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Na terenie Gminy Radzymin po-
wstaje dużo Miejscowych Planów 

Zagospodarowania Przestrzenne-
go. Uchwalane dokumenty plani-
styczne, które przygotowuje ma-
gistrat, wywołują niemałe emocje 
wśród właścicieli gruntów. – To do-
piero PROJEKT – tłumaczy burmistrz 
Krzysztof Chaciński mieszkańcom 
Słupna w FBkowej dyskusji, zapra-
szając ich na konsultacje. W ich 

efektwność adwersarze nie wierzą 
i jako przykład przytaczają kon-

sultacje w Rudce, gdzie 
ich zdaniem, ponad 
200 uwag nie zostało 
uwzględnionych
>> str. 6

Spór o MPZP  
w Radzyminie

Nowy park, który połączy 
ul. Szwoleżerów z u. Reymonta 

to kolejne 18125 m2 pod urządzoną 
zieleń miejską.  – W bieżącym roku 
wybudujemy także fontannę po-
sadzkową na skwerze 11-Listopada  
– Szpitalna oraz nasadzimy drzewa  
i zieleń miejską. Powstaną również 
dwie tężnie – jedna w parku Szuberta, a 
druga w parku przy ul. Różanej. – dodaje 
burmistrz Małgorzata Zyśk. >> str. 5

W Ząbkach  
powstanie  
nowy park

Przekaż  
1% podatku  
dla naszych  

OSP

1% to niewiele, a może pomóc uratować czyjeś 
życie. Druhowie z jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych każdego dnia niosą pomoc uczestni-

kom wypadków drogowych, gaszą pożary, wspie-
rają Zespoły Ratownictwa Medycznego, zabezpie-
czają imprezy masowe i współpracują z Państwo-
wą Strażą Pożarną. – Mieszkańcy nie wyobrażają 
sobie bez nich życia i mogą czuć się bezpieczniej 
wiedząc, że ich bezpieczeństwa strzeże blisko 2 

tys. aktywnych strażaków z naszego terenu – pod-
kreśla Paweł Bednarczyk, prezes Zarządu Oddzia-

łu Powiatowego ZOSP RP w Wołominie >> str. 3
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ogłoszenia2

lekarz okulista
optometrysta

realizacja recept refundowanych
soczewki Kontaktowe
okulary Progresywne

ekspresowa naprawa okularów

Serdecznie Zapraszamy

05-200 Wołomin, ul. Miła 3
tel. 22 776 18 98

pon.-pt. 10:00- 18:00; sob. 10:00-14:00
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Gratuluję jednostkom OSP z powiatu wołomińskiego:

OSP Roszczep

zakwalifikowania do otrzymania nowego samochodu
ratowniczo-gaśniczych z puli MSWiA w 2022 roku.

Michał Prószyński 
Szef Gabinetu Politycznego MSWiA, 
Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego
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Jest zabawnie!
Edward M. Urbanowski

Jarosław Kaczyński już nie panuje nad sytuacją w PiS. Skłócony z 
Kaczyńskim prezydent Andrzej Duda rzuca wyzwanie prezesowi, bo 
uważa, że Kaczyński obrał szaleńczy kierunek swej polityki względem 
Unii Europejskiej. Duda zgłasza projekt zmian w Sądzie Najwyższym, 
który na pierwszy rzut oka jest nielogiczny i bałamutny(!), ale ma jeden 
cel: przekonanie Brukseli, że powinna przystąpić do wypłaty środków 
pomocowych dla Polski. W tej chwili pieniądze te - ponad 50 mld euro 
- są blokowane ze względu na upór Kaczyńskiego i zagrzewającego go 
Zbigniewa Ziobrę, którzy nie chcą zlikwidować Izby Dyscyplinarnej, 
działającej w Sądzie Najwyższym. Unia uważa bowiem, że to polityczny 
sąd do tępienia sędziów krytycznych wobec Kaczyńskiego i Ziobry. Duda 
dostał poparcie nie tylko Brukseli, ale także od demokratycznych władz 
USA, które nie przepadają za Kaczyńskim. Jednocześnie prezydent 
wszedł w krąg międzynarodowych przywódców, którzy biorą udział w 
konsultacjach dotyczących agresywnych planów Rosji wobec Ukrainy. 
Z Dudą spotkali się prezydent Francji i kanclerz Niemiec. Taka wolta 
Dudy nie mogła ujść płazem. Ludzie Ziobry zaatakowali sądowe projekty 
prezydenta, a najbardziej krewki europoseł Patryk Jaki wprost stwierdził, 
że Duda to „zdrajca” i żałuje, iż na niego głosował. Dudę wspiera coraz 
bardziej osamotniony premier. Dla Mateusza Morawieckiego przyjęcie 
sądowego projektu prezydenta to szansa na wypłatę środków UE. Nad 
Morawieckim, zwłaszcza wobec fiaska Polskiego Ładu, zbierają się 
czarne chmury. Głowami za Polski Ład zapłacili jego ludzie z kierow-
nictwa Ministerstwa Finansów, a i on sam znalazł się na celowniku. 
Nienawidzący Morawieckiego szef TVP Jacek Kurski po raz pierwszy 
zaczął w swych programach wprost atakować premiera. Kurski czuje, 
że może sobie pozwolić na niszczenie Morawieckiego, a to znaczy, że 
albo ma przyzwolenie Kaczyńskiego, albo już naprawdę nad niczym 
Kaczyński nie panuje!

Prezydent zachowuje się, jakby chciał zostać nowym prezesem. Duda 
jest skłócony z Kaczyńskim i po raz pierwszy od objęcia prezydentury 
próbuje pogrywać z prezesem jak równy z równym. Prezydent zapowie-
dział nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Andrzej Duda uznał, że 
zlikwiduje Izbę Dyscyplinarną, przez którą wstrzymywane są pieniądze 
z unijnego funduszu odbudowy. Czy taka ustawa ma szansę wejść w 
życie? Kłopot w tym, że zgłaszając taki pomysł bez żadnej konsultacji z 
Kaczyńskim, z którym nie rozmawiają od ponad półtora roku, prezydent 
nie może liczyć na pełne poparcie w obozie władzy. Kaczyński zareagował 
błyskawicznie. PiS złożyło konkurencyjny projekt, ograniczający, a nie 
likwidujący Izbę Dyscyplinarną.

Na likwidację Izby Dyscyplinarnej z pewnością nie zgodzi się 
Zbigniew Ziobro. Ludzie Ziobry już opluwają tych z PiS, którzy wspie-
rają Dudę. Prym w tym wiedzie Patryk Jaki, Dudę oskarżył o zdradę 
i zasugerował, że wysługuje się wrogom z zagranicy, bo chce zdobyć 
ciepłą posadkę po zakończeniu prezydentury w 2025 r. Jednocześnie 
europoseł przy okazji przyznał, że cała dotychczasowa reforma wymia-
ru sprawiedliwości nie jest warta funta kłaków! Ale …. Ursula von der 
Leyen szefowa Komisji Europejskiej spotkała się z Andrzejem Dudą i 
pochwaliła projekt.

I bądź tu mądry!
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Nie zawsze mam czas na bie-
żący monitoring wszystkich lokal-
nych forów internetowych. Jednak, 
z racji wykonywanego zawodu, 
czuję się w obowiązku zasięgnąć 
przysłowiowego języka, nie tylko w 
trakcie osobistych kontaktów i fun-
duję sobie pokaźną dawkę opinii 
wiecznych malkontentów, którym 
generalnie ciągle jest pod górkę. 
Wszędzie i wszystko jest nie tak. A 
może to coś że mną jest nie tak? Bo 
mnie generalnie na ogół jest fajnie 
i to zarówno tu gdzie mieszkam jak 
i w sąsiedniej Kobyłce, Dąbrówce, 
Radzyminie, Urlach, Kuligowie, 
Woli Cygowskiej, w Chrzesnem, 
Sadownem, Ociętem czy w Ślę-
żanach - miejscach, w których 
spotykam się z ludźmi, by razem 
z nimi coś porobić. Widzę, jak 
ogromne zmiany zachodzą w tych 
naszych miejscowościach niemal z 
dnia na dzień, a jako praktyk wiem, 
jakie te zmiany pochłaniają koszty, 
zarówno finansowe jak i osobowe. 
Nie potrafi tego ocenić ktoś, kto się 
nie angażuje, albo tylko markuje 
jakieś działania. Gdy moje, dawno 
już dorosłe dzieci, poszły do szkoły, 
to większość szkół wolomińskich 
nie miało sal gimnadtycznych. 
Była jedna w piątce i taka w kiep-
skim stanie przy nieistniejącej już 
"jedynce". Po drugiej stronie torów 
była mała sala sportowa przy LO 
im. Z. i W. Nałkowskich no i jakieś 
niewielkie przy ekonomiku i przy 
szklarskim oraz połowa rozmiarów 
dzisiejszej hali na OSiR Huragan 
Wolomin. Budynki szkół były w 
opłakanym stanie, w niektórych 
szkołach trzeba było za potrzebą 
wychodzić na dwór. W klasach 
dziecięce nóżki wpadały w dziury 
podłogowe do kostek. Były pie-

ce kaflowe, przy których wisiały 
wieszaki pełniące rolę szatni. We 
wszystkich szkołach uczono się 
na 3 zmiany. Dziś, przybyło wielu 
mieszkańców i choć szkół również 
przybyło wszędzie (dwójka, mała 
trójka, rozbudowana i wyremon-
towana czwórka, siódemka, nowa 
siódemka, rozbudowano Duczki, 
wybudowano Ossów i Zagości-
niec) a obiekty ciągle są remonto-
wane i rozbudowywane, powstają 
nowe drogi, chodniki, ścieżki 
rowerowe... przybywa narzekają-
cych. W tamtych latach, - 90. czyli 
w sumie nie tak bardzo odległych, 
my rodzice, nauczyciele ale i 
uczniowie, potrafiliśmy przyjść 
do szkoły w weekend i własnymi 
rękoma często z własnych, pry-
watnych funduszy, ulać podłogę w 
sali na piętrze wciągając zaprawę 
w wiadrach. Zbieraliśmy fundusze 
na projekty tych nowych i moder-
nizację starych szkol. Realizowa-
liśmy te projekty we współpracy z 
gminą jeszcze na przełomie wie-
ków - kadencja AWS (1998 - 2002) 
i kolejne. Uczniowie, w tym też 
moje dzieci, z dyrektorem szkoły 
i nauczycielami, rozbierali piece 
kaflowe, żeby centralne szybciej 
powstało. Cieszyliśmy sie, że coś 
się zmienia. Angażowaliśmy się 
nie tylko podpisami i klikaniem 
w klawiaturę. A dziś? Dziś wszy-
scy żądamy, czekamy i narzeka-
my. Chyba już na wszystko i na 
wszystkich. Pada śnieg - źle. Nie 
pada - dlaczego nie pada? Świeci 
słońce - też znajdziemy powody do 
użalania się... 

Chcąc pozostać w nurcie to i 
ja sobie teraz trochę ponarzekam 
- coraz bardziej mam dość FB i 
zamętu informacyjnego. 

Coraz częściej myślę  
„Mam dość FB”

Teresa Urbanowska

– Ile jednostek OSP działa na 
terenie naszego powiatu?
- Oddział Powiatowy ZOSP RP w 
Wołominie liczy 49 jednostek zare-
jestrowanych w Krajowym Rejestrze 
Sądowym, z których 47 wyjeżdża 
do akcji ratowniczo-gaśniczych. 
Zrzeszają one łącznie 2014 druhów, 
w tym czynnych 1831, 254 kobiet, 
130 członków honorowych oraz 53 
wspierających. Do KSRG należą 22 
jednostki. W czasie trwania ostatniej 
kadencji do KSRG włączono 5 jed-
nostek: OSP Zawady, OSP Myszadła, 
OSP Poświętne, OSP Lasków i OSP 
Jasienica. Z tego miejsca serdecznie 
im gratuluję, bo wiem, jak wiele 
starań poprzedziło to wydarzenie 
oraz jak ważny jest to krok dla jed-
nostek. W szeregach OSP działają 
32 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze 
zrzeszające 298 członków, w tym  
96 dziewcząt. Zachęcamy młodzież 
do wstępowania w szeregi. Jest to 
idealna opcja, nie tylko dla osób, które 
marzą o tym, by zostać strażakiem, 
ale także takich, które chcą rozwijać 
sprawność fizyczną, podnosić wiedzę 
i umiejętności w dziedzinie ochrony 
przeciwpożarowej czy podejmować i 
realizować wiele pożytecznych zadań. 
– W ilu akcjach uczestniczyli stra-
żacy ochotnicy w minionym roku?
– W 2021 roku nasi druhowie wy-
jeżdżali do różnych zdarzeń łącz-
nie 3155 razy, w tym 1118 razy do 
pożarów, 2037 wyjazdów zgodnie  
z danymi opublikowanymi w raporcie 
za 2021r. przez KP PSP w Wołominie 
zostało zakwalifikowane do kategorii 
inne wyjazdy. Łącznie na akacjach 
strażacy spędzili 259405 minut,  
co przekłada się na ponad 4300 
godzin. 
– Jak Pan ocenia stan wypo-
sażenia i wyszkolenia naszych 
jednostek?
– W trakcie minionej kadencji Za-
rządu, kontynuowana była wymiana 
taboru samochodowego. Jednostki 
OSP zostały wyposażone w 19 no-
wych samochodów, 2 ciężkie, 14 
średnich i 3 lekkie. Obok zakupu 
nowych samochodów, pozyskiwano 
także inne samochody, które po gene-
ralnych remontach, czy też karosacji 
w znacznym stopniu podniosły stan 
gotowości bojowej powiatu. Obecnie 
jednostki dysponują 112 wozami, 
z czego 12 ciężkimi, 55 średnimi, 
20 lekkimi i 25 specjalnymi, jednak 
samochody bojowe to nie wszystko. 
Do akcji ratowniczych potrzeb-
ny jest także sprzęt pożarniczy  
i umundurowanie osobiste strażaków.  
W tym zakresie też zrobiono bardzo 
dużo. Zakupiono wiele zestawów 
HOLMATRO, dużą ilość pomp, 
agregatów prądotwórczych, aparatów 
powietrznych, pił do betonu 
i stali, pilarek do drewna 
oraz radiostacji. Niektóre 
jednostki zakupiły także 
łodzie ratownicze z wy-
posażeniem, sprzęt do 
ratownictwa wodnego 
czy wreszcie sanie lo-
dowe.
W zakresie umun-
durowania bojowego 
zakupiono ubrania 
UPS, hełmy, obu-
wie specjalne, ko-
miniarki, rękawice, 
ubrania koszarowe i 
kombinezony do zwalczania owadów 
błonkoskrzydłych. Mówię o tych 
zakupach dlatego, że zarówno sprzęt 
ratowniczy, jak i ubrania ochronne są 
towarami niezbędnymi do naszego 
działania a co najważniejsze towara-
mi bardzo drogimi i niestety z uwagi 
na bardzo dużą ilość akcji trzeba je co 
jakiś czas wymieniać. Jednostki syste-
matycznie podnoszą swoje umiejęt-
ności, dzięki czemu poszerza się lista 
jednostek należących do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
Chciałbym w tym miejscu serdecz-
nie podziękować za wsparcie z dotacji 
budżetowych, często kilkusettysięcz-
ne na jednostkę Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Ma-
riuszowi Kamińskiemu, Ministrowi 
Sprawiedliwości Panu Zbigniewowi 

Ziobrze za wsparcie z Funduszu 
Sprawiedliwości, Ministrowi Klimatu 
i Środowiska Pani Annie Moskwa za 
wsparcie dotacyjne i pożyczkowe z 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej,
Serdecznie dziękuję także Samorzą-
dowi Województwa Mazowieckiego 
na czele z Panem Adamem Stru-
zikem Marszałkiem Województwa 
Mazowieckiego za wprowadzone 
wiele lat temu programy wsparcia 
Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Dotacje te wsparły zakup nowych sa-
mochodów ratowniczo-gaśniczych, 
zakup środków ochrony osobistej 
oraz remonty i budowę strażnic oraz 
za przeznaczenie Funduszy Unij-
nych w ramach RPO Województwa 

Mazowieckiego na zakup pojazdów 
ratowniczo-gaśniczych lub innych 
pojazdów specjalistycznych, a także 
na profesjonalny sprzęt dla grup 
ratownictwa wysokościowego, wod-
nego, chemiczno-ekologicznego, 
grup poszukiwawczo-ratowniczych 
i realizujących zadania w zakresie 
ochrony przeciwpowodziowej.

Wyrazy podziękowania kieruję też do 
Starosty Wołomińskiego Pana Adama 
Lubiaka oraz Radnych Powiatu Wo-
łomińskiego za historyczną decyzję 
wsparcia dotacjami w wysokości od 
4,5 do 5 tysięcy złotych jednostek 
OSP na zakup sprzętu i umundu-
rowania oraz wsparcie finansowe 
ze środków powiatu organizacji 
Powiatowych Zawodów Sportowo-
-Pożarniczych oraz Powiatowych 
Zawodów Sikawek Ręcznych. 
Dziękuję wójtom, burmistrzomi  
radnym z terenu powiatu, którzy czę-
sto są członkami naszego Związku, 
za wsparcie OSP w bieżącej dzia-
łalności jednostek, wszelką pomoc 
finansową i merytoryczną w zakupie 
samochodów ratowniczo-gaśni-
czych, sprzętu i umundurowania, 

dbanie o strażaków podczas wielogo-
dzinnych, a czasem kilkudniowych, 
akcji ratowniczo-gaśniczych. Dzię-
kuję Nadleśniczemu Nadleśnictwa 
Drewnica Panu Arturowi Delega-
czowi za współpracę w organizacji 
ćwiczeń na obszarach leśnych oraz 
wsparcie finansowe ćwiczeń i za-
wodów sportowo-pożarniczych. Nie 
sposób w tym miejscu zapomnieć 
o pozostałych sponsorach, którzy 
chcą często pozostać anonimowymi, 
a regularnie od wielu lat wspierają 
nasze jednostki.
Przy dużej pomocy Komendy Po-
wiatowej PSP w Wołominie, która 
realizuje porozumienie zawarte po-
między Komendantem Wojewódz-
kim PSP w Warszawie i Prezesem 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP w Warszawie kontynuuje-
my szkolenia strażaków ochotników 

w różnych stopniach wiedzy pożarni-
czej. Odpowiedzialność strażaków za 
ratowanie ludzi i ich mienia została 
potraktowana w sposób należyty,  
o czym świadczy liczba uczestników, 
którzy ukończyli te kursy. W ostatnich 
latach łącznie przeszkolono 691 
druhen  i druhów na 28 kursach w 
następujących kategoriach: kurs 
podstawowy strażaków ochotników, 
szkolenie dowódców, szkolenie kie-
rowców-konserwatorów oraz kurs z 
ratownictwa technicznego. 
Reasumując, w mojej ocenie jed-
nostki OSP z terenu Powiatu Woło-
mińskiego  w znacznej większości 
posiadają niezbędne wyposażenie,  
a jego braki są na bieżąco uzu-
pełniane. W dużej mierze liczby 
mówią same za siebie. Z rozmów 
ze strażakami wynika, że oni także  
są zadowoleni z warunków, w których 
pełnią swoją odpowiedzialną służbę, 
a przez wiele lat działalności wszyscy 

przekonaliśmy się, że wiele spraw 

prędzej czy później da się załatwić 
dzięki dobrej współpracy i wza-
jemnemu zrozumieniu. Dla mnie 
najważniejsze jest, że zarówno w Za-
rządzie Powiatowy ZOSP RP w Woło-
minie, jak i strażakach wciąż są chęci  
i zapał do rozwoju oraz działalności 
tak jak kilka lat temu. Wierzę, że jest 
to gwarantem przyszłych sukcesów. 
– Plany na rok 2022, to… 
– Nadal chcemy robić wiele w zakre-
sie ochrony życia i mienia mieszkań-
ców Powiatu oraz w zakresie rozwoju 
naszej organizacji, a przez to całego 
Związku. Myślimy także, że poprzez 
naszą działalność jesteśmy dobrymi 
kontynuatorami tradycji strażac-
kich, historii i poczynań w zakresie 
wszelkiego typu działań dla dobra 
mieszkańców. Dzięki współpracy, 

zaangażowaniu oraz ciężkiej pracy 
i odpowiedzialnej służbie możemy 
prężnie się rozwijać  i być widocz-
nymi w społeczeństwie. Bardzo się 
cieszę, że w ostatnich latach strażacy 
stali się nieodzownym elementem 
życia społeczności. Są oni widoczni 
podczas wydarzeń kulturalnych, 
patriotycznych, a także imprez plene-
rowych. Mieszkańcy nie wyobrażają 
sobie bez nich życia i mogą czuć 
się bezpieczniej wiedząc, że ich 
bezpieczeństwa strzeże blisko 2 
tys. aktywnych strażaków z naszego 
terenu, którzy zawsze są tam, gdzie 
zachodzi taka potrzeba. 
– W jaki sposób można przekazać 
1% podatku na rzecz poszczegól-
nych OSP?
– Związek Główny ZOSP RP prowa-
dzi akcję "1% podatku dla Związku 
OSP RP", dzięki której  w łatwy 

sposób można przekazać środki dla 
jednostki. Wystarczy, że podatnik 
w składanym przez siebie zezna-
niu podatkowym wskaże KRS NR 
0000116212 (pole 136), a w infor-
macjach uzupełniających i rubryce 
"cel szczegółowy 1%" (pole 138) 
wskazaną jednostkę OSP. W tym celu 
należy podać skróconą nazwę OSP 
oraz jej dokładny adres włącznie z 
kodem pocztowym.  
– Czy można także w inny sposób 
mieszkańcy mogą wspomóc 
OSP?
– Zachęcamy mieszkańców sołectw, 
w których funkcjonuje fundusz so-
łecki, aby nie zapominali o działają-
cych na ich terenie jednostkach OSP. 
Środki przekazane na ich działalność 
mogą posłużyć na doposażenie 
jednostki, remont strażnicy, czy np. 
tak jak miało to miejsce  w 2021 roku  
w Jasienicy, jako wkład własny do za-
kupu nowego samochodu ratowni-
czo- gaśniczego. Wizytując strażnice  

z różnych okazji, czy to bezpo-
średnich zaproszeń, czy po prostu 
przejeżdżając koło nich trzeba 
stwierdzić, że są one coraz pięk-
niejsze- nowe elewacje wykonane po 
uprzednim dociepleniu, nowe dachy, 
nowe drzwi garażowe, nowe okna 
i drzwi, kostka przed budynkami, 
wymienione ogrodzenia placów, 
itp. Jest to duża zasługa druhów  
z poszczególnych OSP, którzy bardzo 
dobrze współpracują z samorządow-
cami oraz właśnie mieszkańców, 
którzy widzą, jak wiele działań 
podejmują strażacy- ochotnicy  
i wspierają ich chociażby dobrym 
słowem czy podziękowaniem, do-
dając im tym samym energii do 
działania i dalszych starań.
– Dziękuję serdecznie za rozmowę

1% to niewiele, a może pomóc uratować czyjeś życie. Druhowie z jednostek Ochot-
niczych Straży Pożarnych każdego dnia niosą pomoc uczestnikom wypadków dro-
gowych, gaszą pożary, wspierają Zespoły Ratownictwa Medycznego, zabezpieczają 
imprezy masowe i współpracują z Państwową Strażą Pożarną. W minionym roku 
spędzili na akcjach ponad 4300 godzin. O tym ilu ich jest i jak działają, z Pawłem 
Bednarczykiem, prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wołominie, 
rozmawia Aleksandra Olczyk. 

– Bardzo się cieszę, że w ostatnich latach strażacy 
stali się nieodzownym elementem życia społeczno-

ści. Są oni widoczni podczas wydarzeń kultural-
nych, patriotycznych, a także imprez plenero-

wych. Mieszkańcy nie wyobrażają sobie bez nich 
życia i mogą czuć się bezpieczniej wiedząc, że 

ich bezpieczeństwa strzeże blisko 2 tys. aktyw-
nych strażaków z naszego terenu, którzy zawsze 

są tam, gdzie zachodzi taka potrzeba – mówi 
Paweł Bednarczyk, prezes Zarządu Oddziału 

Powiatowego ZOSP RP w Wołominie 

Przekaż  
1% podatku  
dla naszych OSP
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Odliczanie zakończone  
– ekrany urosną

Cztery lata po otwarciu obwodnicy w Markach będzie ciszej.  
Mało kto dziś pamięta, że starania o wyższe ekrany trwały… ponad osiem lat.

Gdy w grudniu 2017 r. ruszyły ob-
wodnicą Marek pierwsze samochody, w 
internecie pojawiły się głosy: dlaczego 
jest tak głośno z drogi. Pochodziły one 
od mieszkańców, mieszkających w są-
siedztwie trasy. Nie zaskoczyło to  części 
mareckich społeczników. 

- Jesienią 2013 r. po raz pierwszy 
sygnalizowaliśmy konieczność wzmoc-
nienia ochrony akustycznej wzdłuż 
obwodnicy Marek. Na spotkaniu w 
mareckim ratuszu na mapie zobaczy-
liśmy, jak wygląda wysokość i długość  
projektowanych ekranów. Już wtedy 
zorientowaliśmy się, że trzeba będzie o 
to walczyć. Trafiliśmy w najgorszy moż-
liwy moment. Opinia publiczna była 
zbulwersowana ilością ekranów wzdłuż 
trasy Łódź – Warszawa, w konsekwencji 
zliberalizowane zostały normy hałasu. 
A my oberwaliśmy za to rykoszetem 
– mówi Tadeusz Markiewicz, jeden z 
organizatorów cukierkowej akcji z 2009 
r. „Tak dla obwodnicy Marek”. 

Z dzisiejszej perspektywy mówi, 
że w obu przypadkach akcji społecz-
nych idealnie sprawy oddaje łacińskie 
powiedzenie: kropla drąży skałę nie 
siłą, lecz częstym spadaniem. Od na-
pisania petycji w sprawie obwodnicy do 
uruchomienia trasy minęło osiem lat. 
Od nagłośnienia sprawy brakujących 
ekranów do rozpoczęcia ich dobudowy 

i rozbudowy – także ponad osiem lat. A 
w tym czasie wizyty, spotkania, apele… 
Ale, koniec końców, efekty są. Marki 
już nie stoją w korkach, natomiast 
mieszkańcy w sąsiedztwie obwodnicy 
będą mieć ciszej. 

- Przełomowe znaczenie dla po-
prawy klimatu akustycznego wzdłuż 
S8 miały badania hałasu, jakie zrealizo-
wały po oddaniu obwodnicy Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

oraz nasze miasto. W obu przypadkach 
stwierdzono przekroczenia norm. 
To otworzyło drogę do wzmocnienia 
ochrony przed hałasem – mówi Jacek 
Orych, burmistrz Marek. 

Prace wzdłuż obwodnicy ruszyły 
pod koniec stycznia. Niestety, miesz-
kańcom w sąsiedztwie obwodnicy 
przyjdzie jeszcze chwilę pocierpieć. 
Żeby zamontować nowe, wyższe ekra-
ny, konieczny jest demontaż starych. 

Prace prowadzone są pod ruchem, więc 
hałas siłą rzeczy jest jeszcze większy. 

- Mamy nadzieję, że do końca waka-
cji roboty zostaną zakończone. Jesteśmy 
zadowoleni, że zwiększy się wysokość 
i długość ekranów. Brakuje nam tylko 
jednego. Na wysokości ulicy Szkolnej 
pozostanie kilkuset metrowy odcinek 
bez żadnych osłon. Trzeba będzie o nie 
znów walczyć – dodaje Jarosław Jaździk, 
społecznik i mieszkaniec Marek. 

Już niebawem przy obwodnicy Marek powstaną nowe ekrany akustyczne. Mareccy aktywiści upominali się o nie od wielu lat

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

www.wilenskapark.pl

Drogi powiatowe  
coraz bardziej bezpieczne

Dzięki korzystnym warunkom atmosferycznym pracownicy generalnego wykonawcy firmy TOMBRUK Sp. 
z o.o., wznowili prace przy rozbudowie  al. Armii Krajowej w Wołominie na odcinku od ronda na skrzyżo-
waniu ul. Załuskiego/Wołomińskiej w Kobyłce do skrzyżowania z ul. Sasina (nowe rondo) w Wołominie. 

- Po zakończonych pracach 
usuwania kolizji aktualnie układane 
są zjazdy do posesji oraz oporniki 
ścieżki rowerowej i chodników. 
Ostatnim etapem będzie frezowa-
nie jezdni.  W ramach realizacji tej 
inwestycji zaplanowaliśmy m.in.: 
wymianę nawierzchni asfaltowej, 
budowę ścieżki rowerowej i chod-
ników, poprawę bezpieczeństwa na 
przejściach dla pieszych, wymianę 
oświetlenia ulicznego na LED! 
To jedna z moich priorytetowych 
inwestycji w stolicy Powiatu – po-
informował za pośrednictwem me-
diów społecznościowych starosta 
wołomiński Adam Lubiak. 

Koszt inwestycji to ok. 5 000 000 
złotych. z czego 70% to dofinanso-
wanie ze środków Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg. Zakończenie 
inwestycji planowane jest na dzień 
28 kwietnia .2022 r. 

- Aktualnie z zaplanowanych w 
tej kadencji inwestycji w Gminie 
Wołomin mamy zrealizowany plan 
w 80% - cieszy się starosta woło-
miński. Zrealizowane powiatowe 
inwestycje to m.in ul. Wileńska wraz 
z budową ronda na skrzyżowaniu 
z ul. Reja, ul. Matarewicza i Gen. 
Hallera W Ossowie, ul.100-
-lecia w Zagościńcu, 
przebudowa ronda JPII 
oraz budowa ścieżki 
rowerowej w Wołomi-
nie ul. Radzymińska 
/ Piłsudskiego wraz 
z wymianą oświe-
tlenia na LED. 
Przed nami jesz-
cze przebudowa 

takich ulic jak: Al. Niepodległości od 
stacji paliw BP do cmentarza oraz 
ul. Gen Fieldorfa, która docelowo 
połączy się ścieżką rowerową z 
drogą nr 634. 

- Naszym priorytetem jest stałe 
podnoszenie bezpieczeństwa na 
drogach oraz budowa nowych ście-
żek rowerowych. Na koniec tej ka-
dencji chcielibyśmy aby można było 
rowerem dojechać np. z Zielonki 
przez Kobyłkę, Wołomin, Radzymin 
aż do Zegrza po bezpiecznej ścieżce 

rowerowej i jak dotychczas wszytko 
idzie w tym kierunku – podkreśla 
Adam Lubiak

To nie jedyne dobre informacje, 
10 lutego Wojewoda Mazowiecki 
zatwierdził projekt budowlany i 
wydał zezwolenie na przebudowę 
drogi wojewódzkiej nr 634 w miej-
scowości Kobyłka i Wołomin. 

- Mamy to!!! (…) Decyzja ma 
rygor natychmiastowej wykonalno-
ści. Inwestycja w znaczący sposób 
poprawi bezpieczeństwo naszych 
mieszkańców. To kolejna, po łącz-
niku S8, strategiczna inwestycja 

drogowa Województwa Mazo-
wieckiego na mapie naszego 
Powiatu. Dziękuję Panie Woje-
wodo i Panie Marszałku – na-
pisał na swoim facebookowym 
profilu  Adam Lubiak, starosta 
wołomiński.

Również 10 lutego rozpo-
częła się budowa chodnika w 
Ostrowiku w gminie Poświętne.  
W ramach inwestycji zaplanowa-

no m.in.:  budowę 1000 m chodnika 

z kostki brukowej czerwonej,  budo-
wę zjazdów indywidualnych z kostki 
brukowej grafitowej;  wykonanie 
dwóch  ciągów drenów francuskich 
oraz wykonanie wpustów drogo-
wych z odprowadzeniem wody do 
ciągów drenarskich.

Łączny koszt prac wyniesie ok. 
1,5 mln złotych. Najkorzystniejszą 
ofertę złożyło Konsorcjum: STAN-
-KOP GOŁASZEWSKI Sp. J.  
z Kuligowa. Wykonawca ma 6 mie-
sięcy na wykonanie niezbędnych 
prac i odbiór nowego chodnika. 

- W spotkaniu z wykonawcą 
i pracownikami Wydziału Dróg 
Powiatowych uczestniczył również 
wójt Sylwester Niźnik. W drodze 
powrotnej do Starostwa, miałem 
również okazję przejechać przez 
modernizowaną drogę powiatową 
relacji Zabraniec-Okuniew. Na 
rozbudowę 2,5 km odcinka dro-
gi pozyskaliśmy dofinansowanie  
z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg. Koszt inwestycji to ponad 12 
mln zł – informuje starosta.

Nowe chodniki i nawierzchnia dróg podnoszą poziom bezpieczeństwa Trwa rozbudowa al. Armii Krajowej w Wołominie

 – Naszym priorytetem jest stałe podnoszenie 
bezpieczeństwa na drogach oraz budowa 

nowych ścieżek rowerowych. Na koniec 
tej kadencji chcielibyśmy, aby można 
było rowerem dojechać np. z Zielonki 
przez Kobyłkę, Wołomin, Radzymin aż 
do Zegrza po bezpiecznej ścieżce ro-
werowej – podkreśla Adam Lubiak, 

starosta wołomiński

- Wielkimi krokami zbli-
ża się śmiałe i ważne dla 
Radzymina przedsięwzięcie 
- rewitalizacja śródmieścia. 
Łącznie z budową obwodnicy 
Radzymina, rewitalizacją par-
ków, ograniczeniem tonażu 
w centrum Radzymin chcę 

zrewitali-
zować plac 
Tadeusza 
Kościusz-
ki. Od nie-
mal dwóch lat 
trwają prace pro-
jektowe tej przestrzeni, 
a dziś dokładamy kolejną 
cegiełkę. Właśnie wspólnie 
z Adamem Struzikiem pod-
pisaliśmy umowę na niemal 
1 mln zł dofinansowania z 
UE  Budowa ruszy w tym 
roku – informował w mediach 
społecznościach burmistrz 
Krzysztof Chaciński.

- Cześć zieleni już wcze-
śniej otrzymała dofinanso-
wanie w ramach programu 
POIS. Dodatkowo w budże-
tach 2023-2024 jest na ten cel 
5 mln zł – dodał burmistrz 
Radzymina.

Od dwóch lat trwa pro-
jektowanie rewitalizacji pl. 
Tadeusza Kościuszki. Jesz-

cze w tym roku ruszą prace 
budowlane. Dzięki tej 

inwestycji oraz budo-
wie obwodnicy mia-

sta, prze-
budowie 
parków i 

ograniczeniu 
tonażu, cen-

trum Radzymina 
zyska nowe oblicze. Po-

wstanie nowoczesna prze-
strzeń miejska – z usługami 
dla mieszkańców, z mniej-
szym ruchem samochodów, 
z przyjaznymi miejscami 
dla pieszych, z przestrze-
nią do relaksu i organizacji 
uroczystości oraz wydarzeń 
gminnych. 

Umowę na dofinanso-
wanie rewitalizacji  

centrum Radzymina 
podpisali: burmistrz 
Krzysztof Chaciński,  

marszałek Adam 
Struzik oraz radna 

sejmiku Anna 
Katarzyna 
Brzezińska

1 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej 
otrzyma gmina Radzymin na rewitalizację placu 
T. Kościuszki w Radzyminie. 9 lutego burmistrz 
Krzysztof Chaciński podpisał stosowną umowę 
z Marszalkiem Województwa Mazowieckiego 
Adamem Struzikiem.

1 mln złotych 
dofinansowania  
dla Radzymina

jeszcze piękniejszy R
adzym

in



– To kolejne 18125 m2 pod 
urządzoną zieleń miejską, która 
przyczyni się do podniesienia kom-
fortu życia w naszym mieście. W 
ramach tej inwestycji przewidziano 
labirynt z roślin, ostoję dla ptaków i 
małych ssaków, ogrody smaków i za-
pachów oraz nowy plac zabaw wraz z 
siłownią zewnętrzną. Wzdłuż parku 
zostanie wybudowany ciąg pieszo - 
rowerowy z aleją drzew - informuje 
Urząd Miasta Ząbki. 

Realizacja projektu pod nazwą 
"Zielona Przestrzeń - rozwój i mo-
dernizacja terenów zieleni w Mie-
ście Ząbki" zapoczątkowana została 
w 2016 roku, kiedy ząbkowski ratusz 
złożył wniosek o dofinansowanie. 
Umowę podpisano w 2018 roku  
i rozszerzono aneksem w roku 2019. 
Od tego momentu trwają nieprze-
rwanie prace nad powiększaniem 
przestrzeni zielonej oraz stref wy-
poczynku i rekreacji w Ząbkach.

– Od początku kadencji jednym 
z moich priorytetów jest tworze-
nie enklaw zieleni oraz miejsc 
wypoczynku w naszym mieście. 
Nasadzenia roślin, strefy relaksu i 
place zabaw powstają sukcesywnie, 
ich budowa będzie kontynuowa-
na również w 2022 roku i latach 
następnych. Zdaję sobie sprawę, 
że otwarte strefy relaksu i place 
zabaw to miejsca, które mają duże 
znaczenie dla mieszkańców Ząbek, 
zarówno najmłodszych, jak i osób 
dorosłych. Przebywanie w takiej 
przestrzeni zmniejsza też uczu-
cie osamotnienia osób starszych, 
pozwala na integrację rodzin oraz 
wszystkich mieszkańców - mówi 
Małgorzata Zyśk.

W grudniu 2019 roku burmistrz 
Ząbek podpisała dwie umowy o 
łącznej wartości niemal 3 mln 
złotych, w ramach których nasa-
dzono rośliny na skwerze przy ulicy 
Szpitalnej, w parku im. Szuberta, na 
skwerach przy ulicy Moniuszki, Pru-
sa, Sikorskiego i Gajowej, Kołłątaja i 
Szkolnej, na rondzie im. Tulińskich 
oraz wzdłuż 34 ząbkowskich ulic. 
Na przestrzeni lat 2020-2021 w pa-
sach zieleni przy ulicach Targowej, 
3-Maja, Orlej, Lipowej, Legionów, 
Rychlińskiego nasadzono łącznie 
około 70 000 sztuk roślin.

- W kwietniu 2021 roku podpi-
sałam kolejną umowę o wartości 
505041 zł na wykonanie nasadzeń 
zieleni. W tym samym miesiącu 
rozpoczęły się prace w rejonach 
ulic Narutowicza, Batorego, Sowiń-
skiego, Parkowej, Poniatowskiego, 3 
Maja, Harcerskiej oraz Słowackiego. 
Posadzono ponad 18000 roślin 
oraz 36 drzew, na łącznej powie-
rzani około 1,89 ha. W 2021 roku 
zrewitalizowaliśmy także ogród 
przy zabytkowej willi "Alina" przy 
ul. Słowackiego – mówi burmistrz 
Małgorzata Zyśk.

Również rok temu, na terenach 
zlokalizowanych przy ul. Powstań-
ców od strony ul. Żołnierskiej roz-
poczęły się prace budowlane 
związane z utworzeniem 
terenów rekreacyjnych, 
w tym wykonaniem 
obiektów małej ar-
chitektury wraz z na-
sadzeniami. Dzięki 
temu mieszkańcy 
mogą dziś korzy-
stać m.in. z ale-
jek spacerowych 
i ścieżek biego-
wych, placu za-
baw dla dzieci, 
strefy workout, 
strefy relaksu 
oraz toru ro-

werowego typu pumptrack. Drew-
niane konstrukcje świetnie wpisują 
się w naturalny krajobraz, nie ustę-
pując atrakcyjności tradycyjnym 
urządzeniom. Ponadto, łatwo uzu-
pełnić je o elementy typowo natural-
ne (płotki i konstrukcje wiklinowe, 
drewniane kłody czy głazy). Z kolei 
przy ul. Wolności powstała służąca 
do kalisteniki siłownia plenerowa 
typu street workout oraz plac za-
baw. W wielu miejscach utworzono 
hotele dla owadów m.in. na skwerze 
przed marketem Kaufland oraz łąki 
kwietne, które pełnią zarazem rolę 
edukacyjną ucząc rozpoznawania 
roślin.

- Do chwili obecnej nasadzi-
liśmy ponad 250 drzew 

różnych gatunków, 

w tym 114 w ulicach Różanej i 
Herbarta – dodaje burmistrz Ząbek. 

W tym roku burmistrz Mał-
gorzata Zyśk zamierza zapewnić 
nam kolejne miejsca do rekreacji i 
wypoczynku. 

- Z myślą o rekreacji będziemy 
realizować kolejny etap budowy 
ścieżek rowerowych w ramach 
projektu zintegrowanej sieci dróg 
rowerowych na terenie gmin Marki, 
Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, 
Radzymin, Nieporęt. W bieżącym 
roku wybudujemy także fontannę 
posadzkową na skwerze 11-Listo-
pada – Szpitalna oraz nasadzimy 
drzewa i zieleń miejską. Powstaną 
również dwie tężnie – jedna w parku 
Szuberta, a druga w parku przy ul. 
Różanej. – mówi Małgorzata Zyśk.. 
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OGŁOSZENIA DROBNE
Praca 

Szukam pracy
 Mężczyzna lat 49 poszukuje pracy w 
charakterze kierowcy osobistego lub 
inne propozycje tel. 724538966.

Budownictwo 
Usługi

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

Usługi - Różne

  Wywiozę złom, odpady, drewno, 
uprzątnę plac 513 367 980

Usługi - Różne

Akt powołujący spółdziel-
nię podpisali wiceburmistrz 
Miasta Kobyłka Katarzy-
na Rostek oraz wójt Gminy 
Jadów Dariusz Stanisław 
Kokoszka. Prezesem Zarządu 
została Beata Jaroń, Rzecz-
nik Ekonomii Społecznej i 
Solidarnej w gminie Jadów, 
a wiceprezesem Marzena 
Ryszawy, mieszkanka Kobyłki 
z doświadczeniem w pracy w 
pomocy społecznej.

Z inicjatywą założenia 
wspólnej spółdzielni socjalnej 
wyszła Katarzyna Rostek, 
wiceburmistrz Kobyłki i wójt 
Jadowa Dariusz Kokoszka.  
– Gratuluję i życzę Paniom 
powodzenia i szczęścia. Niech 
ta podkowa jako symbol, przy-
nosi pomyślność spółdzielni i 
jej rozwój. I niech tym samym 
służy jak najlepiej mieszkań-
com Jadowa i Kobyłki – po-

wiedział wójt.
Spółdzielnia socjalna 

Podkowa będzie mogła roz-
począć działalność po zło-
żeniu wniosku o rejestrację 
oraz wpisaniu do Krajowego 
Rejestru Sądowego .Ma pro-
wadzić działalność społecz-
ną i oświatowo-kulturalną 
na rzecz swoich członków, 
pracowników oraz środo-
wiska lokalnego, a także 
działalność społecznie uży-

teczną. Jak wynika ze statutu, 
spółdzielnia będzie działała 
na rzecz reintegracji zawo-
dowej i społecznej człon-
ków i pracowników oraz w 
kierunku odbudowania i 
podtrzymania u członków 
i pracowników umiejętno-
ści uczestniczenia w życiu 
społeczności lokalnej oraz 
pełnienia ról społecznych w 
miejscu pracy, zamieszkania 
lub pobytu. Będzie także 
prowadziła działania mają-
ce na celu odbudowanie i 
podtrzymanie zdolności do 
samodzielnego świadczenia 
pracy.

Nieodpłatna działalność 
Spółdzielni będzie skupiona 
na realizacji zadań publicz-
nych, takich jak na przykład 
pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywanie szans 

tych rodzin i osób, wspiera-
nie rodziny i systemu pieczy 
zastępczej, działalność na 
rzecz mniejszości narodo-
wych i etnicznych, na rzecz 
osób niepełnosprawnych, 
aktywizacji zawodowej osób 
pozostających bez pracy, wy-
poczynku dzieci i młodzieży 
iprzeciwdziałania uzależ-
nieniom i patologiom spo-
łecznym. Źródło: UM Kobyłka

Założycielami spółdzielni są Miasto Kobyłka i Gmina 
Jadów. Siedzibą spółdzielni będzie Kobyłka.

W Kobyłce powstała 
Spółdzielnia Socjalna

"Podkow
a" w

 Kobyłce

– Jestem bardzo 
wdzięczna pani burmistrz  
Edycie Zbieć, za to,  
że mi zaufała. I po przedstawie-
niu moich planów stworzenia 
spółdzielni socjalnej powiedziała: 
dobrze, róbmy to – mówiła 
podczas Walnego Zgro-
madzenia wiceburmistrz 
Miasta Kobyłka  
Katarzyna Rostek.

Nowy ząbkowski park, 
który połączy ulicę 
Szwoleżerów z ulicą 
Reymonta to kolejne 
18125 m2 pod urzą-
dzoną zieleń miejską. 
W ramach tej inwesty-
cji przewidziano m.in. 
labirynt z roślin, ostoję 
dla ptaków i małych 
ssaków, ogrody sma-
ków i zapachów oraz 
nowy plac zabaw wraz 
z siłownią zewnętrzną. 
Wzdłuż parku zostanie 
wybudowany ciąg  
pieszo - rowerowy  
z aleją drzew. 
– W bieżącym roku 
wybudujemy także 
fontannę posadzkową 
na skwerze 11-Listo-
pada – Szpitalna oraz 
nasadzimy drzewa  
i zieleń miejską. Po-
wstaną również dwie 
tężnie – jedna w parku 
Szuberta, a druga w 
parku przy ul. Różanej. 
– dodaje burmistrz 
Małgorzata Zyśk.

– Od początku kadencji jednym z moich 
priorytetów jest tworzenie enklaw zieleni oraz 

miejsc wypoczynku w naszym mieście. Na-
sadzenia roślin, strefy relaksu i place zabaw 
powstają sukcesywnie, ich budowa będzie 

kontynuowana również w 2022 roku  
i w latach następnych. Zdaję sobie sprawę, 

że otwarte strefy relaksu i place zabaw  
to miejsca, które mają duże znaczenie  

dla wszystkich mieszkańców  
- mówi Małgorzata Zyśk, burmistrz Ząbek

Już niebawem mieszkańcy Ząbek będą mogli odpocząć w nowym parku, który połą-
czy ul. Szwoleżerów z ul. Reymonta. Dzięki wypracowanym przez Urząd Miasta Ząbki 
oszczędnościom w projekcie "Zielona Przestrzeń - rozwój i modernizacja terenów 
zieleni w Mieście Ząbki" zagospodarowane zostaną działki zarezerwowane w Miej-
scowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod drogę Nowo-Ziemowita oraz 
działki wzdłuż ulicy Różanej. 

W Ząbkach  
powstanie nowy park
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Umowa opiewa na 
kwotę 5,08 mln zł, z cze-
go ponad 3,05 mln Gmi-
na Tłuszcz pozyskała z 
Min. Rodziny i Polityki 
Społecznej w ramach 
Programu „Centra opie-
kuńczo-mieszkalne” oraz 
środków z Funduszu So-
lidarnościowego. 

Centrum opiekuńczo 
- mieszkalne w Tłuszczu 
znajdować się będzie przy 
ul. Szerokiej. Po-
wierzchnia cał-
kowita wyniesie 
567 m2. Budy-

nek zapewni wsparcie 14 
osobom niepełnospraw-
nym na pobyt dzienny i 6 
osobom niepełnospraw-
nym na pobyt całodobowy.

Dla uczestników będą 
świadczone różnorodne i 
dostosowane do potrzeb 
usługi, tj. usługi opiekuń-
cze, także specjalistycz-
ne, usługi asystenckie, 
zajęcia z psychologiem, 

zajęcia ruchowe/rehabi-
litacyjne, logopedyczne, 
z arteterapii oraz muzy-
koterapii, a także zajęcia 
kulinarne. Zapewniona 
będzieteż pomoc pielę-
gniarska.

- Dzięki odpowiedzial-
nej polityce finansowej i 
aktywnemu pozyskiwaniu 
środków zewnętrznych 
możemy myśleć o reali-
zacji takich inwestycji, jak 

c e n t r u m 
o p i e -
ku ń c z o - 
mieszkal-
ne.  Mamy 
co do tego 
m i e j s c a 
t a k ż e 
długoter-
m i n o w e 
plany po-
legające na 

utworzeniu 
w przyszłości 

Domu Pomocy 
Społecznej, który odpo-
wie na potrzeby usług 
bytowych, opiekuńczych i 
wspomagających dla osób 
wymagających całodobo-
wej opieki zdrowotnej z 
powody wieku, choroby 
lub niepełnosprawności. 
Obecnie, z budżetu OPS 
każdego roku są przezna-
czane znaczne środki na 
umieszczenie naszych 
mieszkańców w DPS-ach, 
gdyż miesięczny koszt, 
który musimy pokryć za 
opiekę jednej osoby to 
ok. 5 tys. zł. – powiedział 
burmistrz Tłuszcza Pa-
weł Bednarczyk

– Dzięki odpo-
wiedzialnej poli-
tyce finansowej 
i aktywnemu 
pozyskiwaniu 
środków ze-
wnętrznych może-
my myśleć o realizacji 
takich inwestycji, jak 
centrum opiekuńczo- 
mieszkalne - mówi 
burmistrz Tłuszcza  
Paweł Bednarczyk

Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk i skarbnik 
Gminy Halina Kusak podpisali umowę z Łukaszem 
Górczakiem, dyrektorem Komplementariusza Konsor-
cjum firm Ekoinbud Sp. z o.o. oraz F.B. Ekoinbud Sp. z 
o.o. z Gdańska, którzy będą realizować inwestycję.  

W Tłuszczu powstanie 
Centrum Opiekuńczo  
- Mieszkalne

z m
yślą o niepełnospraw

nych

Nie macie wrażenie, że im więcej 
techniki zaczyna „ułatwiać” nam życie 
tym więcej zamieszania tworzy się 
nie tylko w naszym życiu prywatnym/
osobistym ale również w zawodowym, 
społecznym czy tym lokalnym - samo-
rządowym? 

Od kilku miesięcy na naszą redak-
cyjną skrzynkę, jak również na moją 
prywatną, dociera coraz więcej próśb o 
pomoc w wyjaśnieniu bądź nagłośnieniu 
problemów które nurtują Państwa – na-
szych Czytelników. Wiele poruszanych 
w Waszych osobistych listach spraw 
znajduje odzwierciedlenie w postach 
zamieszczanych na formach społecz-
nościowych. Ponieważ osoby bardziej 
przedsiębiorcze odnalazły mnie nawet 
w „mojej osobistej samotni” :) wybra-
łam kilka ważnych, z punktu widzenia 
każdego z nas, tematów. Jednym z tych 
ważnych  jest nasza własność.

Co wspólnego z tymi problemami 
mają wszystkie technologiczne udogod-
nienia? Pozornie nic, ale tylko pozornie.

Kilka dni temu jeden z uczestników 
radzymińskiego forum na FB zadał 
pytanie Krzysztofowi Chacińskiemu, 
burmistrzowi Radzymina o MPZP w 
Słupnie: - Jak to możliwe, że Pan robi 
plan zagospodarowania terenu i prowa-
dzi Pan drogę przez środek działki lub 
działek, na których osoba, która dostała 
lub kupiła za swoje pieniądze, płacąc 
podatki lub wzbogacenie za nią, chce 
na niej się budować. Patrzy na mapę, 
którą gmina udostępnia i widzi, że tam 
jest droga. Gdyby kupił Pan działkę, 
lub dostał od rodziny i chciał się na niej 
budować a tam nagle powstaje droga, 
akurat na środku tej działki, to jakby się 
Pan czuł?

Jak to możliwe, że nagle osoba, która 
chce realizować zabudowę szeregową, 
stara się o drogę na czyjejś działce i to 
zostaje uwzględnione - bez żadnych 
problemów, a prośby zwykłych ludzi, któ-
rzy prosili wcześniej o dojazd do swojej 
działki, zostały odrzucane? Coś tu jest 
nie tak proszę Pana! Nie mam zamiaru 
zarzucać, że osoba, która ma pieniądze, 
nagle ma wniosek uwzględniony. Bardzo 
bym prosił, by Pan wypowiedział się na 
ten temat: - Jak to jest możliwe? 

Nie trzeba było długo czekać by do 
dyskusji dołączyli kolejni mieszkańcy: 

Mieszkaniec (M) I: - Dołączam się 
do pytania. Działka XXX/YY jest aktu-
alnie podzielona i ma drogę z drugiej 
strony, na którą Burmistrz Radzymina 
wydał zgodę. A teraz pojawia się kolejna 
droga na działce... to która z nich jest 
zbędna? O co tu chodzi? 

M II: - Na działce u mojej mamy 
są gotowe projekty budynków a raptem 
gmina zmieniła zdanie. Postanowiła 
zrobić na prywatnym gruncie złoże 
wawrzynów! 

M III: - Planowanie dróg na prywat-
nych terenach to radosna twórczość. W 
planie zagospodarowania dla Rudy też 
takich teoretycznych dróg jest dużo. 
Zapewne nie powstaną w tym stuleciu, 
ale teren dla właściciela jest zablokowany.

Do postu i komentarzy jakie się 
pod nim pojawiły ustosunkował się 
burmistrz Krzysztof Chaciński, komen-
tując widok dołączonej do postu mapki: 

- Załączony obrazek jest elementem 
PROJEKTU miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego, który do 
28 lutego jest konsultowany. Tworząc 
projekt miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego projektant 
kieruje się interesem całej okolicy a 
nie poszczególnych działek. Do końca 
lutego można składać uwagi dla przed-
stawionych propozycji. Słupno to silnie 
zurbanizowana okolica, dla której cały 
czas dokonywane są podziały i powstają 
nowe inwestycje, a z kolei procedura 
przygotowania miejscowego planu trwa 
conajmniej kilkanaście miesięcy. Nie ma 
podstaw i nie byłoby to również zasadne 
aby przez ten czas wstrzymywać podziały 
czy inwestycje. Zaprezentowany obszar 
to rejon ulic Bieszczadzkiej, Platanowej 
i Przejściowej, gdzie zgodnie z obecnie 
obowiązującym planem można budo-

wać bloki (absurd!). Do tego działki są tu 
wąskie i długie, co praktycznie uniemoż-
liwia skomunikowanie w sensowny spo-
sób wszystkich działek wewnętrznych. 
Rolą planu jest zapewnić tą komunikację 
i zmienić charakter zabudowy na jedno-
rodzinny. Jest to wyjściowa propozycja 
sposobu skomunikowania tego terenu, 
do którego do końca lutego można 
zgłaszać uwagi - wyjaśnił. 

Mieszkańcy zainteresowani wąt-
kiem postanowili drążyć temat dalej 
zadając burmistrzowi kolejne pytania: 

M I: - Tylko dlaczego jedni, aby 
zrobić podział działki, muszą się na-
chodzić, oddać cześć swojego placu a 
inni mają go wyłożonego na tacy? To jest 
niesprawiedliwe. Trzy lata załatwiam 
dokumenty, planujeębudowę domu 
dla swojej rodziny. Dzwonię do Gminy 

milion razy i pytam czy będę mogła 
tam dom wybudować itp. Nikt nie 
wspomniał o nowym MPZP, ani Wydział 
Planowania ani Wydział Geodezji w 
Radzyminie. Przez tą zmianę mogę co 
najwyżej rozłożyć namiot. Rujnuje Pan 
plany mojej rodziny o zamieszkaniu we 
własnym domu. 

M IV: - Nadal nie zauważyłam 
odpowiedzi na postawione pytanie. 
Przypomnę bo może umknęło "Jak to 
możliwe, aby powstawał plan ogólno-
dostępnej drogi przez czyjąś prywatną 
działkę"? - dopytywał inny z rozmówców.

M V zwracając się do Burmistrza 
stwierdził: - Szkoda tylko, że daje Pan 
swoimi komentarzami złudną nadzieję, 
że można składać uwagi, tak jakby to 
miało w jakikolwiek sposób zadziałać;) 
jak już wiemy z doświadczenia, ponad 
200uwag dotyczących Rudy mogliście 

oddalić i klepnąć to, co chcieliście... to 
dlaczego teraz miałoby to inaczej wy-
gladać? Nie wspominając nawet o tym, 
co zrobiliście jeśli chodzi o działki ludzi, 
którzy chcieli oddać w dzierżawę grunty 
pod fotowoltaikę. Dziwnym trafem na 
Łąkach Radzymińskich uwzględniliście 
nowy typ gruntu. I nigdzie więcej! Plany 
zagospodarowania w naszej gminie 
to jedna wielka komedia ze słabym 

scenariuszem – gorzko podsumował 
swoją wypowiedź. 

M VI: - U nas droga jest wyznaczona 
tylko na naszej działce, żeby sąsiad mógł 
sprzedać swoje działki. Takie korzystne 
rozwiązania podejmuje gmina. Jeżeli 
droga ma przynieść korzyść obu sąsia-
dom, to powinna być usytuowana na 
działach dwóch właścicieli, a nie tylko 
zniszczyć działkę jednemu. Gdzie sens, 

gdzie logika. No, ale gmina zapłaci gro-
sze za drogę, a ktoś inny sprzeda działki 
za miliony. Tak się traktuje podatników 
w naszej gminie. Przykro i nie powiem 
co jeszcze...

M VII: - U nas jest tak samo. My 8m 
a sąsiedzi nic bo u nas szeroko. oczywi-
ście po zabraniu na drogę dzieci mogą 
szopkę stawiać. Pisanie protestu nic nie 
dało - żali się kolejna osoba.

Problem własności i MPZP to od 
zawsze był i jest drażliwy problem. 
Mieszkaniec ma prawo bronić swoich 
interesów a gminy mają obowiązek 
zapewnić infrastrukturę i przygotować 
dokumenty strategiczne wskazujące 
kierunki rozwoju.

Co z MPZP mają nowe technologie 
– pozornie nic a w rzeczywistości bardzo 
dużo. Rzecz idzie między innymi o 
informację i promocję.

Mieszkańcy gubią się nie tylko w 
częstych zmianach przepisów lecz 
również w mnogości kanałów infor-
macyjnych. 

Oczywiście, że nie wszyscy. Są 
bowiem też tacy, którzy świetnie poru-
szają się zarówno w przepisach jak też w 
szukaniu informacji o wprowadzanych 
zmianach.

Na co więc każdy posiadacz gruntów 
powinien zwracać baczną uwagę? W 
pierwszym rzędzie będzie to informa-
cja, która najczęściej jest bagatelizowa-
na, choć pojawia się jako jedna z pierw-
szych bo to właśnie od niej wszystko się 
zaczyna: „Gmina XYZ przystępuje do 
uruchomienia procedury zmiany Stu-
dium” i/lub: Gmina XYZ przystępuje 
do uruchomienia procedury uchwalenia 
Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego”. 

Nie każdemu ogłaszajacemu zależy, 
aby była ona szeroko dostępna gdzyż 
przepisy mówią o tym, że ma sie ukazać, 
nie zawsze wskazując miejsce i forme 
publikacji. Dopuszczone sa też kanały, o 
których niewiele osób wie lub pamięta i 
to własnie tam, coraz częściej pojawiają 
się tego typu informacje. 

Warto więc sprawdzić, gdzie te, 
najważniejsze dla nas mieszkańców 
informacje, nasza gmina zamieszcza i 
sprawdzić jak dużo mieszkańców docie-
ra do zamieszczanych tam informacji.

Niektórym zależy aby informacje 
dotarły do jak najmniejszej grupy od-
biorców.

Czy dotyczy to również Gminy 
Radzymin?                            Oprac. TUR

Spór o MPZP  
w Radzyminie

Kompetencje  
przyszłości w Markach

- Idziemy z duchem „cyfro-
wych” czasów. Chcemy, by nasi 
uczniowie korzystali z najnowszych 
dostępnych narzędzi edukacyjnych 
– podkreśla Beata Orczyk, skarbnik 
Marek.

Udało się zdobyć dotacje z 
trzech źródeł: dwóch rządowych 
programów „Aktywna tablica” oraz 
„Laboratoria przyszłości” oraz 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Mazowiec-
kiego (czyli wsparcia UE, którym 
dysponuje samorząd województwa 
mazowieckiego). Łączna wartość 
wsparcia z tych trzech źródeł wy-
niosła 2,5 mln zł.

Z programu „Aktywna tablica” 
zakupiono interaktywne monito-
ry, pomoce dydaktyczne, sprzęt i 
programy wspierające uczniów z 
zaburzeniami procesów uczenia 
się. Znajdują się już one w szkołach 
podstawowych nr 2 i 3 oraz liceum 
w Pałacu Briggsów.

Do wszystkich publicznych 
szkół podstawowych dotrą nato-

miast sprzęty z programu „Labo-
ratoria przyszłości”. Będą to np. 

drukarki 3D, sprzęt do nagrywania, 
tablice. Przetargi na zakup sprzętu 

będą ogłaszane i rozstrzygane w 
tym roku. Unijna dotacja z projektu 
„Szkoła online” jest zaś dziełem 
pięciu samorządów z naszego po-
wiatu. Oczywiście Marki również 
są w tym gronie. Beneficjentami 
będą wszystkie mareckie publiczne 
szkoły podstawowe. Dzięki unijne-
mu wsparciu, którym dysponuje 
samorząd Mazowsza, do mareckich 
placówek edukacyjnych po przetar-
gu trafią m.in. interaktywne tablice, 
mobilne pracownie (m.in. fizyczne, 
chemiczne, geograficzne), przeno-
śne komputery, kamerki interneto-
we oraz urządzenia wielofunkcyjne.

- Realizacja projektu wpłynie na 
jakość pracy w szkołach, również w 
zakresie nauczania online. Wprowa-
dzone nowatorskie formy i metody 
kształcenia zaprocentują w rozwoju 
młodzieży i motywowaniu ich do na-
uki, która będzie w ciekawy sposób 
prezentowana na lekcjach – czytamy 
na stronie Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania Programów Unijnych.

Źródło:  biuletyn Marki.pl

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) to jeden z najważniejszych 
dokumentów mających za zadanie uporządkowanie przestrzeni publicznej. Wprowadza-
ne zmiany, bądź uchwalenie nowych planów, to zawsze gorący i trudny temat. Często, 
wprowadzone zmiany, dla wielu właścicieli terenów objętych tym dokumentem, nie są 
satysfakcjonujące. Zadanie to nie jest łatwe również dla samorządowych urzędników. 

Mareckie szkoły otrzymują pomoc finansową na zakup sprzętu, który pomoże w edukacji młodego pokolenia. 
Ostatni kwartał 2021 oraz początek tego roku przyniósł wiele dobrych informacji w zakresie wyposażenia szkół w 
nowoczesne multimedialne sprzęty.

– Idziemy z duchem „cy-
frowych” czasów. Chce-
my, by nasi uczniowie 
korzystali z najnowszych 
dostępnych narzędzi 
edukacyjnych. Mareckie  
szkoły otrzymują pomoc 
finansową na zakup 
sprzętu, który pomoże w 
edukacji (...) - mówi Beata 
Orczyk, skarbnik Marek

– Unijna dotacja z projek-
tu „Szkoła online” jest 

dziełem pięciu samorzą-
dów z naszego powiatu. 

Oczywiście Marki również 
są w tym gronie. Bene-
ficjentami będą wszyst-
kie mareckie publiczne 

szkoły podstawowe - 
podkreśla  Jacek Orych, 

burmistrz  Miasta Marki..

Na terenie Gminy Radzymin 
samorząd opracowuje dużo 
MPZP. Uchwalane dokumenty 
planistyczne wywołują emocje 
wśród właścicieli gruntów. - To 
dopiero PROJEKT - tłumaczy 
burmistrz Krzysztof Chaciński 
mieszkańcom, zapraszając ich 
na konsultacje. W ich efektw-
ność adwersarze nie wierzą 
i jako przykład przytaczają 
konsultacje w Rudce, gdzie ich 
zdaniem, ponad 200 uwag nie 
zostało uwzględnionych.

Na wniosek UM Zie-
lonka, akredytowane labo-
ratoria przeprowadziły kilka 
odcinkowych badań, które 
jednoznacznie potwierdziły 
przekroczenie norm hałasu 
w otoczeniu trasy S8 w Zie-
lonce. Wyniki badań zostały 
przekazane do Wojewódz-
kiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska, a stamtąd do 
Marszałka Województwa 
Mazowieckiego. Ten ostatni, 
jako podmiot upoważniony 
wydał decyzję administracyj-
ną nakładającą na GDDKiA 
obowiązek ograniczenia od-

działywania akustycznego w 
otoczeniu trasy S8. W latach 
2020/2021 GDDKiA opra-
cowała analizę akustyczną. 
Dokument ten pozwolił na 
ocenę przekroczenia norm 
i ustalenie lokalizacji dodat-
kowych zabezpieczeń aku-
stycznych. W efekcie podjęto 
decyzję o  rozbudowie istnie-
jących i dobudowie nowych 
ekranów akustycznych na 
problematycznym odcinku 
trasy w Zielonce.

4 lutego br. Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad dokonała wybo-
ru wykonawcy przebudowy 
ekranów, na odcinku od ulicy 
Pustelnickiej do zjazdu w 
Radzyminie. Firma, która 
zadanie zrealizuje w syste-
mie "zaprojektuj i wybuduj",  
będzie miała 11 miesięcy 
na zaprojektowanie i mak-
symalnie 10 miesięcy na 
wybudowanie zabezpieczeń. 
Prace powinny więc potrwać 
nie dłużej, niż do końca 
przyszłego roku.

Budowa ekranów w Zie-
lonce jest II etapem zabezpie-
czenia akustycznego trasy S8. 
Pierwsza faza, obejmująca 
część trasy od Marek do 
ulicy Pustelnickiej, jest już 
w trakcie realizacji. Postępy 
prac widać w okolicach ma-
reckich ulic Warmińskiej i 
Pomorskiej. Planowo ekrany 
na tym odcinku będą gotowe 
już w te wakacje.

Źródło: UM Zielonka

przebudow
a ekranów

Budowa ekranów dźwiękochłonnych  
w Zielonce jest II etapem zabezpieczenia  

akustycznego trasy S8.

Jesienią ubiegłego roku  zarządca trasy S8, czyli 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 
potwierdził budowę ekranów akustycznych na 
terenie Zielonki. W pierwszych dniach lutego br. 
GDDKiA wyłoniła wykonawcę.

Będzie ciszej przy 
"Ósemce" w Zielonce
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717 lutegozdrowie i uroda

Naczynia Kohersen® 
są wolne od substancji 
szkodliwych, tj. PFOA I 
PFOS, które są przyczy-
ną m.in. chorób tarczycy 
i płuc. Substancje te są 
ponadto zakwalifikowa-
ne do grupy związków 
trwale zanieczyszczają-
cych środowisko.

Zdrowo nie oznacza drogo
W dzisiejszych czasach cena świeżych produktów jest bardzo wysoka. Dzięki pakowaniu próżniowemu 
możesz kupować większe ilości produktów sezonowych, gdy ich cena jest najniższa lub skorzystać z wy-
przedaży. Dzięki próżni możesz cieszyć się nimi przez długi czas, bez obaw że Twoje zapasy się zepsują. 

Pakowanie próżniowe jest jednym 
z najlepszych sposobów przechowy-
wania żywności. Pozwala ograniczyć 
ilość marnowanego jedzenia i poma-
ga wytrwać w postanowieniu trzy-
mania zdrowej diety. Szeroka gama 
sprzętów i akcesoriów FoodSaver® 
pozwoli na przechowywanie żywności 
w lodówce, zamrażarce i w szafkach 
kuchennych.

Przechowuj  
żywność do 5x dłużej

Pakowanie próżniowe znacznie 
wydłuża okres przydatności do spoży-
cia wielu różnych rodzajów żywności, 
od sera, przez mięso, po zupę. Przy 
użyciu tradycyjnych metod, mięso za-
zwyczaj wytrzyma w zamrażarce ok. 
6 miesięcy. Jednak mięso zamknięte 
próżniowo możesz przechowywać 
w zamrażarce nawet 2 lata. Dzięki 
temu, że żywność jest bezpiecznie 
zapakowana, chroniona i pozbawiona 
tlenu, szkodliwe pleśnie i bakterie nie 
mogą się rozwijać.

Zgrzewarka próżniowa Food-
Saver® pozwoli przedłużyć okres 
przechowywania żywności, zrób to 
odmierzając odpowiednie porcje  
i zamykając je w poręcznych workach. 
Pojemniki z funkcją marynowania 
pozwolą zachować porządek w lo-
dówce, sprawdzą się też kiedy chcesz 
zabrać ze sobą lunch do pracy.

Zdrowo nie oznacza drogo 

Zgrzewanie próżniowe dosko-
nale nadaje się do przygotowywa-
nia wszelkiego rodzaju posiłków. 
Miłośnicy smoothie mogą kupić 
świeże owoce, pokroić, podzielić 

na pojedyncze porcje, a następnie 
zamknąć w workach próżniowych 
i zamrozić na później. Jeśli jesteś 
fanem soków, pomyśl, jak wiele 
możesz potencjalnie zaoszczę-
dzić na świeżych warzywach i 
owocach

Wyeliminuj  
mniej zdrowe pokusy 

Najgorsze wybory żywieniowe, 
które podejmujemy, są zazwyczaj 
spowodowane tym, że się spieszy-
my. Gdy pracujesz w korporacji, lub 

w domu zajmujesz się wychowywa-
nia małych dzieci często zdarzają 
się  dni, kiedy łatwo jest zrezygno-
wać ze zdrowego odżywiania i po 
prostu wybrać niezdrowe przekąski 
na szybko, lub zamówić pizzę 
z dowozem. Dzięki pakowaniu 

próżniowemu możesz mieć zdrowe 
dania zawsze pod ręką, gotowe by 
je rozmrozić i cieszyć się gotowym 
posiłkiem.

Weekendowe popołudnie może 
być świetnym czasem na włączenie 
ulubionej muzyki i małe szaleństwo 

kulinarne w kuchni. Ze zgrzewarką 
próżniową, możesz zapakować 
posiłki tak, że zawsze będą gotowe 
do wyciągnięcia z zamrażarki i 
zjedzenia, tak szybko jak "fast food", 
ale w znacznie zdrowszej formie. 

Źródła www..food-saver.pl

Jeśli jesteś naprawdę 
zaangażowany w zdrowe 
odżywianie, to pakowanie 
próżniowe sprawdzi się w 
budowaniu nawyku plano-
wania z wyprzedzeniem. Po-
myśl o posiłkach na nadcho-
dzący tydzień, zrób zakupy 
i postaraj się poświęcić tro-
chę czasu na wcześniejsze 
przygotowanie posiłków. To 
wcale nie musi być kolejny 
"obowiązek" na twojej liście 
rzeczy do zrobienia. Możesz 
znaleźć sposób, aby uczynić 
przygotowywanie posiłków 
przyjemnym.

Żyjemy coraz bardziej 
świadomie. Chcemy też żyć 
wygodniej. Nic więc dziw-
nego, że rozwój technologii 
zmierza w kierunku popra-
wy jakości naszego życia.

Taka idea przyświecała 
koreańskim technologom, 
którzy stworzyli i opatento-
wali unikatową powierzch-
nię funkcyjną Black Cube® 
używaną w produkcji na-
czyń do gotowania marki 
Kohersen®. Black Cube 
to oryginalna struktura 
plastra miodu wewnątrz 
i na zewnątrz naczynia, 
która pozwala na wyjątkowo 
efektywne rozprowadzanie 
ciepła na całej powierzchni 
użytkowej, by gotowanie 
stało się szybsze. 

Garnki i patelnie Koher-
sen® charakteryzuje trój-
warstwowa konstrukcja: stal 
nierdzewna – aluminium 
– stal nierdzewna, dzięki 
czemu są niezwykle trwałe, 
odpowiednie do każdej ku-
chenki, także indukcyjnej, a 
nawet umożliwiają gotowa-
nie w piekarniku.

Sześcienny wzór na 
powierzchni naczynia 
pozwala na równomierne 
rozprowadzenie tłuszczu 
i zapobiega przywieraniu 
potraw, nawet przy jego 
niewielkiej ilości. Wypustki 
ze stali nierdzewnej two-
rzące wzór plastra miodu 
stanowią wyższą warstwę, 
na której spoczywają kawał-
ki mięsa czy warzywa - to 
co poddawane jest obróbce 
termicznej. Powierzchnia 
poniżej wypustek stanowi 
zagłębienie pokryte po-
włoką zapobiegającą przy-
wieraniu. 

Wypukłości pełnią funk-
cję buforu i zabezpiecza-
ją powierzchnię naczynia 
przed zarysowaniem. Do-

datkowo powłoka DIA-
MOND chroni jeszcze 
skuteczniej przed zary-
sowaniem i jest bardziej 
odporna na ścieranie, przez 
co powierzchnia non-stick 
dłużej spełnia swoją funk-
cję. Dzięki temu możemy 
podczas gotowania stoso-
wać metalowe akcesoria. 

Zdrowie to nie tylko kwestia diety. Gotowa-
nie to nie tylko codzienny, uciążliwy obowią-
zek. Ekologia to nie tylko kwestia nawyków. 

Diamenty w kuchni  
– w trosce o komfort, 
zdrowie i środowisko BLACK CU

BE - kuchnia XXI w
iekuSuche powietrze powoduje wysuszenie błon śluzowych, a w konsekwencji osłabia ich funkcję ochronną. 

Prawidłowo nawilżone błony śluzowe pełnią bowiem rolę filtra zabezpieczającego nas przed dostaniem się 
do organizmu bakterii i wirusów. Szczególnie wrażliwie na zbyt suche powietrze są niemowlęta i dzieci. 

Suche powietrze jest szkodliwe
W przypadku przeziębienia i grypy 

optymalnie nawilżone powietrze może 
złagodzić objawy i zapewnić spokojny 
sen. Zbyt suche powietrze utrudnia 
oddychanie, wywołuje ból gardła, 
kaszel, kichanie, a nawet nasila objawy 
astmy i sprzyja infekcjom. Skutki su-
chego powietrza w domu odczuwa też 
skóra, która szybciej się starzeje, jest 
podrażniona  i podatna na powstawanie 
zmarszczek. Przesuszone powietrze 
może potęgować reakcje alergiczne. 

Wilgotność powietrza w domu 
powinna wynosić od 40% do 60%, 
natomiast najwyższy poziom komfortu 
zapewnia wilgotność na poziomie 40%-
45%. Zbyt wysoki lub zbyt niski poziom 
wpływa negatywnie na zdrowie. 

Ultradźwiękowy nawilżacz powie-
trza z aromaterapią i efektem płomienia 
Ben Stadler Form łączy w sobie zalety 

dyfuzora olejków eterycznych i nawil-
żacza. Zapewnia odpowiedni poziom 
wilgotności, a jednocześnie pozwala 
w pełni korzystać z dobrodziejstw 
aromaterapii. Największą zaletą nawil-
żaczy ultradźwiękowych jest to, że nie 
podgrzewają olejków, zachowując tym 
samym ich właściwości terapeutyczne. 
Jednocześnie zapach jest doskonale wy-
czuwalny, nawet w dużych pomieszcze-
niach. Obsługa nawilżaczy powietrza z 
aromaterapią jest bardzo prosta - 2-3 
krople olejku eterycznego dodajbezpo-
średnio do wody, a urządzenie rozpyla 
go w formie bardzo delikatnej mgiełki.

Ben Stadler Form dba, aby powie-
trze nie było przesuszone, rozpyla ulu-
biony zapach i dzięki podświetleniu 
mgiełki uspakajającym bursztynowym 
światłem tworzy efekt płonącego 
kominka.Ben Stadler Form łączy w sobie zalety dyfuzora olejków eterycznych i nawilżacza.
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Polski Bon Turystyczny 
wynosi jednorazowo 500 zł 
na każde dziecko do 18. roku 
życia oraz jedno dodatkowe 
świadczenie w formie uzu-
pełnienia bonu w wysokości 
500 zł dla dzieci z orzecze-
niem o niepełnosprawności. 
Za pomocą bonu można 
zapłacić za usługi hotelar-
skie,  imprezy turystyczne 

realizowa-
ne przez 
przedsię-
biorcę tu-
rystycznego 
lub organiza-
cję pożytku pu-
blicznego na terenie 
kraju.

Wszystkie czynności 
związane z wykorzystaniem 
bonu należy wykonać na 
Platformie Usług Elektro-
nicznych ZUS. Profil na PUE 
można założyć m.in. przy 
pomocy Profilu Zaufanego i 
bankowości elektronicznej.

Aktywacja bonu jest in-
tuicyjna. Po zalogowaniu 
na PUE na stronie www.
zus.pl należy wejść w za-
kładkę "Ogólny". Następnie 
w menu bocznym trzeba 
otworzyć zakładkę "Polski 
Bon Turystyczny", a dalej 
"Mój bon". Tam należy go 
aktywować. Otrzymamy  kod 
obsługi płatności, którym 
zapłacimy później za usługę 
turystyczną.

Bon można aktywować 
na PUE w dowolnym mo-

mencie np. na kilka dni 
przed planowanymi 
letnimi wakacjami. 

T r z e b a 
wtedy po-
dać dane 
kontaktowe 

tzn. adres e-
-mail i numer 

telefonu komór-
kowego. Właśnie tam 

system wyśle kod obsługi 
płatności.

Informacje o bonie są 
dostępne na profilu PUE 
ZUS. Można tam sprawdzić 
jaka kwota pozostała jeszcze 
do wykorzystania. Za pomocą 
bonu można płacić wielo-
krotnie.

Pod numerem  
telefonu  

specjalnej infolinii  
22 11 22 111  

można uzyskać  
informacje  
na temat  
Polskiego  
Bonu Tury-
stycznego

Ważność  Polskiego Bonu Turystycznego została 
przedłużona o  dodatkowe pół roku. Można z niego 
skorzystać do 30 września. Bon nie podlega  
wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze

Bon turystyczny 
przedłużony 

skorzystaj przed 30 w
rześnia

Loteria ma na celu zachę-
cenie mieszkańców Radzymina 
do wskazania w rocznym ze-
znaniu podatkowym, składanym 
do Urzędu Skarbowego, jako 
miejsca zamieszkania - gminę 
Radzymin. Doświadczenie poka-
zuje, że część z osób, mimo że 
od wielu lat mieszka na terenie 
gminy Radzymin, w zeznaniu 
podatkowym wskazuje swoje 
poprzednie miejsce zamieszka-
nia lub zameldowania. Dlatego 
warto pamiętać, aby w deklaracji 
składanej w roku 2022 podać ak-
tualny adres zamieszkania. Dzięki 
temu pieniądze z podatku trafią 
do budżetu Gminy Radzymin i 
będą mogły być wykorzystane na 
potrzeby mieszkańców.

- Rozwój gminy Radzymin 
zależy od nas wszystkich – mówi 
burmistrz Radzymina Krzysztof 
Chaciński. - Nowa szkoła, kolejne 
miejsca w przedszkolach publicz-
nych, remonty dróg, rewitalizacja 
terenów rekreacyjnych, budowa 
placów zabaw, rozwój transportu 
publicznego, a także wydarzenia 
kulturalne, budżet oby-
watelski czy po-
moc społeczna, 
finansowane 
są z budżetu 
samorządu. 
Każdy miesz-
kan iec  ma 
realny wpływ 
na to, w jakim 
kierunku po-
dąży rozwój 

gminy. Rozliczając PIT za 2021 
rok – wskaż miejsce zamieszka-
nia na ternie gminy Radzymin, a 
Twoje podatki zasilą budżet gmi-
ny – mówi Krzysztof Chaciński, 
burmistrz Radzymina

Zgłoszenia do loterii promo-
cyjnej przyjmowane są  online na 
stronie: www.pitwradzyminie.pl  
oraz papierowo (urny są zlokalizo-
wane w trzech budynkach Urzędu 
Miasta i Gminy Radzymin) od 
dnia rozpoczęcia rozliczania się 

z fiskusem, a więc od 15 lutego 
br. do 31 maja 2022r. Nie przegap 
takiej okazji! Do wygrania jest 
samochód Toyota Yaris!

- Rozliczając się z Urzędem 
Skarbowym wskaż w zeznaniu po-
datkowym jako miejsce zamieszka-
nia gminę Radzymin (niezależnie 
od miejsca zameldowania). Twój 
podatek wróci do Ciebie w postaci 
inwestycji, a Ty masz szanse na 
wygranie atrakcyjnych nagród - 
zachęca ratusz.Największym źró-
dłem dochodu gminy Radzymin 
jest przychód z Twojego podatku 
PIT. Kwota, jaka wpływa do budże-
tu Gminy Radzymin z tytuły roz-
liczenia podatku PIT przez jedną 
osobę to ok. 1700 zł. Płacąc podatki 
w Gminie Radzymin przyczyniasz 
się do powstania nowej drogi, szko-
ły, czy placu zabaw. Z podatku PIT 
1 osoby można np.: posadzić 50 
krzewów, które upiększą gminną 
zieleń, wzbogacić księgozbiór bi-
blioteki o 70 książek, ułożyć 10 m2 
chodnika lub odnowić salę lekcyjną 
Z podatku PIT większej ilości 

osób można np. sfinansować je-
den  kurs nowej linii ekspresowej 
ZTM przez cały rok – 40 000 zł 
(23 osoby) lub 1 kurs SKM przez 
cały rok – 80 000 zł (47 osób), 
zorganizować koncert znanego 
wykonawcy – 50 000 zł (29 osób), 
oświetlić 500 m drogi – 150 000 zł 
(88 osób), wykonać 500 m nakładki 
asfaltowej – 400 000 zł (235 osób) 
lub kompleksowo przebudować 1 
km drogi – 6 mln zł (3 529 osób).  
Aby płacić podatki w Radzyminie 
nie musisz być tutaj zameldowa-
nym. Wystarczy, że tu mieszkasz! 
Rozliczając się z urzędem skar-
bowym wskaż w zeznaniu podat-
kowym jako miejsce zamieszkania 
gminę Radzymin! Twoje podatki 
wrócą do ciebie! Zachęcamy do 
złożenia PIT-u online i przekaza-
nia 1% podatku dochodowego od 
osób fizycznych wybranej, lokalnej 
Organizacji Pożytku Publiczne-
go: https://www.pitax.pl/rozlicz/
urzad-miasta-i-gminy-radzymin/ 
- informuje UMiG Radzymin – 
zachęca UMiG Radzymin

Gmina Radzymin przygotowała loterię promocyjną „Rozlicz PIT w Radzyminie i wygraj samochód”. Każdy, 
kto w rocznym zeznaniu podatkowym składanym do urzędu skarbowego, wskaże jako miejsce zamiesz-
kania Gminę Radzymin, a także posiada aktualną Radzymińską Kartę Mieszkańca i zgłosi chęć udziału 
w loterii, będzie miał szanse na wygranie samochodu Toyota Yaris. .

Rozlicz PIT w Radzyminie  
i wygraj samochód

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

– Nowa szkoła, kolejne miejsca w przedszkolach 
publicznych, remonty dróg, rewitalizacja 
terenów rekreacyjnych, budowa placów 

zabaw, rozwój transportu publicznego, 
a także wydarzenia kulturalne, budżet 

obywatelski czy pomoc społeczna, 
finansowane są z budżetu samorządu. 
Każdy mieszkaniec ma realny wpływ 

na to, w jakim kierunku podąży 
rozwój gminy – mówi Krzysztof Cha-

ciński, burmistrz Radzymina


