr 21 i 449. Przyjęta 
technologia realizacji tunelu jest 
jedyną możliwą.

Praca nocą pozwoli uniknąć 
wyłączenia przejazdu pociągów w 
ciągu dnia. Niestety roboty z wyko-
rzystaniem wibromłotu pod torami 
kolejowymi  mogą być wykonywane  
jedynie gdy wstrzymany jest ruch 
kolejowy.

Pozostałe prace budowlane  w 
Zielonce będą wykonywane zarówno 
w nocy, jak i w ciągu dnia w godz. 
7 do 20. Kierownictwo budowy 
zapewnia, iż dołoży wszelkich sta-
rań, by zminimalizować negatywne 
skutki tych prac, jednak całkowite 
ich wyeliminowanie niestety nie jest 
możliwe. Wykonawca przeprasza 
Mieszkańców Zielonki za wszelkie 
niedogodności.

W Mokrej Wsi wykonawca 
przygotowuje teren i gromadzi 
materiały. Nowy obiekt zastą-
pi przejazd kolejowo-drogowy  
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 636 
(ul. Podkowińskiego). 

Na wiadukcie oraz dojazdach 
będzie obowiązywał ruch dwu-
kierunkowy – po jednym pasie  
w każdą stronę. Przewidziano także 
trakt pieszo-rowerowy. Wartość inwe-
stycji to 29 mln zł netto. Zakończenie 
planowane na III kwartał 2022 roku. 

– Na początku należy zaznaczyć, 
że od lat w świadomości społecznej 

przyjęło się mylne określenie lokaliza-
cji wspomnianego przejazdu. Mówi 
się bowiem o przejeździe w Mokrej 
Wsi, choć tak naprawdę znajduje się 
on w pobliskiej miejscowości Sitne. 
Niezależnie jednak od nazewnictwa 
przejazd służy przede wszystkim 
mieszkańcom gminy Jadów i gminy 
Tłuszcz, a także podróżującym z 
Mazur do Warszawy i odwrotnie, 
którzy szczególnie w okresie let-
nim zaglądają do Jadowa na lody.  
Bez wątpienia inwestycja przyczyni 
się, co w mojej opinii jest najważ-
niejsze, do poprawy bezpieczeń-
stwa podróżujących oraz pieszych i 
rowerzystów. Nie mniej istotny jest 
również komfort i wygoda użytkow-
ników drogi, pewnie właśnie dlatego 
od dawna wszyscy czekali na tę prze-
budowę - mówi Dariusz Kokoszka, 
wójt gminy Jadów.

– Odnosząc się do inwestycji 
kolejowych na terenie gminy Jadów 
nie sposób pominąć zrealizowanych 
już projektów - przebudowy stacji 
kolejowej w miejscowości Urle oraz 
budowy bezkolizyjnego skrzyżo-

wania w miejscowości Szewnica.  
W Szewnicy pod torami wybudo-
wano tunel, który zastąpił przejazd 
naziemny. W tunelu poza dwoma 
pasami ruchu drogowego znajdują 
się dwa chodniki oraz wejścia na 
perony stacji kolejowej. Natomiast 
stacja Urle została przebudowana 
całkowicie i jest teraz nowoczesnym 
punktem przesiadkowym. Do tej 
inwestycji można mieć tylko jedno 
zastrzeżenie - niestety inwestycja nie 
objęła budowy parkingu oraz  drogi 
dojazdowej, a bardzo nam wszystkim  
na tym zależało. Mam nadzieję, że 
te elementy zostaną uzupełnione 
podczas planowanej w niedale-
kiej przyszłości budowie przejścia 
podziemnego. Stacja w Urlach jest 
miejscem tłumnie odwiedzanym 

nie tylko przez mieszkańców, ale też 
turystów, ze względu na letniskowy 
charakter okolicznych terenów i 
przepiękną okolicę. 

Wszystkie te inwestycje prowadzą 
do zwiększenia bezpieczeństwa i 
komfortu użytkowników, nie tyl-
ko położonych w sąsiedztwie linii 
kolejowej dróg, ale również podró-
żujących pociągami. To może ko-
rzystnie wpłynąć na zwiększenie 
liczby pasażerów, a należy pamię-
tać, że przesiadka z aut na rzecz 
transportu zbiorowego jest jednym  
z elementów dbałości o środowisko 
naturalne – dodaje wójt gminy Jadów, 
Dariusz Kokoszka. 

Na linii kolejowej pomiędzy 
Warszawą a granicą województwa 
mazowieckiego Polskie Linie Kole-
jowe zaplanowały budowę 12 bezko-
lizyjnych przepraw przez tory. Poza 
inwestycjami w Zielonce i Mokrej 
Wsi, bezpieczeństwo i sprawność 
komunikacji zwiększyły już przejścia 
w Jasienicy Mazowieckiej oraz Ło-
chowie, a także  wiadukty drogowe 
w Toporze, Łochowie-Jasiorówce 

i Małkini. Budowany jest aktualnie 
wiadukt w centrum Łochowa. 

Na terenie powiatu wołomińskie-
go prace będą jeszcze prowadzone 
w Kobyłce, gdzie powstanię wiadukt 
oraz tunel drogowy, a także w Tłusz-
czu, gdzie zaplanowana jest budowa 
wiadukt u drogowyego.  Już poza gra-
nicami naszego powiatu - w Toporze 
powstanie  przejście pod torami. 

Bezkolizyjne skrzyżowania budo-
wane są w ramach projektu „Prace 
na linii E75 na odcinku Sadowne - 
Czyżew wraz z robotami pozostałymi 
na odcinku Warszawa Rembertów 
- Sadowne”, współfinansowanego  
z instrumentu Unii Europejskiej 
„Łącząc Europę” (CEF). Łączna 
wartość inwestycji to 248 mln zł 
netto.

Na linii Rail Baltica - ważnej dla 
europejskiej i krajowej sieci kolejo-
wej, można już korzystać z efektów 
prac na trasie Warszawa - Czyżew. 
W ubiegłym roku rozpoczęły się 
prace na odcinku Czyżew – Białystok. 
W sierpniu 2021 roku  podpisano 
umowę na modernizację stacji Ełk. 
Przygotowywane są realizacje na ko-
lejnych odcinkach od stolicy Podlasia 
do granicy państwa.

A co z Kobyłką? Tu również 
pojawiło się wreszcie zielone świa-
tełko. – (...)razem ze Zbigniewem 
Kropiewnickim, Wiceprzewodniczą-
cym Rady Miasta Kobyłka, byliśmy 
w Ministerstwie Infrastruktury z 
wizytą u Ministra Andrzeja Bittela, 
z którym rozmawialiśmy o (...) 
przejazdach bezkolizyjnych i już dziś 
mamy dobrą wiadomość, że w końcu 
doszło do wyboru najkorzystniejszej 
oferty na budowę wiaduktu w lokali-
zacji Kobyłka Ossów, zaś jeśli chodzi 
o przetarg na tunel – dowiedzieliśmy 
się że składanie ofert trwa do 29 
listopada 2021. Ogłoszono też prze-
targ na zarządzanie i sprawowanie 

nadzoru nad realizacją wiaduktu 
- termin składania ofert potrwa do 
16.12.2021 – poinformowała kilka 
dni temu Edyta Zbieć w mediach 
społecznoścowych.

Na linii Rail Baltica - ważnej dla 
europejskiej i krajowej sieci kolejo-
wej, korzystamy już z efektów prac 
na trasie Warszawa - Czyżew. W 
ubiegłym roku rozpoczęły się prace 
na odcinku Czyżew – Białystok. 
W sierpniu podpisano umowę na 
modernizację stacji Ełk. Przygoto-
wywane są realizacje na kolejnych 
odcinkach od stolicy Podlasia do 
granicy państwa.

Projekt jest współfinansowany 
przez Unię Europejską z Instrumen-
tu „Łącząc Europę”.

(opr.)

Przejazdy kolejowe  
w Zielonce i Mokrej Wsi 
w realizacji.  
A co z Kobyłką?

Rozpoczęła się budowa wiaduktów na trasie z Warszawy do Białegostoku.  
W Zielonce i w Mokrej Wsi (gmina Tłuszcz) powstają już nowe bezkolizyjne skrzy-
żowania. Pojawiły się też dobre informacje dotyczące obu przejazdów  na terenie 
Kobyłki. Inwestorem jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a kosztowne zadanie 
współfinansowane jest z unijnego instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

– (...) przejazd służy przede 
wszystkim mieszkańcom 
gmin Jadów i Tłuszcz, a 
także podróżującym z Ma-
zur do Warszawy i odwrot-
nie (...) Inwestycja przyczyni 
się, co w mojej opinii jest 
najważniejsze, do poprawy 
bezpieczeństwa podró-
żujących oraz pieszych i 
rowerzystów. Nie mniej 
istotny jest również kom-
fort i wygoda użytkowników 
drogi, pewnie właśnie 
dlatego od dawna wszyscy 
czekali na tę przebudowę 
- mówi Dariusz Kokoszka, 
wójt gminy Jadów.

Rozpoczęło się już przygotowanie terenu oraz prace przy budowie wiaduktów w Zielonce i Mokrej Wsi. 
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Zajęcia realizowane są w 
ramach 3 zjazdów w Ośrodku 
dla 30-osobowej grupy mło-
dzieży w wieku od 13 do 18 
roku życia. Jest to młodzież 
zaangażowana w działania 
społeczne w środowiskach 
rówieśniczych, w tym w 
działalność charytatywną, 
wyróżniająca się i pełniąca 
rolę młodzieżowych liderów 
życia społecznego w szko-
łach, na uczelniach, para-
fiach i innych środowiskach 
lokalnych. Celem programu 
jest przekazanie młodzieży 
wiedzy i umiejętności pozwa-
lających bardziej świadomie 
przeżywać własną trzeźwość 
oraz podejmować działania 
profilaktyczne w relacjach 
rówieśniczych. Program 
obejmuje szereg aktywności 
i zajęć w następujących ob-
szarach: zajęcia warsztatowe 
z dziedziny profilaktyki uza-
leżnień; zajęcia sportowe;  
zajęcia integracyjne; zajęcia 
turystyczno-rekreacyjne. 

Wśród pro-
wadzących 
zajęcia jest 
certyfikowany 
specjalista te-
rapii uzależ-
nień, instruk-
tor profilaktyki 
uzależnień, 
trener warsz-
tatów psycho-
logicznych, in-
struktor teatru 
i dramy pro-
filaktycznej, 
specjalista w 
zakresie pracy 
wolontaryjnej, 
streetworker, 
opiekunowie i wychowawcy.   

Jest to program profilak-
tyki uniwersalnej z elemen-
tami profilaktyki selektywnej, 
opartej na duchu dialogu 
motywującego, który edukuje 
bez narzucania stanowiska 
czy straszenia. Uczy part-
nerstwa, szacunku, dawania 
wyboru w oparciu o rzetelną 
wiedzę. Jest on jednocześnie 
ukierunkowany na to, by mło-
dzież wiedziała jak w swoich 
środowiskach parafialnych, 
szkolnych czy akademickich 
przekazywać określoną wie-
dzę i kształtować zdrowe 
nawyki, poprzez krzewienie 
„kultury zdrowia”, odrzu-
cającej alkohol, narkotyki, 
nikotynę oraz promującej 

odpowiedzialne korzysta-
nie z technologii cyfrowych. 
Program ucząc pokazuje 
jednocześnie możliwości i 
ograniczenia angażowania 
się młodych osób w promo-
cję profilaktyki uzależnień w 
środowiskach rówieśniczych. 

Wśród celów zadania 
można wymienić skuteczne 
przekazanie uczestnikom 
wiedzy na temat szkodliwo-
ści przyjmowania substancji 
psychoaktywnych pomocnej 
w kształtowaniu zdrowego 
stylu życia, a przez to zwięk-
szenie awersji młodzieży do 
używania substancji psy-
choaktywnych (alkoholu, 
nikotyny, narkotyków) i uza-
leżnień czynnościowych i 
w konsekwencji obniżenie 
ryzyka utraty zdrowia i życia 
w wyniku zachowań ryzykow-
nych. Kolejnym celem jest 
wypracowanie określonych 
umiejętności interpersonal-
nych, kompetencji i postaw 
pomocnych w budowaniu 

z d r o w y c h 
relacji inter-
personalnych, 
dojrzałego sty-
lu życia młode-
go człowieka, 
ukształtowanie 
umiejętności, 
kompetencji 
i postaw po-
mocnych w 
unikaniu uży-
wania substan-

cji psychoaktywnych przez 
młodzież.

Dotychczas w paździer-
niku i listopadzie 2021 r. od-
były się w Ośrodku Caritas w 
Urlach dwa zjazdy młodzieży. 
W dniach 26-28 listopada br. 
odbędą się w Ośrodku Cari-
tas w Urlach ostatnie zajęcia 
w tej edycji szkoły.   

Włodzimierz Wieczorek

Szkoła m
łodzieżow

ych liderów

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej dzięki do-
tacji Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza 
realizuje w Ośrodku Charytatywno-Opiekuńczym 
Caritas DW-P w Urlach projekt zatytułowany Szko-
ła młodzieżowych liderów profilaktyki uzależnień. 

Profilaktyka  
uzależnień

- Na początku kadencji 2018-
2023 Rada Powiatu powołała na 
stanowisko starosty Adama Lubiaka. 
Wicestarostą został Robert Szy-
dlik, a członkami zarządu Izabella 
Dziewiątkowska, Paweł Dąbrowski 
i Grzegorz Siwek. W tym skła-
dzie zarząd pracował do września 
2020 roku, kiedy to wicestarostę 
Roberta Szydlika zastąpił Piotr Bor-
czyński. Zmiany nastąpiły również  
w samej Radzie Powiatu, która 
przyjęła rezygnację przewodni-
czącego Roberta Perkowskiego  
i wybrała na to stanowisko radnego 
Adama Pietrzaka – przypomniał 
Adam Lubiak, starosta wołomiński, 
rozpoczynając spotkanie z przedsta-
wicielami lokalnych mediów.

Adam Lubiak, starosta wołomiń-
ski, podsumowując minione trzy 
lata, zaprezentował zrealizowane i 
będące w trakcie realizacji inwestycje 
i przedsięwzięcia: 

- Wybór na stanowisko Starosty 
pozostaje dla mnie dużym wyróż-
nieniem i zobowiązaniem do pracy 
na rzecz Mieszkańców i rozwoju 
naszego Powiatu. Z sukcesem re-
alizujemy obietnice złożone miesz-
kańcom na początku kadencji w 
zakresie zrównoważonego rozwoju 
naszego powiatu. Niezmiernie cieszą 
kolejne inwestycje i pozyskiwane 
środki w zakresie rozbudowy dróg, 
czy poprawy bezpieczeństwa na 
przejściach dla pieszych. Nowe 
budynki szpitala w Wołominie rosną 
w oczach, finalizujemy również in-
westycje z zakresu pomocy osobom 
z niepełnosprawnościami w Kobyłce. 
Pragnę serdecznie podziękować 
członkom Zarządu i Radnym oraz 
wszystkim współpracownikom za 
wsparcie i konstruktywną pracę w 
ostatnich trzech latach. Przed nami 
kolejne wyzwania i następne 2 lata 
intensywnej pracy na rzecz miesz-
kańców i rozwoju naszego Powiatu.

Ostatnie lata to czas intensywne-
go rozwoju powiatu wołomińskiego 
m.in. dzięki realizacji wielomiliono-
wych zadań inwestycyjnych dofinan-
sowanych ze środków rządowych. W 
okresie 2018-2021 budżet powiatu 
powiększył się z 222 mln zł do kwoty 
blisko 360 mln zł. Tak znaczący 
wzrost dochodów nie byłby możliwy 
bez ogromnego wysiłku włożonego 
w profesjonalne skuteczne apliko-
wanie o środki zewnętrzne m.in. z 
Funduszu Dróg Samorządowych, 
Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych, czy rezerwy celowej 
budżetu państwa. W sumie władzom 
powiatu udało się pozyskać ponad 
219 mln złotych.

Wśród głównych inwestycji reali-
zowanych przez powiat należy nie-
wątpliwie długo wyczekiwana przez 
mieszkańców rozbudowa Szpitala 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
w Wołominie. Prace budow-
lane I etapu inwestycji rozpo-
częły się pod koniec 2020 roku,  

ich wartość wynosi 50,8 mln zł (w 
tym 37,6 mln zł pozyskane z rezerwy 
celowej budżetu państwa). Władze 
powiatu prowadzą obecnie inten-
sywne działania w celu pozyskania 
środków na realizację II etapu prac. 
Warto zaznaczyć, że w ostatnich 
latach wykonano szereg remon-
tów w obecnym budynku szpitala 
m.in.: remont oddziału ratunkowego, 
pomieszczeń dla nocnej pomocy 

lekarskiej, oddziału chirurgicznego 
oraz oddziału neurologii. Na remonty  
i wyposażenie oddziałów władze po-
wiatu przeznaczyły ponad 10 mln zł. 
Dodatkowo mieszkańcy i pacjenci zy-
skali zmodernizowany parking przed 
placówką od strony ul. Gdyńskiej.

Inwestycje drogowe i poprawa 
bezpieczeństwa m.in. na przejściach 
dla pieszych stanowią jeden z prio-
rytetów starosty Adama Lubiaka. 
Dzięki wsparciu rządowemu oraz 
nawiązaniu współpracy z poszcze-
gólnymi gminami zmodernizo-
wane zostały m.in. ul. Wileńska  
w Wołominie, ul. 100-lecia w Za-

gościńcu i Helenowie, ul. Halle-
ra i Matarewicza w Turowie  
i Ossowie, ul. Zawadzkiej w 
Zwierzyńcu i Emilianowie, bu-
dowa nowych mostów m.in.  
w Wójtach i Zawadach. Obec-
nie realizowana jest rozbudowa 
m.in. al. Armii Krajowej wraz  
z budową ronda na skrzyżowa-
niu z ul. Sasina w Wołominie, 
rozbudowa drogi w Zabrańcu,  

czy modernizacja ul. Lipowej i Wol-
ności w Zielonce. 

Powiat Wołomiński realizuje 
również wielomilionowe inwe-
stycje z zakresu pomocy osobom  
z niepełnosprawnościami. W Kobyłce 
przy ul. Poprzecznej powstaje Powia-
towe Centrum Opiekuńczo-Miesz-
kalne. Ośrodek zapewni podopiecz-
nym możliwość m.in. pobytu krótko,  
jak i długoterminowego. Umożliwi 
rehabilitację dostosowaną do potrzeb 
i rodzaju niepełnosprawności. W tym 
miejscu do końca br. zakończy się 
budowa nowej siedziby Środowi-
skowego Domu Samopomocy. ŚDS 

i COM realizowane są m.in. dzięki 
środkom pozyskanym z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych 
oraz Funduszu Solidarnościowego  
w kwocie ponad 7 mln zł. Wartość 
inwestycji to 10 mln zł.

Ostatnie dwa lata to również czas 
walki z pandemią koronawirusa, 
która nieodzownie wpłynęła na na-
sze społeczeństwo. W tym trudnym 
czasie władze powiatu skutecznie 

wsparły funkcjonowanie Szpitala 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy w 
Wołominie, zabezpieczając m.in. 2 
mln złotych na zakup niezbędnego 
sprzętu oraz środków ochrony osobi-
stej oraz pozyskując dofinansowanie 
od firm i fundacji m.in. na zakup 
nowego ambulansu. Natomiast 
wsparcie dla przedsiębiorców i 
pracowników w ramach Tarczy 
Antykryzysowej pomogło uratować 
tysiące miejsc pracy. Zadanie reali-
zowane jest przez Powiatowy Urząd 
Pracy w Wołominie, który wsparł 
przedsiębiorców i pracowników 
kwotą ponad 100 mln zł.

Samorząd województwa mazowieckiego przekazał 80 tys. zł na zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach

Dotacja dla mareckich strażaków
Z urzędu marszałkowskiego 

płyną dobre wieści dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Markach. Marec-
cy strażacy otrzymają od samorządu 
naszego województwa 80 tys. zł na 
zakup lekkiego samochodu rozpo-
znawczo-ratowniczego.

– Bezpieczeństwo strażaków i 
naszych mieszkańców jest dla nas 
najważniejsze - deklaruje Anna 
Brzezińska, przewodnicząca sejmi-
kowej komisji Rozwoju Gospodar-
czego, Infrastruktury i Przeciwdzia-
łania Bezrobociu. 

Umowę w sprawie dotacji pod-
pisali 16 listopada burmistrz Jacek 
Orych i skarbnik Beata Orczyk.

Również Miasto Marki udzieli 
strażakom wsparcia w wysokości 
20 tys. zł.

– Nasi strażacy co roku uczestni-
czą w około 300 interwencjach. Cie-
szymy się, że kolejny raz możemy 
im pomóc w zakupie niezbędnego 
sprzętu – mówi burmistrz Jacek 
Orych.

– W celu zwiększenia skutecz-
ności naszych działań planowany 
jest zakup samochodu na pod-
woziu typu pick-up z niezbęd-
nym wyposażeniem. Pojazd będzie 
przeznaczony do transportu osób 
oraz sprzętu do usuwania skutków 
intensywnych opadów deszczu i 
porywistego wiatru, a także działań 
Grupy Poszukiwawczo-Ratowni-
czej prowadzonych na obszarze 
całego województwa – czytamy w 

informacji na profilu FB mareckich 
strażaków.

Żeby sfinansować całość zakupu 
strażacy prowadzą zbiórkę Do jej 
końca zostało jeszcze nieco ponad 
miesiąc. Strażacy chcą zebrać kwotę 
40 tys. zł.

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Markach została reaktywowana w 
2013 roku po 22 latach nieobecności. 
Dzięki wysiłkom grupy pasjonatów 
chcących pomagać lokalnej spo-
łeczności OSP cały czas się rozwija. 

Strażacy posiadają specjalistyczne 
szkolenia niezbędne podczas działań 
ratowniczo –gaśniczych. W struktu-
rach mareckiego OSP są zarówno 
ratownicy medyczni jak i zawodowi 
strażacy. Na początku 2018 roku 
w OSP została utworzona Grupa 
Poszukiwawczo - Ratownicza. W jej 
skład wchodzą wykwalifikowane ze-
społy poszukiwawczo - ratownicze, w 
tym przewodnicy z certyfikowanymi 
psami ratowniczymi, nawigatorzy 
oraz planiści. Członkowie GPR 

dzięki częstym szkoleniom i tre-
ningom cały czas podnoszą swoje 
umiejętności.

Oprócz wyjazdów na akcje ra-
towniczo - gaśnicze, do wypadków 
komunikacyjnych, podtopień posesji 
i ulic czy powalonych drzew, strażacy 
z OSP Marki odwiedzają szkoły i 
przedszkola, gdzie przybliżają dzia-
łalność straży pożarnej. Biorą również 
czynny udział w zabezpieczeniach 
wielu wydarzeń (koncerty, biegi, pik-
niki i inne) na terenie Miasta Marki.

Umowę podpisali radna Anna Brzezińska, wicemarszałek Wiesław Raboszuk, burmistrz Jacek Orych i skarbnik Beata Orczyk

219 milionów  
dla Powiatu  
Wołomińskiego  
ze środków rządowych 

W poniedziałek (22 listopada 2021 r.) minęły trzy lata od wyboru, przez Radę 
Powiatu Wołomińskiego, Adama Lubiaka, do pełnienia funkcji Starosty na ka-
dencję w latach 2018-2023. Efektem pracy starostwa w tym czasie są liczne 
inwestycje drogowe i kubaturowe z czego za największą i od lat oczekiwaną 
należy uznać rozbudowę szpitala. Imponująca jest również łączna wysokość 
pozyskanych dotacji w kwocie 219 mln. zł.  ze środków rządowych.

Budżet Powiatu Wołomińskiego 
w latach 2014–2021
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Dzięki 
współpracy 

Caritas 
Diecezji 

Warszawsko-Praskiej 
oraz Fundacji PGNiG im. 
Ignacego Łukasiewicza 
realizowane jest ważne 

społecznie zadanie  
w obszarze szeroko 

pojętego zdrowia  
psychicznego  

dzieci i młodzieży.

smu.urle@o2.pl

www.urle.waw.pl25 754 96 41

ZIMOWISKO Z NAUKĄ JAZDY
 NA NARTACH 

NIEDZICA 
29 I - 7 II 2022

Zapewniamy sprawdzoną i wykwalifikowaną kadrę, opiekę medyczną, ubezpieczenie NNW.
Dojazd i powrót grupy autokarem klasy LUX.

Wyżywienie: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja, przygotowane przez
lokalnych szefów kuchni.

Wszyscy uczestnicy otrzymują na płycie CD reportaż z pobytu i pamiątkowy certyfikat
uczestnictwa w zimowisku.

CENA: 700 zł
(dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS)

CENA: 1450 zł
(dla dzieci niepodlegających ubezpieczeniu w KRUS)

Dokumenty można składać:
1.Biuro Stowarzyszenia Miłośników Urli (ul. Wczasowa 2)
2.Biblioteka Publiczna w Jadowie (pl. Dreszera 17) i w Urlach (ul. Poniatowskiego 11)
3.Fundacja "Ogarnij emocje" ul. Żelazna 1 Wołomin

Stowarzyszenie Miłośników Urli
ul. Wczasowa 2, 05-281 Urle

PROGRAM:
- 5 dni na stoku;

- Aqua City Poprad;
- Stary Smokowiec;

- Kraków.

DODATKOWE ZAJĘCIA:
- ogniska;

- gry, zabawy;
- dyskoteka;
- konkursy.

O zakwalifikowaniu na wypoczynek decyduje data wpłynięcia dokumentów.

Zapisy do 30 XI 2021
(Uczestnikami mogą być dzieci urodzone po 1 stycznia 2006 r.)

Wypoczynek zimowy w formie zimowiska w 2022 r. w ramach programu promocji zdrowia i
profilaktyki zdrowotnej będzie dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia

Społecznego Rolników w kwocie 750 zł na każdego uczestnika pod warunkiem otrzymania
dofinansowania.

Ośrodek spełnia wszystkie wymagania związane z zapobieganiem Covid19. W czasie trwania
zimowiska uczestnicy i kadra będą monitorowani w związku z zapobieganiem epidemii.
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Inwestycje z powiatu  
wołomińskiego  
ze wsparciem samorządu 
województwa

Rozbudowa ul. Leszczyńskiej w Wołominie oraz modernizacja ul. Bratniej w Nowych Załubicach to inwestycje,  
które dzięki środkom z budżetu województwa będą realizowane w powiecie wołomińskim. 

Instrument zadań ważnych dla 
równomiernego rozwoju Mazow-
sza to autorski program samorządu 
województwa mazowieckiego. Pod-
czas październikowej sesji sejmiku 
radni województwa mazowiec-
kiego zdecydowali o przyznaniu 
kolejnego wsparcia dla lokalnych 
samorządów zaznacza marszałek 
Adam Struzik. – Okazało się,  
że potrzeb jest znacznie więcej 
niż przewidywaliśmy, stąd de-
cyzja o przeznaczeniu dodatko-
wych środków w ramach naszego 
instrumentu wsparcia. Powstał 
właśnie po to, aby pomagać gmi-
nom i powiatom z Mazowsza  
w realizacji inwestycji. Samo-
rządy mogą ubiegać się o środki 
na różnego rodzaju projekty in-
frastrukturalne m.in. remonty 
dróg, budynków użyteczności 
publicznej czy tworzenie miejsc 
rekreacji. Doskonale wiemy,  
że są to inwestycje wielomiliono-
we i bez naszego wsparcia gmi-
ny i powiaty nie mogłyby sobie  
na nie pozwolić – dodaje.

249 projektów  
na całym  
Mazowszu

Jak podkreśla wicemarszałek 
Wiesław Raboszuk potrzeby 
samorządów lokalnych są tak 
duże, że wnioski o dofinansowa-
nie wpływają cały czas. – Właśnie 
dlatego, gdy tylko sytuacja finan-
sowa województwa na to pozwala, 
uruchamiamy kolejne wsparcie 
dla samorządów. W sumie, w tym 
roku, dofinansowanie otrzymało 
już 249 projektów. Łączna kwota 
wsparcia to ponad 460 mln zł  
– wylicza wicemarszałek. 

Ponad 4,5 mln zł  
dla powiatu wołomińskiego

Przewodnicząca Komisji Roz-
woju Gospodarczego, Infrastruk-
tury i Przeciwdziałania Bezrobo-
ciu, Anna Brzezińska wskazu-
je, że radni województwa już po 
raz czwarty w tym roku przyznali 
środki na realizację zadań ważnych  

w gminach i powiatach Mazowsza. 
– Ponad 4,5 mln zł trafi do powiatu 
wołomińskiego. Te środki prze-
znaczone są na realizację ważnych 
dla mieszkańców inwestycji. Są to 
projekty drogowe, czyli rozbudowa 
ul. Leszczyńskiej w Wołominie oraz 
modernizacja ul. Bratniej w Nowych 
Załubicach w gminie Radzymin – 
wymienia radna. 

Dwa projekty  
z powiatu wołomińskiego

Jak podkreśla burmistrz Woło-
mina Elżbieta Radwan, wspar-
cie województwa mazowieckie-
go przyczynia się do szybszego 
rozwoju infrastruktury Woło-
mina. – Dzięki dofinansowaniu  
w wysokości 4 mln zł na rozbu-

dowę drogi gminnej ul. Lesz-
czyńskiej w Wołominie wraz z 
przebudową skrzyżowań z ul. Kur-
kową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą 
zrealizujemy inwestycję szybko  
i bez dodatkowego obciążenia 
dla budżetu gminy Wołomin. 
Rozwój poszczególnych miast i 
wsi jest czynnikiem decydują-
cym o rozwoju całego regionu 

– wyjaśnia burmistrz. – Ścisła 
współpraca pomiędzy gminami, 
a województwem mazowieckim 
pozwala zapewnić komfort życia 
mieszkańców i zniwelować różnice  
w infrastrukturze poszczególnych 
rejonów Mazowsza. Rozwijając 
Wołomin budujemy silniejsze Ma-
zowsze. Razem zawsze możemy 
więcej – dodaje.

Jak zaznacza marszałek 
Adam Struzik, pożyczki ma-
zowieckie to bezpieczny sposób 
na zdobycie dodatkowych środ-
ków zarówno dla nowych, jak i 
doświadczonych firm. – Na Ma-
zowszu mamy wielu odważnych 
przedsiębiorców z ciekawymi 
pomysłami na wprowadzanie 
nowinek na r ynku. Jednym  
ze sposobów, w jaki pomagamy 
im rozwinąć swoje biznesy, 
jest udzielanie pożyczek na 
korzystnych warunkach – pod-
kreśla. W puli jest łącznie ponad  
8,5 mln zł dla mazowieckich 
przedsiębiorców.

Program JEREMIE2 jest 
skierowany do małych i śred-

Samorząd województwa pomaga.  
Do 500 tys. zł  na rozwój firmy!

Zakładasz firmę lub planujesz jej rozwój? Możesz uzyskać nawet 500 tys. zł pożyczki z programu JEREMIE2. Oferta Mazowieckiego Regionalnego 
Funduszu Pożyczkowego skierowana jest do małych i średnich firm z Mazowsza. Fundusz to inicjatywa samorządu województwa mazowieckiego. 

Gmina Wołomin otrzymała 4 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego na rozbudowę ul. Leszczyńskiej.  
Umowę podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk, radna Anna Brzezińska oraz zastępca burmistrza Wołomina Łukasz Marek 

nich firm z terenu Mazowsza. 
Z oferty mogą skorzystać tak-
że osoby dopiero planujące 
otwarcie swojej firmy. Wypłata 
pożyczki w takiej sytuacji na-
stąpi nawet już dzień po zare-
jestrowaniu działalności. 

Przedsiębiorcy z terenu 
Warszawy i powiatów przy-
ległych mogą otrzymać do  
250 tys. zł pożyczki, a na po-
zostałym terenie województwa 
do nawet 500 tys. zł. Środki 
te są przeznaczane na wpro-
wadzanie innowacji w przed-
siębiorstwach. Mogą to być  
np. nowe formy obsługi klien-
tów, uruchomienie sprzedaży 
internetowej czy zakup specja-
listycznego sprzętu. 

Oprocentowanie pożyczek, 
czyli 0,24 proc. jest stałe na cały 
okres pożyczki. Jako jednostka 
samorządowa, fundusz nie 

pobiera żadnych dodatkowych 
opłat, zatem to jedyny koszt, 
jaki trzeba ponieść. Czas spłaty 
to maksymalnie 5 lat. Pożycz-
kobiorcom przysługuje także 
karencja w spłacie kapitału do 
9 miesięcy. 

Mazowiecki  Regionalny 
Fundusz Pożyczkowy został 
utworzony w 2004 r. przez sa-
morząd Mazowsza, by wspierać 
przedsiębiorców działających 
na terenie województwa. Do-
tychczas w ramach programu 
JEREMIE udzielono ponad  
8 0  p o ż y c z e k  n a  n i e m a l  
11,5 mln zł. Mazowieccy przed-
siębiorcy za te środki kupili 
m.in. nowe maszyny produk-
cyjne, sprzęt komputerowy, 
oprogramowanie, wyposażenie 
czy samochody. 

Więcej informacji na stronie 
www.pozyczkimazowieckie.pl.
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25 listopadazdrowie

Juniorzy
w Wołominie   
zapraszają 

do treningów

Zapraszamy  
na treningi siatkówki

chłopców w wieku 16-18 lat 

Klub Siatkówki  
Huragan Wołomin

informacje o treningach
tel. 506 118 662

- Jesteś wysokiej klasy, doświad-
czonym spawaczem. Jak wyko-
nywany zwód wpłynął na twoje 
zdrowie?
- Ta praca wymaga przyjmowania 
wymuszonych, niewygodnych pozy-
cji, obciąża obręcz barkową, cierpi 
cały kręgosłup. Nic dziwnego, że po 
15 latach zacząłem mieć poważne 
problemy zdrowotne. Szczególnie 
mocno bolał mnie odcinek piersio-
wy kręgosłupa, więc poszedłem do 
lekarza... 
- … i przeżyłeś szok.
- Tak, kiedy lekarz powiedział mi, 
młodemu jeszcze człowiekowi, jak do 
inwalidy: nie dźwigać, z samochodu 
wychodzić dwoma nogami, nie bie-
gać, nie grać… Ale nie dyskutowałem. 
Podjąłem leczenie i choć stan zdrowia 
tymczasowo się poprawił, to mimo 
wszystko musiałem często korzystać 
z pomocy fizjoterapeuty. 
- Wtedy dowiedziałeś się o tai Chi?
- Tai Chi zamierzałem ćwiczyć lata 
temu, kiedy jeszcze zajęcia były 
prowadzone w Zielonce. Ale zawsze 
odkładałem to na potem. Wreszcie się 
zmobilizowałem i 4 lata temu rozpo-
cząłem ćwiczenia w Domu Kultury w 
Wołominie w Szkole Nikko Tai Chi.
- Pomogło?
- Po rozpoczęciu treningów problemy 
ustąpiły. Zresztą moja fizjoterapeutka 
bardzo polecała mi Tai Chi. Po dwóch 
latach treningów mój stan się popra-
wił tak, że nie odczuwałem żadnych 
problemów związanych z bólami 
kręgosłupa, przykurczami mięśni itd. 
Dodatkowo skorzystałem też na tym, 
że wykonujemy ćwiczenia związane z 

utrzymywaniem prawidłowej pozycji 
ciała i z utrzymywaniem równowagi. 
Są mi w czasie spawania bardzo 
pomocne, bo czasami przebywam 
na wysokościach jak i w wielu innych 
dziwnych miejscach, przyjmując 
czasami zwariowane pozycje.
Powtarzam: nawyki, które przyswajam 
na zajęciach, pozwalają mi przyj-
mować w czasie pracy prawidłowe 
pozycje i niepotrzebnie nie obciążać 
kręgosłupa. Zwyczajnie ułatwiają mi 

pracę. Dlatego bardzo polecam Tai 
Chi wszystkim pracującym fizycznie. 
Pomimo zmęczenia trening pozwala 
szybko odprężyć się i odpocząć fizycz-
nie jak i psychicznie. Zresztą polecam 
Tai Chi wszystkim, którzy pracują w 
wymuszonych pozycjach, chociażby 
siedzącym za biurkiem.
- Powtarzasz, że bardzo lubisz 
przychodzić na zajęcia. Dlaczego?
- Bardzo lubię ćwiczenia związane 

z rozluźnianiem obręczy barkowej i 
szyi, choć nie są tak efektowne jak 108 
forma, której się uczymy. Na zajęciach 
przede wszystkim odpoczywam. 
Nawet gdy przychodzę zmęczony, 
to po zajęciach jestem wypoczęty i 
odprężony. Poznaję nowych, fajnych 
ludzi i miło spędzam czas. 
- Miałeś przerwę w ćwiczeniach…
- Rozdzieliła nas pandemia. Wyjecha-
łem do pracy we Francji i z powodu 
braku ćwiczeń zaczęły powracać 

problemy zdrowotne. Szczęście po-
zwoliło mi wrócić do Polski i na zajęcia 
Tai Chi, i już po trzech miesiącach 
odczuwam zdecydowaną poprawę. 
Ale ostrzegam: bez pracy nie ma 
efektów! Wykonuję też regularnie w 
domu ćwiczenia ustalone z fizjote-
rapeutą. Te ćwiczenia wspaniale się 
uzupełniają. Wychodzi więc 2 razy w 
tygodniu po półtora godziny Tai Chi i 
codziennie prawie pół godziny ruchu.

- Przed tobą nowe wyzwania za 
granicą.
- Z powodów zawodowych już wkrót-
ce wyjadę na Zachód. Ale to nie wy-
mówka! Będę brał udział w zajęciach 
online, które są prowadzone przez 
Szkołę Nikko Tai Chi.
- Jesteś zapalonym wędkarzem. 
Wraz z drużyną zegrzyńskiego 
Wąsa masz na koncie sukcesy. za-
jęliście IV miejsce w największych 
zawodach sumowych Catfish 
Cub Poland 2021. Czy wędkarze 
też mogą skorzystać z ćwiczeń 
tai chi?
- W stu procentach. Szczególnie ło-
wiący aktywnie z łodzi – mam na myśli 
vertical i spinning. Każdy wędkarz 
wie, że potrafimy spędzić na naszych 
łódkach kilkanaście godzin, a nawet 
dni. Nie muszę nikomu mówić, jak to 
wpływa na nasz organizm – po takim 
maratonie wszystko boli. Tymczasem 
Tai Chi przygotowuje ciało do takich 
wyzwań. Chcę również dodać, że dla 
ambitnego, chcącego rozwijać swoje 
umiejętności wędkarza nieoceniony 
jest też realizowany na zajęciach Tai 
Chi trening koncentracji uwagi i cier-
pliwości. Ważna też jest podzielność 
uwagi i płynność ruchów samego 
wędkarza – te umiejętności również 
szlifujemy na zajęciach. Po treningach 
nie jest się taki wyrywny. Ćwiczenia 
pomagają być opanowanym i w pew-
nym sensie współpracować z rybą, 
którą zamierza się złowić.

Z Markiem Włodarczykiem,  
lat 47 lat, mieszkańcem Zielonki, 

rozmawiał Janusz Kieś.

Marek Włodarczyk, pracujący w Polsce i za granicą spawacz oraz zapalony wędkarz, opowiada 
o korzyściach, które przynosi mu uprawianie Tai Chi.

Szok, łut szczęścia i… Tai Chi

– Po rozpoczęciu treningów 
problemy ustąpiły. Zresztą 
moja fizjoterapeutka bar-
dzo polecała mi Tai Chi.  
Po dwóch latach treningów 
mój stan się poprawił tak, 
że nie odczuwałem żadnych 
problemów związanych z 
bólami kręgosłupa, przy-
kurczami mięśni itd.  (...) 
- mówi o korzyściach  
z uprawiania Tai Chi  
Marek Włodarczyk

RESQL – narzędzie do walki z przemocą w szkołach, od 2022 r. będzie pilotażowo wdrażane  
w szkołach prowadzonych przez Powiat Wołomiński. 

RESQL - Lepszy Klimat Szkoły
– W dniu 1 grudnia 2021 

roku, podczas konferencji pt. 
„Depresja u dzieci i młodzie-
ży”, organizowanej przez Powiat 
Wołomiński, po prezentacji przez 
dr Małgorzatę Wójcik aplikacji  
RESQL – narzędzia do walki  
z przemocą w szkołach,  podpiszę 
list intencyjny o wdrażaniu tej 
aplikacji w szkołach, dla których 
organem prowadzącym jest Po-
wiat Wołomiński  - poinformował 
starosta Adam Lubiak.

Starosta wołomiński zaprosił 
dyrektorów szkół i przedstawi-
cieli organów prowadzących do 
udziału w konferencji i zapo-
znania się z działaniem aplikacji 

RESQL, a samorządy powiatu 
wołomińskiego do współpracy 
powiatowo-gminnej w zakresie 
wdrożenia aplikacji RESQL.

Aż 57% uczniów w wieku 
11–17 lat doświadcza przemocy 
wśród rówieśników co bezpo-
średnio wpływa na ich samo-
ocenę, niszczy pewność siebie, 
wzmaga lęk i negatywny nastrój. 
Zespół psychologów i pedagogów 
z Uniwersytetu Szkoły Wyższej 
Psychologii Społecznej,  pod 
kierownictwem dr Małgorzaty 
Wójcik i dra Radosława Kaczana 
opracował program zapobiega-
nia temu zjawisku połączony 
ze specjalną aplikacją, która 

pozwala dzieciom w bezpieczny 
i skuteczny sposób reagować 
na różne przejawy agresji w ich 
środowisku.

Projekt „RESQL – Lepszy 
Klimat Szkoły podczas Specjalnej 
Edycji XIII Międzynarodowych 
Targów i Konkursu INTARG® 
2020 Online – Innowacje Spo-
łeczne otrzymał nagrodę główną 
za innowację o wyjątkowym 
znaczeniu społecznym – „Pro 
Societas Bono” Grand Prix.  Ten 
sam projekt otrzymał również 
Diamond Award – za rozwią-
zanie o wyjątkowym znaczeniu 
społecznym. 

1 grudnia 2021 r. podczas 
konferencji pt. „Depresja u dzie-
ci i młodzieży” prezentowany 
będzie szczegółowo zakres jego 
działania. 

– (...) podczas konferencji 
pt. „Depresja u dzieci i 
młodzieży”, organizowanej 
przez Powiat Wołomiński, po 
prezentacji (...) narzędzia do 
walki z przemocą w szkołach,  
podpiszę list intencyjny 
o wdrażaniu tej aplikacji 
w szkołach, dla których 
organem prowadzącym jest 
Powiat Wołomiński – mówi 
starosta Adam Lubiak

PRZEZ CAŁY GRUDZIEŃ 
ZAPRASZAMY NA WYPRZEDAŻ 

OPRAW OKULAROWYCH!

Ceny niższe do 70%!

Czyścimy magazyny, robiąc miejsce na nowości.
Łowcy okazji będą mieli prawdziwa radość. 

Dużo perełek na Was czeka!

22 423 67 76           KOBYŁKA, ul. Warszawska 9
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Nauka gry w teNisa 
dla dzieci i dorosłych

Klub Tenisowy Rakietą Ząbki
Ząbki, ul. Słowackiego 21

 570 093 090

Klub Tenisowy Rakietą Ząbki
Ząbki, ul. Słowackiego 21

 570 093 090

www.teniszabki.plwww.teniszabki.pl

Wołomin:  • poniedziałki i środy; 18:30 i 20:00 • wtorki; 9:00
Kobyłka: czwartki i soboty; 9:00
Łochów: czwartki; 16:00 i 17:15

 516 099 060  
lub nikko.taichi.jk@gmail.com

BURMISTRZ  MIASTA  MARKI
ogłasza publiczne nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż własności n/w niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne

L.P Nr ewid. działki
Pow. działki 

w m2 Obręb Położenie Oznaczenie tytułu 
własności 

cena wywoławcza  
brutto w zł.

Wysokość 
wadiumw zł.  

Termin przetargu Data/ 
godzina przetargu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
161; 1123

5-07 ul. Rocha 
Kowalskiego WA1W/00141038/7 800  000,00 80.000,00 24.01.2022r. 1000

wraz z udziałem 1/4 części w działce 175 405

2
162; 1123

5-07 ul. Rocha 
Kowalskiego WA1W/00141038/7 800  000,00 80.000,00 24.01.2022r. 1100

wraz z udziałem 1/4 części w działce 175 405

3
163; 1123

5-07 ul. Rocha 
Kowalskiego WA1W/00141038/7 800  000,00 80.000,00 24.01.2022r. 1200

wraz z udziałem 1/4 części w działce 175 405

 

Przeznaczone do sprzedaży nieruchomości stanowią własność Gminy Miasto Marki i nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani też nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi. Działy 1. 
III i IV księgi wieczystej WA1W/00141038/7 nie zawierają żadnych wpisów
Przetargi na nieruchomości wskazane w pozycjach od 1 do 6 odbędą się w dniu 24 stycznia 2022 r., a na nieruchomości wskazane w pozycjach od 7 do 12 w dniu 25 stycznia 2022 r. w godzinach 2. 
podanych w niniejszym ogłoszeniu, w sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Marki przy Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 95 w Markach.
Przetargi przeprowadza się na każdą nieruchomość (pozycje od nr 1 do nr 12) oddzielnie. 3. 
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu.4. 
Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Urzędu Miasta Marki Nr rachunku: 54 8015 0004 0190 5915 2020 0055. Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu na jedną 
nieruchomość, którą oznaczono przy wpłacie. W przypadku gdy dana osoba zamierza uczestniczyć w przetargach na więcej niż jedną nieruchomość obowiązuje wpłata wadium na każdą nieruchomość  
z osobna z zaznaczeniem jej numeru.
Termin wniesienia wadium upływa dnia 18 stycznia 2022r.8. 
Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Marki . 9. 
Szczegółowe informacje w sprawie przetargów można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Marki codziennie/ oprócz sobót/ poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 810. 00 do godz. 
1600, w środy w godz. 800 do 18v, piątek 800 do 1400 lub telefonicznie pod nr /22/ 113 94 74. 
Pełna treść ogłoszenia została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Marki i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszona na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Urzędu Miasta Marki przy 11. 
Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 95. Treść ogłoszenia można pobrać ze strony: www.marki.pl./bip (nieruchomości do sprzedaży)

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.
Marki, dnia 25.11.2021 r.

Burmistrz Miasta Marki – Jacek Orych

4
164; 1123

5-07 ul. Rocha 
Kowalskiego WA1W/00141038/7 800  000,00 80 000,00 24.01.2022r. 1300

wraz z udziałem 1/4 części w działce 175 405

5
165; 1017

5-07 ul. Rocha 
Kowalskiego WA1W/00141038/7 720  000,00 72 000,00 24.01.2022r. 1400

wraz z udziałem 1/4 części w działce 176 378

6
166; 1017

5-07 ul. Rocha 
Kowalskiego WA1W/00141038/7 720  000,00 72 000,00 24.01.2022r. 1500

wraz z udziałem 1/4 części w działce 176 378

7
167; 1017

5-07 ul. Rocha 
Kowalskiego WA1W/00141038/7 720  000,00 72 000,00 25.01.2022r. 1000

wraz z udziałem 1/4 części w działce 176 378

8
168; 1017

5-07 ul. Rocha 
Kowalskiego WA1W/00141038/7 720  000,00 72 000,00 25.01.2022r. 1100

wraz z udziałem 1/4 części w działce 176 378

9 169 1017 5-07 ul. Jana 
Skrzetuskiego WA1W/00141038/7 700  000,00 70  000,00 25.01.2022r. 1200

10
170; 1211

5-07 ul. Jana 
Skrzetuskiego WA1W/00141038/7 850  000,00 85  000,00 25.01.2022r. 1300

wraz z udziałem 1/3 części w działce 177 303

11
171; 1211

5-07 ul. Jana 
Skrzetuskiego WA1W/00141038/7 850 000,00 85  000,00 25.01.2022r. 1400

wraz z udziałem 1/3 części w działce 177 303

12
172; 1211

5-07 ul. Onufrego 
Zagłoby WA1W/00141038/7 890  000,00 89.000,00 25.01.2022r. 1500

wraz z udziałem 1/3 części w działce 177 303
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– Ostatnie informacje pozwalają 
przypuszczać, że Kobyłka stoi 
przed dużym wyzwaniem, jakim 
będą inwestycje kolejowe, czyli 
budowa przejazdów bezkolizyj-
nych. Na budowę wiaduktu w 
lokalizacji Kobyłka Ossów wybra-
no już najkorzystniejszą ofertę, a 
składanie ofert w przetargu na 
tunel trwa do 29 listopada 2021. 
to dwie duże inwestycje, których 
realizacja będzie miała wpływ na 
komunikację.
- To prawda, taka informacja została 
już podana do publicznej wiadomo-
ści. Wiemy, że wpłynęło aż 15 ofert, 
wybrano najkorzystniejszą, złożoną 
przez konsorcjum firm: Swietelsky 
Rail Polska Sp. z o.o. oraz Swietelsky 
AG, które zajmuje się realizacją 
kompleksowych kontraktów na bu-
dowę i modernizację linii kolejowych, 
łącznie z infrastrukturą towarzyszącą. 
Spółki realizują różnego rodzaju 
usługi w obszarze prac kolejowych. 
Cena realizacji tej inwestycji wynosi 
28 573 000,00 zł. Termin wykonania 
zadania to 12 miesięcy od podpi-
sania umowy. To tyle, jeśli chodzi o 
wiadukt. A jeśli chodzi o tunel czyli 
bezkolizyjny przejazd w świetle prze-
jazdu ulicy Orszagha to faktycznie, 
tak jak pan wspomniał – wkrótce 
otwarcie ofert, dowiemy się wtedy ile 
ofert wpłynie i na jakie kwoty. Wiado-
mo już, że ogłoszono też przetarg na 
zarządzanie i sprawowanie nadzoru 
nad realizacją wiaduktu - termin 
składania ofert to 16 grudnia bieżą-
cego roku. Z informacji, które pozy-
skałam odwiedzając między innymi 
ministra Andrzeja Bittela wiem, że 
ta inwestycja, dotycząca przejazdów 
bezkolizyjnych nie jest zagrożona i 
do 2023 roku oba przejazdy zostaną 
zrealizowane.
– Na forach lokalnych mieszkańcy 
z jednej strony narzekają na już 
trwające inwestycje drogowe, a 
z drugiej na fakt, że miasto nie 
realizuje tej czy innej ulicy. Do 

trwających już inwestycji drogo-
wych dojdą kolejowe, nowe gmin-
ne, wiem też, że w planach są 
również powiatowe - no i jeszcze 
od lat oczekiwana droga 634… 
będzie dużo nowych powodów do 
narzekania.
- W Kobyłce będzie kumulacja 
inwestycji bo, tak jak pan słusznie za-
uważył, w Mieście Kobyłka, w niemal 
tym samym czasie spotkają się dwie 
olbrzymie inwestycje: modernizacja 
drogi wojewódzkiej 634 i inwestycja 
kolejowa czyli realizacja wiaduktu i 
tunelu – obie od lat z różnych powo-
dów odkładane i oczekiwane. Dojdą 

do tego nasze własne inwestycje, 
„dowiązujące” do tych wcześniej wy-
mienionych. To rodzi obawy, że przez 
wiele miesięcy może być problem z 
utrudnieniami w ruchu i korkami w 
mieście. Ale w końcu kiedyś musiało 
to nastąpić, choć może trochę szkoda, 
że wszystko będzie się działo naraz.
– Wiadomo, że w sąsiedniej zie-
lonce będzie podobnie. Czy to 
znaczy, że można będzie przeje-
chać na drugą stronę dopiero w 
Wołominie lub w ząbkach?
– Istniejące w Kobyłce przejazdy ko-
lizyjne będą oczywiście działały. Mam 
nadzieję, że jeśli chodzi o przejezd-

ność z jednej strony miasta na drugą 
to nie będzie problemu ponieważ 
lokalizacja starych przejazdów jest 
trochę w innych miejscach niż w 
tych nowo budowanych. Większym 
problemem jest połączenie realizacji 
w jednym czasie inwestycji kolejowej 
i wojewódzkiej i trzeba będzie zbroić 
się w cierpliwość i przez to przejść.
– Rozmawiamy o inwestycjach, 
które się rozpoczną, ale są jesz-
cze te już trwające i takie, które 
w planie ma Miasto i powiat… 
będą kolejne?
- W tym roku Starostwo w kooperacji 
z Miastem Kobyłka zrealizowało 

ulicę Wołomińską. Liczymy, że w 
przyszłym roku powiat zamierza zre-
alizować ulicę Szeroką na Maciołkach 
i częściowo ulicę Marecką. 
– Miastu szybko przybywa nowych 
mieszkańców. Potrzeba nowych 
miejsc w szkołach, przedszko-
lach. Wszyscy czekają na szkołę 
i spekulują, czy będzie budowa. 
Dlaczego pracujecie nad proce-
durą PPP?
– Szkoła się projektuje, o czym 
mówiłam wielokrotnie. Jesteśmy 
po etapie koncepcji, która została 
zmieniona do naszych potrzeb i w 
tej chwili firma z Poznania realizuje 

projekt. Według umowy projekt 
ma być zrealizowany w maju 2022 
po to, żebyśmy mogli skorzystać z 
dofinansowania zewnętrznego jeśli 
pojawi się taka możliwość. A jeśli 
chodzi o PPP - chcemy przygotować 
kilka wariantów finansowania, żeby, 
w zależności od możliwości jakie 
będą dostępne w przyszłym roku, 
móc z nich skorzystać. Wiadomo, 
że jeśli będzie można ubiegać się 
o dofinansowanie, to będziemy 
składali wnioski, ale chcemy mieć 
wybór - jedną z alternatyw jest PPP, 
ale nie jedyną. Program Puszczyk po 
raz pierwszy pojawił się w czerwcu 
tego roku, wcześniej takiej możliwo-
ści nie było. Nie ma 100% pewności, 
że będzie ogłoszony w przyszłym 
roku. PPP to jest więc forma zabez-
pieczenia się na okoliczność braku 
środków zewnętrznych, takie swoiste 
koło ratunkowe. W Kobyłce szkoła nr 
4 powinna powstać kilka lat temu, 
wiele lat przed moim przyjściem do 
pracy w urzędzie, to nie jest nowa 
potrzeba. Szkoła jednak przez lata 
nie powstała. W efekcie mamy więc 
teraz przepełnione szkoły, w których 
dzieci chodzą na dwie zmiany, lekcje 
kończą się po godzinie 17, a zaczy-
nają o 7. Powoduje to narastającą 
frustrację uczniów i ich rodziców, z 
powodu nieustannego lawirowania 
między zapewnieniem dzieciom 
odpowiedniej opieki, a wypełnianiem 
obowiązków zawodowych (i jest to 
trudniejsze niż kiedykolwiek, jeśli 
dziecko zaczyna lekcje o godz. 13!), 
brak możliwości organizowania 
w szkołach zajęć dodatkowych, 
wyrównywania szans edukacyjnych, 
rozwoju pasji i talentów. Dla mnie 
dwuzmianowość w szkołach podsta-
wowych nie powinna mieć miejsca. 
W tej kadencji musieliśmy cały 
proces inwestycyjny budowy szkoły 
rozpocząć od samego początku. A 
wiadomo, że nawet jak się ma na 
to pieniądze, to taki proces trwa ok. 
czterech lat.

O inwestycjach kolejowych, modernizacji drogi wojewódzkiej 634 i innych inwestycjach drogowych oraz o 
alternatywnych rozwiązaniach zabezpieczających finansowanie inwestycji z Edytą Zbieć, burmistrz Miasta 
Kobyłka, rozmawia Zbigniew Grabiński, redaktor naczelny „Życia Powiatu na Mazowszu”. 

Armagedon w Kobyłce?

– Dla mnie dwuzmianowość 
w szkołach podstawowych 
nie powinna mieć miejsca. 
W tej kadencji musieliśmy 
cały proces inwestycyjny 
budowy szkoły rozpocząć  
od samego początku.  
A wiadomo, że nawet jak się 
ma na to pieniądze, to taki 
proces trwa ok. czterech lat 
– mówi Edyta Zbieć,  
burmistrz Miasta Kobyłka

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 2021 r. poz. 735, ze zm.)

Starosta Wołomiński 
zawiadamia 

o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Zielonka, re-
prezentowanego przez pełnomocnika P. Roberta Chocia-
na, z dnia 30.04.2021 r., uzupełniony w dniu 12.08.2021r. 
oraz w dniu 16.11.2021 r., postępowania administracyj-
nego w sprawie znak: WAB.6740.14.19.2021 o wydanie 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 
polegającej na: „Rozbudowie dróg publicznych gmin-
nych – ul. Długiej na odcinku od DW 631 do wylotu  
w ul. Lipową łącznie z odcinkiem ulicy Wolności i Li-
powej w Zielonce wraz z infrastrukturą”.

Działki usytuowania obiektu:
w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwe-•	
stycję w części (w nawiasach – numery działek po podziale, 
tłustym drukiem – numery działek w projektowanym pasie dro-
gowym przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz 
Gminy Zielonka):

ew. nr:  37 (−	 37/1, 37/2), 2 (2/1, 2/2) w obrębie (0008), 4-80-
08, jednostka ew. 143404_1 Zielonka,
ew. nr: 50 (−	 50/3, 50/4, 50/5), 1/10 (1/11, 1/12) w obrębie 
(0011), 4-90-03, jednostka ew. 143404_1 Zielonka,
ew. nr: 1 (−	 1/5, 1/6, 1/7) w  obrębie (0019), 5-00-03, jednost-
ka ew. 143404_1 Zielonka,
ew. nr: 42 (−	 42/1, 42/2), 38/1 (38/2,  38/3), 54 (54/1, 54/2), 
39/1 (39/5, 39/6) w obrębie (0021), 5-10-02, jednostka ew. 
143404_1 Zielonka,

w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwesty-•	
cję na rzecz Gminy Zielonka w całości:

ew. nr: −	 34/2, 34/3, 34/1, 34/4, 34/5, 34/6, 34/7, 34/8 w obrę-
bie (0008), 4-80-08, jednostka ew. 143404_1 Zielonka,
ew. nr: −	 15/1 w obrębie (0010), 4-90-02, jednostka ew. 
143404_1 Zielonka,
ew. nr: −	 1/7, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/9 w  obrębie 
(0011), 4-90-03, jednostka ew. 143404_1 Zielonka,
ew. nr: −	 43, 40/1, 40/4 w obrębie (0021), 5-10-02, jednostka 
ew. 143404_1 Zielonka,

w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gmi-•	
ny Zielonka niepodlegające przejęciu (w nawiasach - numery 
działek po podziale, tłustym drukiem – numery działek w pro-
jektowanym pasie drogowym):

ew. nr: 17 (−	 17/1, 17/2) w obrębie (0008), 4-80-08, jednostka 
ew. 143404_1 Zielonka,
ew. nr: −	 3/1, 4/1, 6/1, 7/1, 2/1, 2/2 w obrębie (0009), 4-90-01, 
jednostka ew. 143404_1 Zielonka,
ew. nr: −	 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 w obrębie (0010), 
4-90-02, jednostka ew. 143404_1 Zielonka,
ew. nr: −	 41, 29 (29/1, 29/2), 40 (40/1, 40/2), 63 (63/1, 63/2), 
60/2 (60/3, 60/4), 46 (46/1, 46/2, 46/3) w obrębie (0011), 
4-90-03, jednostka ew. 143404_1 Zielonka,
ew. nr: −	 40/2, 40/3 w obrębie (0021), 5-10-02, jednostka ew. 
143404_1 Zielonka.

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: innych dróg 
publicznych, sieci uzbrojenia terenu, zjazdów oraz rozbiórkę 
obiektów nieprzewidzianych do dalszego użytkowania, niewcho-
dzące w skład projektowanego pasa drogowego (w nawiasach 
– numery działek po podziale, tłustym drukiem – numery działek 
przeznaczone pod budowę lub przebudowę: innych dróg publicz-
nych, sieci uzbrojenia terenu, zjazdów oraz rozbiórkę obiektów  
nieprzewidzianych do dalszego użytkowania):

ew. nr: −	 1/28, 2 (2/1, 2/2), 3, 17 (17/1, 17/2) w obrębie (0008), 
4-80-08, jednostka ew. 143404_1 Zielonka,
ew. nr: −	 7/3, 22, 62/3, 62/8, 79/4, 79/1, 6/2, 7/2 w obrębie 
(0009), 4-90-01, jednostka ew. 143404_1 Zielonka,
ew. nr: −	 2/1, 14/2, 26/1, 26/5, 41, 26/2, 26/3, 26/4 w obrębie 
(0010), 4-90-02, jednostka ew. 143404_1 Zielonka,
ew. nr: −	 2, 50 (50/3, 50/4, 50/5), 3, 60/1, 45/3,  46 (46/1, 46/2, 
46/3) w obrębie (0011), 4-90-03, jednostka ew. 143404_1 
Zielonka,
ew. nr: −	 5, 6, 3 w obrębie (0019), 5-00-03, jednostka ew. 
143404_1 Zielonka,
ew. nr: −	 30, 55, 45/1 w obrębie (0021), 5-10-02, jednostka 
ew. 143404_1 Zielonka.

Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia 
inwestycyjnego można zapoznać się w Starostwie Powiatowym 
w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, (kontakt 
telefoniczny – 22 346 11 07) gdzie można również zgłosić ewen-
tualne 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, ze 
zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od 
dnia publicznego ogłoszenia.


