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– Jednym ze sposobów walki
ze smogiem jest powiększanie terenów zielonych.
Większa ilość miejskiej roślinności stworzy naturalną
barierę przed zanieczyszczeniami. Z uwagi na zwartą
zabudowę Ząbek musimy
wykorzystać każdy możliwy
obszar na tworzenie zielonych
stref i z tego względu powstał
pomysł zielonych ścian na
ogrodzenach osiedli mieszkaniowych – mówi
Małgorzata Zyśk,
burmistrz Ząbek
>> str. 6

Powiat
dla Ukrainy

Inwestycje
dla poprawy
bezpieczeństwa

Zielone ściany
w Mieście Ząbki
– Cieszy mnie perspektywa budowy balonu, bo hala
pneumatyczna pozwoli prowadzić treningi niezależnie od pory roku – a bywało, że zimą część zespołów dziecięcych
i młodzieżowych nie miała możliwości
treningu na salach gimnastycznych.
Mamy ich w Kobyłce ograniczoną liczbę,
a są jeszcze inne rodzaje sportu, na które
są zajmowane – mówi Edyta Zbieć, burmistrz Kobyłki >> str. 6

Będzie balon
nad boiskiem
w Kobyłce
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Pomagamy
spontanicznie, ale
czy zawsze z rozwagą?

Mieszkańcy i samorządowcy okazując
pomoc Ukrainie podejmują szereg
działań na rzecz osób, które znajdują się
na terenie ogarniętym wojną lub znalazły
schoronienie na terenie naszego powiatu.
Między innymi w urzędach miast i gmin,
jednostkach OSP i szkołach organizowane
są zbiórki darów, które trafiają
do punktów granicznych, w głąb Ukrainy
lub są przekazywane uchodźcom >> str. 3
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Ossów 1920
to nie było prowincjonalne
wydarzenie
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powiat
Rozbudowa dróg, budowa nowej komendy Policji w Wołominie a także nowe miejsca postojowe
w stolicy naszego powiatu to tylko niektóre z inwestycji, jakie zamierza zrealizować w najbliższym
czasie starosta Adam Lubiak.

Inwestycje dla poprawy
bezpieczeństwa
Budowa nowej Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, to bardzo
ważna inwestycja, która znacząco
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa
mieszkańców oraz komfort pracy
funkcjonariuszy Policji. Nowoczesny,
dobrze wyposażony obiekt pozwoliłby zapewnić policjantom godne warunki pracy i odpowiednie standardy
obsługi interesantów.
- Otrzymałem do wiadomości
decyzję Ministra Klimatu i Środowiska dotyczącą zgody na zmianę
przeznaczenia części działki przy ul.
Piłsudskiego w Wołominie. Jest to
teren planowany do przeznaczenia na
nową siedzibę Komendy Powiatowej
Policji w Wołominie. To kolejny krok
do zmiany przeznaczenia terenu
w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, który
proceduje obecnie gmina Wołomin.
Porozumienie w sprawie współpracy
przy budowie nowej komendy podpisałem w lipcu 2020 roku z zastępcą
Komendanta Stołecznego Policji, w
ramach którego przekazałem działkę
skarbu Państwa o pow. blisko 10
000 m2 na ten cel – poinformował
Adam Lubiak, starosta wołomiński,
w mediach społecznościach.
To oczywiście nie koniec dobrych
wiadomości – wielkimi krokami
zbliża się również rozbudowa drogi
powiatowej al. Niepodległości w
Wołominie. Starostwo Powiatowe w Wołominie
ogłosiło już przetarg na
rozbudowę al. Niepodległości na odcinku o
długości 1441 metrów
od ul. Granicznej w
Wołominie do skrzyżowania z DW 634.
- Zaplanowane
prace obejmują

przebudowę jezdni wraz z trzema
skrzyżowaniami, przebudowę zatok
autobusowych, budowę chodników
(strona lewa: szer. od 1,7 m do 5,0 m;
strona prawa: szer. 2,0 m. - z kostki
betonowej), budowę ścieżki rowerowej po lewej stronie drogi. Termin
realizacji przypada na lata 2022-2023,
a szacunkowy koszt to ponad 7 mln
złotych. Inwestycja uzyskała 70%
czyli ponad 5 mln złotych dofinansowanie z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg. Czas na składanie
oferty z strony wykonawców upływa
18 marca 2022 roku – informuje
starosta.

Zagospodarowany zostanie również teren oraz powstaną nowe miejsca postojowe przy Zespóle Szkół w
Wołominie przy ul. Legionów 85.
- Wspólnie z wicestarostą Piotrem
Borczyńskim i skarbnik Agnieszką
Adam, podpisaliśmy umowę z wykonawcą budowy zatok postojowych
oraz utwardzenia terenu przy Zespole Szkół w Wołominie od strony ul.
Poniatowskiego – napisał starosta na
swoim facebookowym profilu.
W tym miejscu od lat brakuje
miejsc postojowych. Dzięki współpracy z gminą Wołomin, która jest
właścicielem części terenu wzdłuż
szkoły, będziemy mogli rozebrać i
przesunąć stare ogrodzenie, co pozwoli na wygospodarowanie miejsc
postojowych. O tę inwestycję od lat
zabiegał Bogdan Sawicki, radny
Rady Miejskiej w Wołominie –
przekonuje starosta Lubiak.
Po wichurach, których dotkliwe skutki odczuli niedawno
mieszkańcy powiatu wołomińskiego, starosta Adam Lubiak
odbył szereg rozmów i interwencji
w zakresie nie tylko w zakresie
poprawy infrastruktury energetycznej ale również dostępności

w zakresie obsługi bezpośredniej
klienta.
- Ostatnie anomalie pogodowe bardzo mocno utrudniły nam
wszystkim życie i pokazały jak bardzo brakuje punktu obsługi klienta
PGE w Wołominie, stolicy dużeg
powiatu. Podczas licznych spotkań
podnoszę m.in potrzebę ponownego uruchomienia bezpośredniej
obsługi interesantów w Wołominie
przy ul. Piłsudskiego, która w 2012
roku została zlikwidowana w ramach
oszczędności. Od tego czasu nasi
mieszkańcy ze swoimi sprawami
muszą jeździć do Legionowa co jest
dużym utrudnieniem. Jestem już
po rozmowach m.in z Krzysztofem
Płochockim, Dyrektorem Rejonu
Energetycznego Legionowo PGE
Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa.
Wystąpiłem także do Prezesa PGE
S.A w tej sprawie. Kropla drąży skałę
Mam nadzieję, że ta furtka już niebawem zostanie otwarta dla mieszkańców naszego Powiatu – pisał starosta
w mediach społecznościach jeszcze
nie tak dawno. Dziś wiadomo, że
podpisano już porozumienie w tej
kwestii i punkt powstanie
oprac. Red.

– Porozumienie w sprawie współpracy przy
budowie nowej komendy podpisałem w
lipcu 2020 roku z zastępcą Komendanta Stołecznego Policji, w ramach
którego przekazałem działkę skarbu
Państwa o pow. blisko 10 000 m2
na ten cel – poinformował w mediach społecznościach starosta
wołomiński, Adam Lubiak.

Miasto Zielonka
ogłosiło konkurs ofert
na najem dwóch
działek rekreacyjnych
przy Gliniankach
powierzchnia działek: 416 oraz 900 m2
okres najmu: 3 lata
Termin składania ofert:

8 kwietnia 2022 roku, godz. 15:00
Więcej informacji na www.zielonka.pl
i pod nr tel. 22 761 39 25

Burmistrz Miasta Marki działając zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) informuje, że
na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Urzędu Miasta Marki przy Al. M. J. Piłsudskiego
95 w Markach został wywieszony na okres 21 dni, począwszy od dnia 17.03.2022 r.
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
Wykaz ten obejmuje dz. nr ewid. 211 z obrębu 4-04 przeznaczoną pod zabudowę
mieszkaniowo usługową.
Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Marki lub telefonicznie pod nr (22) 113 94 74.
Burmistrz Miasta Marki
Jacek Orych
www.zyciepw.pl

Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: handlowcy@logos.home.pl

więcej wiadomości na www.zyciepw.pl
- Mieszkam i pracuję w Polsce
od wielu lat, ale większość mojej
rodziny jest w Żytomierzu. W obronie
Ukrainy walczą z bronią w ręku bliscy
mi ludzie, ludzie których znam od
dziecka i których kocham. Kilka dni
temu udało się przedostać do Polski
mojej mamie i bratowej z dziećmi,
czekałam na nich na granicy prawie
30 godzin. To co mówili nie mieści się
w głowie, a przecież to ludzie ludziom
zgotowali ten los – mówi ze łzami w
oczach Maria. Nie zwróciliśmy się
po pomoc do żadnej instytucji, mam
dobrą pracę, mój mąż też - poradzimy sobie, ale są ludzie, którzy w
Polsce nie mają nikogo, im ta pomoc,
którą nam dajecie bardziej się przyda- dodaje.
Pomóc starają się wszyscy –
mieszkańcy, samorządy, organizacje
pozarządowe, służby ratownicze.
– Zgodnie z planem wyruszyliśmy
do Gminy Ustrzyki Dolne, będziemy
wspierać służby oraz pomagać przy
obsłudze punktów recepcyjnych
na granicy – informował na swoim
profilu Radosław Korzeniewski, wójt
gminy Dąbrówka i zarazem strażak
ochotnik.
-- W całym kraju zorganizowano zbiórkę sprzętu strażackiego,
który zostanie przekazany do ukraińskich strażaków. Podejmują oni
niezwykle trudne działania ratownicze w obliczu ataków wojennych
na ich kraj. Wiele jednostek z terenu naszego Powiatu zorganizowało
zbiórki potrzebnych rzeczy, które
spotkały się z ekspresową reakcją
naszego społeczeństwa. Pomoc
przybiera także inne formy. OSP
Stare Grabie przyjęło 50 uchodźców z Ukrainy, którzy zostali zakwaterowani w ich siedzibie. W
zaledwie kilka godzin przygotowali
dla nich miejsca, co świadczy tylko
o tym, że w każdej chwili jesteśmy
gotowi zbudować niezbędną bazę,
jeśli zajdzie taka potrzeba – podkreśla burmistrz Tłuszcza Paweł
Bednarczyk
Najtrudniejsza jest sytuacja dzieci, przerażone zmęczone wielogodzinną podróżą muszą się teraz
odnaleźć w nowym otoczeniu, nowej
szkole. Dzieci, które przybyły do nas
z Ukrainy mają prawo do kontynuowania nauki w polskiej szkole na
warunkach dotyczących obywateli
polskich. Zgodnie z informacjami
Ministerstwa Edukacji i Nauki,
wystarczy, że rodzice zgłoszą się do
danej placówki i wypełnią stosowne
dokumenty.

powiat

- Jeden z celników opowiadał, że
19-letnia dziewczyna miała ze sobą
piątkę dzieci. Być może to były jakieś
sieroty. Wyobraźmy sobie, jak poszarpana jest psychika taki dzieci. To jest
trauma na całe życie. Nie rozumieją
wszystkiego. Bratanek mówi, że w
Polsce się nie boi, jest bezpiecznie, ma
tyle zabawek i nawet nie chce wracać
na Ukrainę. Tam bał się o mamę,
o babcię. Teraz chciałby dorosnąć i
walczyć. Powiedział mi nawet: wiesz
ciociu, że Ruscy zajęli Czarnobyl? Dobrze, że tam są, bo się napromieniują

lutego. Dla dzieci uchodźców w ząbkowskich szkołach gmina finansuje
obiady. W Urzędzie Miasta Ząbki oraz
we wszystkich szkołach od pierwszych
dni wojny w Ukrainie organizowane
są zbiórki darów, które trafiają do
punktów granicznych, w głąb Ukrainy
oraz są przekazywane uchodźcom,
którzy znaleźli schronienie w naszym
mieście. Niebędne produkty, głównie
żywność i środki higieny, są w miarę potrzeb kupowane ze środków
gminnych. Miasto Ząbki, wspierając
uchodźców ścisle współpracuje z

pięknej przyrody będą mogły poczuć
się bezpiecznie. Serdecznie dziękuję
dyrekcji naszych instytucji p. Katarzynie Rutkowskiej i p. Magdalenie Roguskiej za podjęte inicjatywy, które - mam
nadzieję, choć w niewielkim stopniu
przyniosą ukojenie ogromnego cierpienia spowodowanego wojną – dodaje
starosta Adam Lubiak.
Aktywnie włączyli się w organizację
pomocy także mieszkający w naszym
powiecie Ukraińcy.
- Nie mogę tylko stać i patrzeć,
kiedy tylu z Was stara się pomóc

Od chwili wybuchu wojny w Ukrainie setki tysięcy ukraińskich uchodźców
ucieka do Polski, wielu z nich znalazło schronienie i uzyskało pomoc na
terenie powiatu wołomińskiego. Gehenny, którą przechodzą nie da się wymazać z pamięci, pomimo ogromnego wsparcia ze strony mieszkańców,
samorządów i instytucji z naszego powiatu.

Ludzie ludziom
zgotowali ten los

Rosyjscy okupanci niszczą wszystko, co znajdzie się na ich drodze.

– opowiada w rozmowie z Łukaszem
Majchrzykiem Iryna Kowalczuk.
Problem zakwaterowania uchodźców starają się rozwiązać samorządy.
- Stworzyliśmy dla obywateli Ukrainy 30 miejsc noclegowych i w tym tygodniu uruchominy kolejnych 20. Ponad 50 uchodźców przyjęły ząbkowskie
parafie. W szkołach i przedszkolach
uczy się już ponad 300 ukraińskich
dzieci, które przybyły do nas po 24

parafiami oraz Stowarzyszeniem
Łagierników Żołnierzy AK i Fundacją
Polska 360. Ofiarność mieszkańców i
chęć niesienia pomocy przerosła nasze
oczekiwania. Dziękuję wszyskim za
ogromny dar serca.- mówi Małgorzata
Zyśk, burmistrz Ząbek
- Pałac w Chrzęsnem w pomieszczeniach zabytkowego spichlerza
przygotuje schronienie dla ukraińskich
rodzin, które na co dzień w otoczeniu

mojemu narodowi. Macie ogromne
serca, moi sąsiedzi przychodzą i
pytają jak pomóc, chociaż wcześniej
tylko mówiliśmy sobie dzień dobry.
Tyle serdeczności, tyle słów otuchy
i tyle dobra, jakie spotkało mnie ze
strony Polaków nigdy wcześniej nie
doświadczyłam. Wojna kiedyś się
skończy, ale ja i moi rodacy nigdy
Wam tego nie zapomną, Ukraina jest
Wam wdzięczna – mówi Daria.

17 marca 2022

3

Pani Helena
Edward M. Urbanowski
Pani Helena, mieszkanka Podhala: - I co mam teraz zrobić? Czym
mam palić. Jak kupię węgiel za 2500 zł, to wydam na tonę prawie całą
moją miesięczną pensję. To jakaś koszmarna sytuacja!
Niestety, na razie nic nie wskazuje na to, by sytuacja z cenami i
dostępnością węgla w Polsce miała się unormować.
A co w Stanach Zjednoczonych? Jak podaje CNN, inflacja w ujęciu
rocznym wynosi obecnie 8,6 proc. Najwyższa od 40. lat! Najważniejszym
czynnikiem napędzającym inflację był wzrost cen paliw. Tylko w lutym
skoczyły o 6,6 proc. W dużej mierze jest to związane z wojną w Ukrainie.
Jedna trzecia inflacji na paliwach w lutym miała miejsce w ostatnich
pięciu dniach miesiąca, gdy Rosjanie rozpoczęli inwazję. Od tego czasu
ceny poszybowały w górę jeszcze bardziej. W ciągu ostatnich 11 dni na
stacjach paliw ceny skoczyły o kolejne 20 proc. To spowodowało ogromny
wzrost cen żywności!
Wojna w Ukrainie jeszcze bardziej pogłębiła niedobory towarów
rolnych i energetycznych na świecie. Ceny ropy i gazu gwałtownie
wzrosły. Jednak drastycznie wzrastają także ceny pszenicy, jęczmienia
browarnego i kukurydzy. Ma to bardzo duże konsekwencje dla naszego
codziennego życia. Wzrost kosztów tych zasobów naturalnych przekracza
wyobraźnię wielu ludzi! Pszenica podrożała o ponad 80 proc. od początku
roku, kukurydza kosztuje o 38 proc. więcej. Na rynkach energetycznych
ceny gazu wzrosły ponad czterokrotnie, a ropa kosztuje o 73 proc. więcej
niż na początku roku.
Wzrosty są nie tylko na giełdach energii, na których handluje się
prądem, gazem czy ropą. Na przykład, Rosja jest największym na świecie
eksporterem nawozów sztucznych, nawozy są zaś ważną częścią całego
łańcucha dostaw żywności. Jeśli największy producent zniknie z rynku,
będzie to miało konsekwencje dla struktury cen i wielkości produkcji
w całym globalnym sektorze rolnym!
Europa otrzymuje 40 proc. swojego gazu z Rosji, a kraje takie jak
Niemcy czy Włochy są uzależnione od rosyjskich dostaw w znacznie
większym stopniu. Gdyby Rosja ograniczyła przepływy lub gdyby Europa nałożyła sankcje na rosyjski gaz, firmy, które obecnie nadal kupują
rosyjski gaz na korzystnych warunkach (!), musiałyby zaopatrywać się
w energię na giełdach, a ta perspektywa już teraz powoduje wzrost cen.
Gaz jest także ważnym źródłem energii do produkcji elektryczności,
stanowiąc około 15 proc. koszyka energetycznego. Ponieważ cały europejski rynek energii elektrycznej zmaga się z niedoborami po wyłączeniu
wielu elektrowni atomowych, ceny prądu również gwałtownie wzrosły.
Ponad trzy razy więcej niż rok temu!
Jak przewiduje Narodowy Bank Polski, wzrost gospodarczy, który
w czwartym kwartale 2021 r. wyniósł 7,3 proc., spowolni na przełomie
bieżącego i przyszłego roku do niewiele powyżej 2 proc. Na poważniejsze
ożywienie nie ma szans w kolejnych kwartałach – do końca 2024 r. dynamika PKB zapewne nie wróci powyżej 4 proc. Jednocześnie prognozy
NBP wskazują, że inflacja wzrośnie powyżej 12 proc. Połączenie wysokiej
inflacji i stagnacji gospodarczej staje się coraz bardziej niepokojącą wizją
dla naszego kraju!
Inwazja Rosji na Ukrainę wywołała paniczne reakcje na rynku surowcowym i walutowym, przekładające się na wzrosty kursów i napędzające
inflację, a nakładane sankcje odbiją się na handlu i wzroście gospodarczym. Tak właśnie może stworzyć się podatne otoczenie dla stagflacji.
Dla nas to szczególnie niebezpieczny scenariusz, bo poprowadzi do
zubożenia społeczeństwa oraz obniżenia aktywności gospodarczej!
Skutki gospodarcze wojny na dłużą metę są obecnie trudne do oszacowania, ale wystarczyło kilkanaście dni, abyśmy obudzili się zupełnie
innym świecie!

Około dwóch milionów mieszkańców Ukrainy trafiło do Polski od 24 marca, kiedy to Rosja zaatakowała naszych
sąsiadów. Na ludzkie tragedie nie pozostali obojętni mieszkańcy i samorządy z naszego powiatu, od początku
rosyjskiej agresji starają się nieść pomoc Ukraińcom.

Powiat Wołomiński pomaga
uchodźcom z Ukrainy
Działania na rzecz uchodźców
koordynowane są na wielu poziomach – ogólnokrajowym, wojewódzkim, miejskim i gminnym. Prezentujemy krótki poradnik, jak skutecznie
pomagać i w jaki sposób uchodźcy
mogą z tej pomocy korzystać.
Zakwaterowanie
Ośrodki Pomocy Społecznej i lokalne samorządy tworzą bazy danych
mieszkańców deklarujących chęć
przyjęcia pod swój dach uchodźców
z Ukrainy. Jeżeli deklarujesz chęć
udzielenia schronienia lub potrzebujesz takiej pomocy, skontaktuj się
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
lub urzędem miasta albo gminy
właściwym dla Twojego miejsca
zamieszkania.
Praca
Od 3 marca 2022 r. w siedzibie
Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie i jego filiach funkcjonują
punkty informacyjne, w których
pracownicy PUP udzielają osobom
przybywającym z Ukrainy wszelkich
informacji związanych z zatrudnieniem, a także przedstawiane są
dostępne oferty pracy. Punkty czynne
są w godz.: 8:30 – 14:30
PUP w Wołominie, ul. Warszawska 5a, 05-200 Wołomin, pok.
6 -Katarzyna Marcinkiewicz, tel. 22
763 73 37,
Filia PUP w Radzyminie, ul.
Komunalna 8A, 05-250 Radzymin,
p. 204 - Marlena Skłodowska tel. 22
786 92 77

Filia w Tłuszczu, ul. Warszawska
10, 05-240 Tłuszcz, stanowisko nr
1 - Kornelia Marszał tel. 29 758 02 56
Infolinia 19524
Do kontaktu Powiatowy Urząd
Pracy zaprasza również pracodawców, którzy są zainteresowani
zatrudnieniem uchodźców. Oferty
pracy można składać elektronicznie
lub e- mailowo na adresy praca-ukraina@wolomin.praca.gov.pl
z dopiskiem „Praca Ukraina" lub
k.marcinkiewicz@wolomin.praca.
gov.pl Odbywa się to przy wykorzystaniu druku zgłoszenia oferty pracy.
Ponadto Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. oferuje
pomoc dla lekarzy i pielęgniarek z
Ukrainy chroniących się przed wojną na terytorium RP. Każdy lekarz i
pielęgniarka, chcący podjąć pracę w
szpitalu, dostanie bezpłatną pomoc
prawną i możliwość zatrudnienia.
Szpital pomoże w zakresie nostryfikacji dyplomów i w procedurze
uznania kwalifikacji do wykonywania
zawodu lekarza w Polsce.
Oświata
Każde dziecko będzie miało
możliwość uczestnictwa w zajęciach
szkolnych. Dzieci i młodzież z
Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (6-18) są
przyjmowani do publicznych szkół
oraz obejmowane opieką i nauczaniem na warunkach dotyczących
obywateli polskich. W celu zapisania
dziecka do szkoły należy zgłosić się
do dyrektora szkoły w rejonie której
dziecko mieszka.

Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: handlowcy@logos.home.pl

Komunikacja

Warszawski Transport Publiczny (komunikacja Zarządu Transportu Miejskiego) wprowadził
przejazdy bezpłatne dla obywateli
Ukrainy na podstawie posiadanych przez nich dokumentów
w ramach sieci komunikacyjnej
ZTM (wspólnego biletu ZTM-KM-WKD).
Do dnia 25 marca 2022 r. dla
obywateli Ukrainy wprowadza się
nieodpłatne i nieograniczone przejazdy pociągami „Kolei Mazowieckich – KM” i WKD. Podczas przejazdu pociągiem wystarczy okazać
paszport Ukrainy albo ewentualnie
inny dokument potwierdzający
obywatelstwo Ukrainy.
Także Miasto Ząbki zwolniło
z opłat za przejazdy liniami autobusowmi Ząbki-1, Ząbki-2 i
Ząbki-3 obywateli Ukrainy którzy
przekroczyli granicę Rzeczpospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022
roku na podstawie posiadanych
przez nich dokumentów, w szczególności paszportu ze stemplem
odprawy granicznej, zaświadczenia
wydanego przez Straż Graniczną
lub innego dokumentu potwierdzającego status uchodźcy.
Darowizny pieniężne
Można już wpłacać pieniądze
na pomoc dla Ukrainy. Specjalne konto na ten cel uruchomił
Bank Gospodarstwa Krajowego
w imieniu Narodowego Banku
Ukrainy. Zgromadzone środki

będą przeznaczone na konkretne
działania i trafią bezpośrednio
do Narodowego Banku Ukrainy.
Wpłat na konto należy dokonywać
w polskich złotych.
Środki można wpłacać na numer rachunku: 91 1130 0007 0080
2394 3520 0002 Tytuł przelewu:
Wsparcie dla Ukrainy Odbiorca
przelewu: Narodowy Bank Ukrainy.
Rachunek służy do gromadzenia środków pieniężnych w PLN i
dokonywania rozliczeń bezgotówkowych. Narodowy Bank Ukrainy
opublikował numer rachunku na
swojej stronie internetowej.
Nasi rodacy okazując pomoc
Ukrainie podejmują szereg działań na rzecz osób, które znajdują
się na terenie ogarniętym wojną.
Ważną formą wsparcia są zbiórki
publiczne prowadzone przez organizacje pozarządowe mające swoje
przedstawicielstwo na Ukrainie
lub organizacje, które współpracują z organizacjami społecznymi
Ukrainy. Możliwe jest wpłacanie
środków pieniężnych na powyższy
cel w ramach tych ogólnopolskich
zbiórek publicznych. Tymi organizacjami między innymi są: Polskie
Centrum Pomocy Międzynarodowej https://pcpm.org.pl/ukraina
Caritas Polska https://caritas.pl/
Polska Akcja Humanitarna https://
www.pah.org.pl/sos-ukraina/ Fundacja Pomagam https://pomagam.
pl/solidarnizukraina
Nie bądźmy obojętni. Każda,
nawet najdrobniejsza pomoc, jest
w obecnej sytuacji niezwykle ważna
i potrzebna.

Pomagamy spontanicznie,
ale czy zawsze z rozwagą?
Teresa Urbanowska
Za nami trzy, długie, wojenne
tygodnie. I choć ta wojna toczy się z
dala od naszych granic to nie pozostawia już złudzeń – dotyczy nas w
nie mniejszym stopniu jak naszego
wschodniego sąsiada. Pomoc oddolna
zadziałała bardzo szybko. Jest ona
nadal potrzebna, wręcz niezbędna.
Zanim ruszy machina pomocy systemowej musi minąć trochę więcej
czasu. Nie ma w tym niczego nadzwyczajnego. Pomagajmy tyle, ile
potrafimy, ale też tyle, ile jesteśmy
w stanie udźwignąć, bez liczenia
na wsparcie systemowe bo ono jest
ciągle niewiadomą i jeśli przybędzie
może z kolei nie spełnić naszych
oczekiwań i wyobrażeń.
A my pomagamy spontanicznie,
ale czy zawsze z rozwagą? Dlaczego,
moim zdaniem, ta rozwaga jest taka
istotna? Po pierwsze dlatego, że sił
i środków powinno nam wystarczyć
na znacznie dłuższy czas. Po drugie
– nikt nas nie zwolni, ani nie wyręczy,
z naszych własnych obowiązków
rodzinnych, zawodowych czy nawet
społecznych. I wreszcie po trzecie –
przyjmując na swoje barki zbyt duże
zobowiązania wobec uchodźców,
zamykamy również im możliwość
do efektywniejszej pomocy ze strony
innych – mniej obciążonych i mniej
zmęczonych. Odpowiedzmy więc
sami przed sobą – na ile mnie stać
by pomóc a nie zaszkodzić. Nie
zaszkodzić sobie, naszym bliskim i
tym, którym w odruchu serca chcemy
pomagać.

Wiem – nie wszyscy to zrozumieją. Wiem – nie wszyscy się z tym zgodzą. Ale nigdy tego nie oczekiwałam
i nadal nie oczekuję. Nie czuję się w
żadnym wypadku wyrocznią.
Jestem w kontakcie z kilkoma
miejscami, które świadczą pomoc
w różnym zakresie. Widzę ogromne
zaangażowanie, ale widzę też przemęczenie bo w zasadzie w każdym
z tych miejsc nie zakładano, że
pomoc, którą uruchomili potrwa
tak długo.
(...) w schemacie naszej
spontanicznej pomocy coraz
częściej pojawia się wątek
agresji słownej i to nie tylko tej
zamieszczanej w Internecie
i na FB ale również tej werbalnej – kierowanej za pośrednictwem rozmów telefonicznych.
To element, o którym jeszcze
nie jest głośno, ale niestety
on również zaczyna
coraz częściej się pojawiać.
Na koniec zostawiłam element
hejtu. Bo w tym schemacie naszej
spontanicznej pomocy coraz częściej
pojawia się wątek agresji słownej i to
nie tylko tej zamieszczanej w Internecie i na FB ale również tej werbalnej – kierowanej za pośrednictwem
rozmów telefonicznych. To element,
o którym jeszcze nie jest głośno, ale
niestety on również zaczyna coraz
częściej się pojawiać.
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- Na bieżąco analizujemy stan infrastruktury i pasów zieleni wzdłuż
ulic w poszukiwaniu odpowiednich
miejsc do posadzenia drzew – mówi
inspektor Olga Starowicz z Referatu
Zagospodarowania Przestrzennego
i Ochrony Środowiska UM Ząbki.
- Niestety w zwartej zabudowie Ząbek nie jest to łatwe. Musimy wziąć
pod uwagę bezpieczeństwo ruchu
drogowego, lokalizacje instalacji
podziemnych, jak i naziemnych oraz
wielkość powierzchni niezbędnej
do życia drzewa. Z tego względu
rozważamy możliwość zastosowania alternatyw odpowiednich dla
charakterystyki naszego miasta.
Chcielibyśmy nasadzić różnego
rodzaju pnącza na wąskich pasach
zieleni wzdłuż ogrodzeń wspólnot
mieszkaniowych Dzięki temu wykorzystamy efektywnie nasze możliwości i stworzymy duże powierzchnie
zieleni. Takie rozwiązanie udało
już nam się zastosować wzdłuż
ulicy Żbikowskiego. Jesienią 2021
roku wzdłuż ogrodzenia Wspólnoty
Mieszkaniowej Powstańców 47-47D
nasadziliśmy 100 sztuk powojników
i teraz czekamy na wiosnę, żeby się
cieszyć efektami – dodaje. .
W pierwszej kolejności Referat
Zagospodarowania Przestrzennego
i Ochrony Środowiska UM Ząbki
wytypuje odpowiednie na realizację
tego pomysłu lokalizacje. Wymagania jakie muszą spełniać wspólnoty mieszkaniowe zainteresowane
udziałem w projekcie to:
– pas zieleni na terenie miejskim
wzdłuż ogrodzenia o szerokości
minimum 50 cm,
– dobrej jakości ogrodzenie, które
utrzyma ciężar roślin,
– zgoda właściciela ogrodzenia
na posadzenie pnączy.
- Zapraszamy chętne do współpracy wspólnoty mieszkaniowe do
kontaktu z Referatem Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony
Środowiska pod nr tel. 22 51 09 753,
oraz mailowo: um@zabki.pl. W razie
wątpliwości pomożemy sprawdzić
czy wybrana przez wspólnotę lokalizacja jest odpowiednia do takiej
inwestycji – zachęcają urzędnicy .
Koszt zakupu roślin oraz wykonania nasadzeń zostanie poniesiony przez Miasto Ząbki. Również
pielęgnacja roślin od strony ulicy
będzie wykonywana na koszt miasta.
Wspólnota mieszkaniowa będzie
zobowiązana jedynie do dbania o
pnącza od strony swojego terenu.
- Planujemy wykorzystać różnorodne pnącza, tak aby móc cieszyć
się zmieniającymi się kolorami
liści, zapachami oraz kolorowymi
kwiatami i owocami. Na pewno skorzystamy z zimozielonego bluszczu
pospolitego (hedera helix), pięknie

kwitnących powojników, szybko
rosnącego rdestu auberta oraz pachnących wiciokrzewów. W ubiegłym
roku wycenialiśmy również podobne
rozwiązanie – ogród wertykalny.
. Jest to samoistna konstrukcja z
systemem nawadniania. Pozwala na
wykorzystanie nie tylko pnączy ale
też wielu innych gatunków roślin.
Niestety koszt ogrodu wertyklanego
wynosi około 2000 złotych za 1 m².
Dla porównania rdest auberta ma
przyrost 6 m rocznie, a koszt sadzonki z usługą sadzenia wynosi około
40,00 zł – informują pracownicy
Referatu Zagospodarowania Prze-

blem stanowią instalacje grzewcze,
ogrzewające domy jednorodzinne
i wielorodzinne budynki. Spora
część z nich to tzw. kopciuchy, czyli
kotły niskiej klasy. Ponadto częstą
praktyką jest nie tylko korzystanie z
kiepskiej jakości paliwa, ale również
spalanie odpadów komunalnych w
prywatnych piecach.
– Jednym ze sposobów walki
ze smogiem jest powiększanie
terenów zielonych. Warto zatem
otaczać się większą ilością miejskiej
roślinności, która stworzy naturalną
barierę przed zanieczyszczeniami.
Z uwagi na zwartą zabudowę Ząbek

Oprócz nowych nasadzeń roślin,
które rozpoczną się wczesną wiosną
oraz kolejnych zielonych ścian, w
Ząbkach już niebawem powstanie
nowy park o powierzchni 18125
m2, łączący ulicę Szwoleżerów z
ulicą Reymonta. To kolejny etap
realizowanego przez burmistrz
Małgorzatę Zyśk projektu "Zielona
Przestrzeń - rozwój i modernizacja
terenów zieleni w Mieście Ząbki",
który przyczynia się do podniesienia
komfortu życia w mieście. W parku
zaprojektowano labirynt z roślin
oraz ostoję dla ptaków i małych
ssaków.

Ząbkowski Urząd Miasta proponuje wspólnotom mieszkaniowym, realizację
wspólnego projektu w postaci zielonych ścian. Zielone ściany to jeden z najnowszych trendów w aranżacji. Są piękne, wpływają korzystnie na nasze zdrowie
produkując tlen w procesie fotosyntezy, a przy tym są łatwe w utrzymaniu.

Zielone ściany
w Mieście Ząbki
Jednym ze sposobów
walki ze smogiem jest
powiększanie terenów
zielonych. Rośliny
pochłaniają powstający
w wyniku działalności człowieka dwutlenek węgla
i produkują tlen. Warto
zatem otaczać się większą ilością zieleni, która
stworzy naturalną barierę
przed zanieczyszczeniami.
Drzewa, krzewy, trawy
działają jak naturalne filtry
dezaktywując wiele niewidocznych gołym okiem
zanieczyszczeń i toksyn.
strzennego i Ochrony Środowiska
UM Ząbki.
Jednym z największych problemów z jakimi zmagają się niemal
wszystkie polskie miasta jest smog,
niestety ten problem nie ominął też
Ząbek. Smog to mieszanina powstająca w wyniku zanieczyszczeń powietrza wynikających z działalności
człowieka i niekorzystnych zjawisk
atmosferycznych, przede wszystkim
mgły. Smog negatywnie wpływa na
nasze zdrowie zwiększając ryzyko
występowania wielu chorób i niszcząc otaczające nas środowisko.
Zanieczyszczenia tworzące smog
mają wiele źródeł, jednak większość
z nich powstaje w różnego rodzaju
procesach spalania. Największy pro-

musimy wykorzystać każdy możliwy
obszar na tworzenie zielonych stref i
z tego względu powstał pomysł zielonych ścian na ogrodzenach osiedli
mieszkaniowych - mówi burmistrz
Małgorzata Zyśk.
Jednym z takich rozwiązań mogą
być zielone ściany. Najważniejsza,
z punktu widzenia mieszkańców,
zaleta zielonych ścian to ich pozytywny wpływ na jakość powietrza w
mieście. Żywe zielone ściany to również niezawodny sposób na poprawę
estetyki miasta. Włączenie przyrody
do środowiska ma również szereg innych korzyści. Wprowadzanie naturalnych elementów do miejsc, w których na ogół nie można ich zobaczyć,
poprawia nastrój i samopoczucie.

Unikatową w naszym regionie
atrakcją będą ogrody smaków i zapachów. Projektowanie przestrzeni
dla zmysłów nie jest jeszcze w Polsce
popularne, choć na świecie pierwsze ogrody sensoryczne, powstały
na początku XX wieku. Tego typu
ogrody mają szeroki zakres zastosowań, zarówno edukacyjnych, jak i
rekreacyjnych.
Ząbkowski ratusz nie zapomniał
też o najmłodszych mieszkańcach
naszego miasta – w nowym parku
dzieci będą mogły korzystać z plac
zabaw, a nieco starsi z siłowni zewnętrznej. Wzdłuż parku zostanie
wybudowany ciąg pieszo - rowerowy
z aleją drzew.
Aleksandra Olczyk

Lafarge, światowy lider w zakresie innowacji i zrównoważonych rozwiązań budowlanych wprowadza do swojej oferty
Aggneo - wysokiej jakości kruszywo z recyklingu wytwarzane na bazie betonu z rozbiórek.

Kruszywa z recyklingu
dla zrównoważonego budownictwa
Produkt może być wykorzystywany
w projektach infrastrukturalnych lub
jako dodatek do betonu. Jest o 20%
lżejsze niż tradycyjne kruszywo oraz
produkowane i transportowane lokalnie, co wpływa na mniejsze emisje z
transportu.Do 2030 roku Lafarge chce
osiągnąć produkcję na poziomie 1 mln
ton rocznie, co wpłynie na oszczędność
zasobów naturalnych.
Jak wynika z raportu „Completing
the Picture: How the Circular Economy
Tackles Climate Change (2019)” Fundacji Ellen MacArthur, recykling materiałów budowlanych na bazie cementu
pozwoli na zredukowanie światowych
emisji do 0,3 mld ton CO2 rocznie.
Jednocześnie kruszywa pochodzące z
recyklingu to o 40–70% mniej emisji
CO2 w porównaniu z wydobywanymi
skałami. Wprowadzenie kruszywa z
recyklingu to jeden z kluczowych celów
Strategii Zrównoważonego Rozwoju
Lafarge w Polsce do 2030 roku.
www.zyciepw.pl

Kruszywo z recyklingu to
również mniejsze zużycie
zasobów naturalnych,
gdyż do wbudowania 1m3
podbudowy, stabilizacji
drogi czy też utwardzenia
terenu potrzeba wagowo
o 25% mniej Aggneo niż
skał naturalnych. Wynika
to z mniejszej gęstości
objętościowej Aggneo

Zanim Aggneo trafi na budowy
surowiec poddawany jest ścisłej
kontroli i selekcji, oczyszczeniu ze
szkła, stali oraz innych materiałów.
Następnie materiał poddawany jest
kruszeniu, a już jako produkt gotowy ponownie podlega ostatecznym
badaniom jakości (takim samym jak
kruszywa naturalne). Dzięki zachowaniu rygorystycznych norm jakości
jest w pełni bezpieczne dla ludzi i
środowiska oraz spełnia standardy
jakości i wytrzymałości wymagane
w inwestycjach infrastrukturalnych
oraz tych poddawanych certyfikacji
BREEAM oraz LEED.
– Produkt jest lżejszy o ponad
20% niż kruszywo naturalne przy
takich samych parametrach. Dodatkowo produkowane i dostarczane
jest na budowy blisko miejsca wytworzenia. Na przykładzie realizacji
w Krakowie obliczyliśmy, że dostawa
Aggneo zredukowała o 66% emisję

CO2 w transporcie i aż o 74% emisję
na każdy m3 wykonywanych robót w
stosunku do kruszyw z pobliskich
kopalń – mówi Krzysztof Suchorz,
Dyrektor Generalny Linii Produktowej Kruszyw.
Kruszywo z recyklingu to również mniejsze zużycie zasobów
naturalnych, gdyż do wbudowania
1m3 podbudowy, stabilizacji drogi
czy też utwardzenia terenu potrzeba
wagowo o 25% mniej Aggneo niż skał
naturalnych. Wynika to z mniejszej
gęstości objętościowej
– Wprowadzając Aggneo przyczyniamy się do oszczędzania zasobów
naturalnych kruszyw oraz tworzymy
gospodarkę obiegu zamkniętego
dając odpadom budowlanym nowe
życie. Do 2030 będziemy produkować
rocznie 1 mln ton takich kruszyw –
mówi Xavier Guesnu, Prezes Zarządu Lafarge w Polsce.
Źródło: Lafarge

Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: handlowcy@logos.home.pl
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KOBYŁKA: Miasto zadba o zabytek

W dniu 7 marca Miasto Kobyłka otrzymało informację
o pozytywnej ocenie wniosku o dotację na remont/
zabezpieczenie budynku przy ul. Rumuńskiej 2
w Kobyłce nazywanego potocznie „pałacykiem”.

Pałacyk na Źródniku
– będzie remont?
- Kwota przyznana przez
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków to 200 000 zł (wnioskowaliśmy o 759 927,48
zł), w ramach otrzymanych
środków i wkładu własnego
planujemy zabezpieczyć
i zaizolować fundamenty
budynku oraz powierzchnie
ścian zewnętrznych - szacowany koszt ww. robót to 431
929,95 zł. - informuje Edyta
Zbieć, burmistrz Kobyłki.
W latach trzydziestych
XX wieku dzierżawcami cegielni Źródnik byli
Wilhelm Edgar Lewy

budowlanej lub pożaru i mogło zagrażać życiu i zdrowiu
ludzi. Ostatni lokator został
eksmitowany z pałacyku w
2006 r. Stan budynku i otaczającego go terenu stwarzał
na pewno zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne.
O pozwolenie na budowę
urząd starał się blisko 5
lat, problemem był nieuregulowany stan własności
sąsiedniej działki. Udało się
w końcu uzyskać pozwolenie
na budowę w 2021 r. W momencie uzyskania pozwolenia w pierwszym możliwym

Jak wynika z książki telefonicznej z 1939 roku, Wilhelm Lewy
był dyrektorem cegielni. Należała do niego willa na Źródniku,
która przetrwała do dnia dzisiejszego, znajduje (ul. Rumuńskia 2 ).
Jest ona wpisana do rejestru zabytków.

oraz Hirsz Griffenberg.
W opinii technicznej obiektu
wykonanej w 2005 roku, wielokrotnie czytamy o wilgoci,
stęchliźnie i zawilgoceniu.
Budynek znajdował się już
wtedy w bardzo złym stanie technicznym i nadawał
się do rozbiórki lub daleko
idącej przebudowy. Dalsze
użytkowanie budynku bez
podjęcia zdecydowanych
działań naprawczych mogło
doprowadzić do katastrofy

naborze aplikowaliśmy o
środki zewnętrzne od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
W kolejnym naborze będziemy starać się o następne
środki finansowe. Mamy
nadzieję że w przypadku
rozpoczęcia przez nas procesu renowacji naszego zabytku, pozyskanie kolejnych
funduszy będzie prostszym
procesem.

Wójt Gminy Jadów
informuje, że na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Jadów i na stronach internetowych
www.gmina.jadow.az.pl; www.bip.jadow.az.pl

został
podany do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonej
do oddania w najem dotyczący
części działki nr 387/2 położonej
w miejscowości Jadów.
Wójt Gminy Jadów
/-/ Dariusz Stanisław Kokoszka

www.wilenskapark.pl
www.zyciepw.pl

powiat
Mówiąc językiem technicznym,
zadaszeniem będzie hala pneumatyczna w technologii trzypowłokowej linowej. Dzięki tej inwestycji,
finansowanej z Programu budowy
zadaszeń boisk piłkarskich (edycja
2021) Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu, boisko w Kobyłce zyska dodatkową funkcjonalność
i będzie mogło być użytkowane przez
cały rok. Kobyłka na zrealizowanie
inwestycji uzyskała blisko 1,4 mln zł
dofinansowania.
Rozmiar zaprojektowanego balonu będzie wynosił około 7730 m2.
Dla zobrazowania, jak duża jest to
powierzchnia, wystarczy informacja,
że rozkładanie przykrycia balonowego
oraz jego składanie to praca około 30
-50 ludzi przez 3-5 dni, w zależności
od warunków pogodowych.
Hala będzie posiadała energooszczędne oświetlenie led wraz z
systemem awaryjnego oświetlenia.
Przewidywane jest ogrzewanie hali
na olej opałowy poprzez nowoczesne
systemy grzewczo-nadmuchowe.
Temperatura pod balonem jest uzależniona w dużym stopniu od temperatury zewnętrznej. W warunkach
zimowych temperatura pod balonem
może wahać się od 5 do 15 stopni
Celsjusza. Dla przechowywania
zdemontowanych elementów hali
pneumatycznej przewidziano budowę czterech wiat magazynowych.
Inwestycja będzie obejmowała
wykonanie utwardzeń nawierzchni
na terenie działki, budowę hali pneumatycznej nad boiskiem ze sztucznej
trawy, budowę czterech budynków
gospodarczych o powierzchni poniżej 35 m2 każdy, służących do
magazynowania zdemontowanej hali,
montaż urządzeń nadmuchowych
służących podtrzymywania ciśnienia
w hali jej wentylacji i ogrzewania,
montaż zbiornika na olej opałowy
oraz budowę wewnętrznej instalacji
elektrycznej dla zasilenia urządzeń i
oświetlenia hali.
Wykonawcą inwestycji będzie
wiodący na rynku producent hal
pneumatycznych - firma Interhall z
Katowic, która może się poszczycić
realizacją podobnych obiektów dla
Legii Warszawa czy Lecha
Poznań.
Rozbudowa bazy
sportowej w Kobyłce
była już wręcz palącym
tematem - dotychczasowe zaplecze do
treningów jest niewystarczające. Największy
klub sportowy w Kobyłce MKS WICHER sygnalizował od dłuższe-
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go czasu, że w sytuacji stałego dopływu
chętnych konieczne niebawem będą
decyzje, czy trenować ze wszystkimi
chętnymi zawodnikami jak dotychczas, czy wybierać tych, którzy są
najlepsi. A przecież idea sportu, jako

możliwość rozwoju dla każdego, niezależnie od warunków fizycznych, stoi
w sprzeczności z treningami tylko dla
najbardziej rokujących zawodników.
Aby uniknąć takich i innych decyzji
konieczne było zorganizowanie ko-

wych nie miała możliwości treningu
na salach gimnastycznych. Mamy ich
w Kobyłce ograniczoną liczbę, a są
jeszcze inne rodzaje sportu, na które
są zajmowane – mówi Burmistrz
Kobyłki Edyta Zbieć.

W ciągu 8 miesięcy na terenie stadionu przy ul. Napoleona w Kobyłce
powstanie nowa inwestycja stanowiąca uzupełnienie infrastruktury sportowej – jej głównym elementem będzie sezonowe zadaszenie istniejącego
boiska ze sztucznej trawy. Powstanie tzw. balon.

Będzie BALON
na Wichrze

Na balon, który zimą osłoni boisko na stadione Wichru, od lat czekają kobyłkowscy sportowcy.

lejnych obiektów, bo dzieci, a zarazem
chętnych do uprawiania sportu szybko
w Kobyłce przybywa.
- Sportowcy szukali zrozumienia
swoich potrzeb – i ja byłam z nimi, bo
wiem, jak ważny jest sport i aktywność
fizyczna w życiu każdego człowieka.
Cieszy mnie perspektywa budowy
balonu, bo hala pneumatyczna pozwoli prowadzić treningi niezależnie
od pory roku – a bywało, że zimą część
zespołów dziecięcych i młodzieżo-

Balon polepszy sytuację nie tylko
piłkarzy, nie mówiąc o zwiększeniu
możliwości finansowych – obiekt
wygeneruje zyski z tytułu wynajmowania przez OSiR po godzinach
udostępnionych klubowi piłkarskiemu poprzez organizację eventów
sportowych i wynajem komercyjny.
Dodatkowo czas, w którym Ośrodek
zajmuje sale gimnastyczne niejako
„wróci” do szkół i stworzy możliwość
np. rozwoju nowych sekcji itp.

– Sportowcy szukali zrozumienia swoich potrzeb – i ja byłam z nimi, bo
wiem, jak ważny jest sport i aktywność fizyczna w życiu każdego człowieka. Cieszy mnie perspektywa budowy balonu, bo hala pneumatyczna pozwoli prowadzić treningi niezależnie od pory roku – a bywało, że
zimą część zespołów dziecięcych i młodzieżowych nie miała możliwości
treningu na salach gimnastycznych. Mamy ich w Kobyłce ograniczoną
liczbę, a są jeszcze inne rodzaje sportu, na które są zajmowane – mówi
Edyta Zbieć, burmistrz Kobyłki. (...) Balon polepszy sytuację nie tylko
piłkarzy (...) czas, w którym Ośrodek zajmuje sale gimnastyczne niejako
„wróci” do szkół i stworzy możliwość np. rozwoju nowych sekcji itp.

W tym roku zgłoszono 15 kandydatek. Tytuły przekazano w pięciu kategoriach: działalność społeczna, kultura, samorząd, przedsiębiorczość oraz sport i zdrowie. Gala wręczenia nagród, która odbyła się 6 marca

Kobiety z Marką 2022
W kategorii działalność społeczna
nominacje otrzymały: Barbara Zaprzałek, Wiktoria Wereda i Elżbieta Błońska.
Pani Wiktoria z rąk burmistrza otrzymała statuetkę a tytuł „Kobieta z Marką
2022” trafił właśnie do niej. Wiktoria to
młoda kobieta należąca do Ochotniczej
Straży Pożarnej w Markach. Uczestniczy w akcjach dezynfekcji przestrzeni
publicznej przeciwko wirusowi SARS-Cov-2, dostarcza paczki żywności
do potrzebujących w kwarantannie,
zabezpiecza trasy wyścigów oraz imprezy organizowane przez Miasto Marki.
W 2021 r. fachowo udzieliła pierwszej
pomocy w autobusie.
W kategorii kultura nominację
otrzymały: Jolanta Buczyńska-Bobel,
Krystyna Ceredys i Elżbieta Goławska.
Tytuł Kobiety z Marką 2022 zasłużenie
powędrował do Pani Jolanty Buczyńskiej-Bobel, która pracuje w Bibliotece
Publicznej Miasta Marki. Od 5 lat
prowadzi Dyskusyjny Klub Książki.
Pisze też do miejskiego biuletynu informacyjnego Marki.pl i Obserwatora
Kulturalnego MOK. Prowadzi szeroką
promocję czytelnictwa w mediach
społecznościowych przedstawiając
nowości książkowe na swoim blogu.
Jest społecznikiem, który działa na
rzecz Samorządu.
W kategorii przedsiębiorczość
zostały nominowane Panie: Jolanta
Orlińska, Agata Rajchel, Patrycja Zdrojkowska i Anna Konstantynowicz. Tytuł

Laureatki tradycyjnie już uhonorowano wyjątkowymi statuetkami, które wręczył Jacek Orych, burmistrz Miasta MArki

Kobiety z Marką 2022 Kapituła przyznała Pani Agacie Rajchel. Laureatka
zajmuje się treningami kompetencji
interpersonalnych i komunikacją w
biznesie. Równocześnie prowadzi firmę na terenie Marek. Aktywnie wspiera
lokalną społeczność, chętnie pomaga
osobom w trudnej sytuacji życiowej.
W kategorii samorząd terytorialny
wpłynęły dwie nominacje dla Pań –
Anny Chojeckiej iElżbiety Błońskiej.
Tytuł Kobiety z Marką 2022 oraz statuetkę otrzymała Elżbieta Błońska, która
od 26 lat jest pracownikiem Ośrodka

Pomocy Społecznej w Markach, dziś
pełni w nim funkcję zastępcy dyrektora,
jednak ze względu na swoją wiedzę
i ogromne doświadczenie pozostaje
pracownikiem pierwszego kontaktu z
mieszkańcami Marek. Podejmuje też
wiele działań poza godzinami pracy.
Wspiera osoby w sytuacjach kryzysowych narażając przy tym własne życie.
W kategorii sport i zdrowie wpłynęły
nominacje dla Teresy Tworek, Justyny
Misiury i Patrycji Zdrojkowskiej. Statuetka i tytuł Kobiety z Marką 2022
powędrował do Pani Justyny Misiury.

Od 2019 roku jest bardzo aktywną
wolontariuszką Fundacji Marecki Klub
Kobiet z Pasją. Pomaga w wydarzeniach organizowanych przez Fundację
podczas Jarmarku Mareckiego, Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
Konwentu Kobiet Szminka. Jest inicjatorką zbiórek charytatywnych. Od
trzech lat prowadzi chór i grupę nordic
walking pod nazwą “Marki na kijach” .
Każda z nominowanych Pań z rąk
Burmistrza Jacka Orycha otrzymała
pamiątkowy dyplom nominacji, symboliczny upominek oraz piękne kwiaty.

Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: handlowcy@logos.home.pl

więcej wiadomości na www.zyciepw.pl

- Są ludzie, którzy zawsze lubią zaczynać od tego, że połowa szklanki jest
pusta, ale są też ludzie, którzy lubią zaczynać od tego, że w połowie jest pełna.
Niedługo konstrukcja budynku w stanie surowym będzie już zakończona.
Jesteśmy w tej chwili na finiszu, przed
wiechą dachu kryjącego kondygnację
techniczną. Jest już wyłoniony wykonawca nasypu prowadzącego na wzgórze zwieńczone budynkiem Muzeum.
Może nie dzieje się to w takim tempie,
jak bym chciał jako projektant, który
nadzoruje realizację, ale roboty postępują naprzód. Pora, aby porozmawiać
o tym, jak gminy, na których terenie,
i w których sąsiedztwie, znajdzie się
to Muzeum, powinny spojrzeć na tą
inwestycję.
– Zanim do tego przejdziemy,
opowiedzmy może trochę naszym
Czytelnikom jak wygląda lokalizacja tego Muzeum…

– Muzeum znajduje się na terenie
powiatu wołomińskiego w granicach
Miasta Zielonka (teren poligonu
wojskowego – przyp. red.) w bezpośrednim sąsiedztwie z granicą Gminy
Wołomin na terenie sąsiadującym z
Sanktuarium w Ossowie, które jest
w jurysdykcji Parafii pw. Św. Trójcy w
Kobyłce. Wydaje mi się, że warto, aby te
samorządy (trzy gminy i powiat), skoro
powstaje na ich terenie taki obiekt,
pomyślały już dziś o tym, co zrobić, aby
teren wokół Muzeum był wykorzystany
dla rozwoju całego obszaru na styku
trzech gmin.
– Obiekt jest budowany przez Muzeum Wojska Polskiego. Pańskim
zdaniem – jaka miałaby być tu rola
samorządów lokalnych?

sąsiadującej miejscowości np. Stacja
Radegast w Łodzi jest położona peryferyjnie w stosunku do śródmieścia.

– Ossów – to miejsce bitwy ale
przede wszystkim śmierci ks. Ignacego Skorupki, miejsce „Cudu nad
Wisłą”. Czy chce Pan powiedzieć,
że to nie jest jedyny walor tego
miejsca?

– O tym, że to miejsce jest atrakcyjne
świadczy nie tylko jego waga historyczna. Każdy kto będzie chciał iść
szlakiem Bitwy Warszawskiej będzie
chciał zajrzeć do Ossowa.
– Ale dziś Ossów żyje tylko jedną
imprezą w okolicach daty 15
sierpnia. Funkcjonuje niewielka,
gminna instytucja kultury, szkoła,
OSP, kaplica… i to wszystko. Czego
możemy spodziewać się po zrealizowaniu tego nowego obiektu?

– Jeszcze raz podkreślę, że jedną
rzeczą jest obiekt, którym będzie Muzeum Bitwy Warszawskiej, jako Filia
Muzeum Wojska Polskiego, a czymś

– Chociaż Ossów leży na terenie
Gminy Wołomin, to dla wielu mieszkańców Wołomina jest miejscem
odległym. Wiele osób nie rozumie
o co to całe historyczne zamieszanie. Nie widzi potencjału tkwiącego
w tym miejscu. Zastanawiają się
dlaczego budujemy Muzeum w
lesie. Ich zdaniem nikt tam nie
dojedzie.

– Przesada. Wprost na oś Muzeum
prowadzi droga powiatowa – prostopadle do ulicy Matarewicza, biegnącej
wzdłuż Ossowa. Jest bardzo wiele
miejsc historycznych, które znajdują się w stosunku do istniejących
miejscowości wręcz peryferyjnie.
Pola bitew na ogół nie znajdują się w
samym środku miasta. To, czy ludzie
będą odwiedzać to miejsce, tak jak
wiele miejsc upamiętniających inne
bitwy, zależy od tego, w jaki sposób całe
otoczenie zostanie zorganizowane.
Mam w swoim zawodowym dorobku
projekty obiektów, które są położone
zupełnie peryferyjnie w stosunku do

przegranych, mimo, że były wielkie
okazje. Najbardziej przegraną okazją
jest chyba Łódź - miasto, które jest
siedzibą najbardziej znanej szkoły
filmowej w Polsce straciło Festiwal
Filmowy Camerimage ponieważ...
weszło w spór nierozwiązywalny, według władz Łodzi, z pomysłodawcą
i organizatorem tego Festiwalu. I teraz
ten Festiwal odbywa się w Toruniu.
Łódź przez bezsensowny konflikt
straciła największy Festiwal o randze
międzynarodowej jaki się w tej chwili
odbywa w naszym kraju! Możecie
i wy zyskać, albo stracić swoją
szansę.

– Budowa stanu surowego
obiektu zbliża się do końca.
Często bywa Pan, w ramach
nadzoru autorskiego, na tej
budowie i jak Pan podkreśla,
zależy Panu, aby to miejsce
zaczęło żyć, nie tylko tym co
będzie oferował sam budynek,
ale przede wszystkim tym, co

O powstającym w Ossowie muzeum „Bitwy Warszawskiej” z Czesławem Bieleckim,
autorem projektu, według którego powstaje obiekt, rozmawia Teresa Urbanowska.
Rozmowa odbyła się 23 lutego 2022 roku, dzień przed inwazją rosyjską na Ukrainę.

Ossów 1920
– to nie było
prowincjonalne
wydarzenie

– Muzeum Wojska Polskiego będzie
administrowało filią Muzeum Bitwy
Warszawskiej w Ossowie. Ale trzeba
pamiętać, że jest cały teren wokół,
który ma ogromne walory nie tylko
historyczne ale także turystyczne.
Szczególnie w tej nowej konfiguracji,
kiedy powstające wzgórze zapewni
nam widok na pole Bitwy ale także
na piękne stawy, które znajdują się na
terenie Gminy Zielonka.

-– Uważam, że w Ossowie
młodzież powinna się uczyć
patriotyzmu. Bitwa Warszawska 1920 roku to nie było
prowincjonalne wydarzenie
ale była największa zwycięska
Bitwa, która miała miejsce
w Polsce w XX wieku. Przedpola Warszawy były jak przedpola
Kijowa, Charkowa i Odessy
tamtych czasów – mówi Czesław Bielecki, autor projektu
Muzeum Bitwy Warszawskiej
zupełnie innym jest teren, na którym
się ten obiekt znajduje i jego zagospodarowanie, choćby amfiteatr terenowy
z widokiem na stawy zorientowany na
południe. Stawy mogą być wykorzystane w celach rekreacyjnych, sportowych
i turystycznych. Dlatego już teraz
należałoby zadać pytanie samorządom, o których wspomnieliśmy na
początku naszej rozmowy – czy chcą to
wykorzystać? Czy potrafią wykorzystać
szansę jaką budowa Muzeum stwarza?
Zarówno powiat jak też gminy Zielonka, Kobyłka i Wołomin powinny sobie
odpowiedzieć na pytanie – czy Ossów
to dla nich blisko czy daleko. Z mojego
punktu widzenia, jako warszawiaka,
to Wołomin jest daleko od Warszawy,
ale Ossów jest blisko Wołomina. Więc
każdy może tu mieć własną filozofię.

Muszę powiedzieć, że rekonstrukcja
Bitwy i ilość uczestników – te 12-15
000 osób, którzy rokrocznie 15 sierpnia
przyjeżdżają do Ossowa, to fenomen
społeczny. Warto, żeby inne wydarzenia, nie będące z nim w konflikcie, ale
mające inny zupełnie charakter, mogły
się w tej scenerii znaleźć.

– I to, jest Pana zdaniem, ten
potencjał?

– W okolicy Warszawy nie ma takich
miejsc, o czym mówią wszystkie
firmy, które zajmują się organizacją
pokazów w terenie. Uważam, że
to jest okazja, żeby wykorzystać i tę
widownię, i to miejsce, i tę scenerię.
Czy powiat wołomiński i najbliższe
gminy to wykorzystają i przeprowadzą,
czy nie, to już od was zależy. Mamy
w Polsce szereg przykładów wielkich

będzie się działo wokół. Ma
Pan jakąś sprecyzowaną wizję?

– To nie jest kwestia mojej wizji,
ale przerwanego przez władze
Wołomina dialogu na ten temat.
Do tanga trzeba dwojga. Jestem
bardzo zainteresowany kontaktami ze wspólnotami lokalnymi.
Inwestor przejawia obojętność
odnośnie tego co dzieje się
dookoła. Ma dość roboty przy
właściwej Inwestycji. Uważam,
że to co się będzie działo i jak
będzie wyglądał Park Kulturowy
Wrota Bitwy Warszawskiej, jest
kluczowe dla funkcjonowania
samego obiektu. Uważam, że to
jest obiekt, gdzie oddziały wojska
powinny przyjeżdżać na przysięgę, po długim nocnym marszu.
Powinno być miejsce, gdzie przywozi się delegacje, szczególnie z
Zachodu, żeby widziały jakie jest
znaczenie Polski jako sojusznika
w ramach Wspólnoty Atlantyckiej
i Europejskiej. Uważam, że w
Ossowie młodzież powinna się
uczyć patriotyzmu. Bitwa Warszawska 1920 roku to nie było
prowincjonalne wydarzenie ale
była największa zwycięska Bitwa,
która miała miejsce w Polsce w
XX wieku. Przedpola Warszawy
były jak przedpola Kijowa, Charkowa i Odessy tamtych czasów.

PGE uruchomi w I połowie 2022 r. Punkt Obsługi Klienta Dystrybucyjnego w Wołominie. W powiecie wołomińskim trwa intensywny program inwestycyjny kablowania sieci i przyłączania nowych odbiorców.

Punkt Obsługi Klienta
Dystrybucyjnego wraca do Wołomina
W trosce o jak najwyższą jakość
obsługi mieszkańców powiatu wołomińskiego, ale również po doświadczeniach z anomaliami pogodowymi,
których niedawno doświadczaliśmy,
jeszcze w I połowie 2022 roku PGE
uruchomi nowy Punkt Obsługi Klienta Dystrybucyjnego – powiedział
Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu
PGE Polskiej Grupy Energetycznej. W ostatnich dwóch latach prowadziliśmy intensywny program inwestycyjny
na terenie powiatu wołomińskiego.
Zrealizowaliśmy blisko 7 tys. przyłączeń nowych odbiorców energii elektrycznej. W tym czasie w ramach prac
modernizacyjnych i rozbudowy sieci
elektroenergetycznej, PGE wykonała
łącznie ponad 37 km linii kablowych
średniego napięcia – podkreślił Wojciech Dąbrowski.
W Wołominie do 2012 r. funkcjonował Rejon Energetyczny, gdzie realizowana była bezpośrednia obsługa

mieszkańców powiatu. W 2012 r.
Rejon został przekształcony w Posterunek Energetyczny, a odbiorcy obsługiwani byli w Punkcie Obsługi Klienta
Dystrybucyjnego w Legionowie.

ok. 94 tys. na terenie sześciu miast
powiatu wołomińskiego (Kobyłka,
Marki, Radzymin, Wołomin, Ząbki,
Zielonka). Po otwarciu nowego
Punkt Obsługi Klienta Dystrybu-

– Pragnę serdecznie podziękować Panu Prezesowi Wojciechowi Dąbrowskiemu za pozytywny odzew na mój apel o poprawę
warunków obsługi klientów z terenu powiatu wołomińskiego
– jednego z największych powiatów w Polsce.
Dzięki podjętym decyzjom przez spółkę PGE, już
w najbliższych tygodniach nasi mieszkańcy zyskają bezpośredni Punkt Obsługi Klientów w Wołominie. Zaplanowane inwestycje przyczynią się natomiast do poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców i zwiększą atrakcyjność inwestycyjną naszych
gmin - mówi Adam Lubiak, Starosta Powiatu Wołomińskiego.
Od 2012 r. Posterunek Energetyczny Wołomin jest częścią Rejonu
Energetycznego Legionowo, który
obsługuje około 210 tys. Odbiorców
na terenie jedenastu miast, z czego
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powiat
Uważam, że jest to miejsce o ogromnym potencjale krajobrazowym, które
może być wykorzystane do różnych
imprez plenerowych. Ideą naszego
projektu było pokazanie Pola Bitwy
ze wzgórza, na które prowadzi Aleja
Zwycięstwa. Sam budynek jest rodzajem loggi widokowej, która pozwala
spojrzeć na rozległość niziny wołomińskiej. Charakter miejsca tworzy
bardziej założenie krajobrazowe i
jego kompozycję niż sam budynek.
Ta kompozycja terenowa może być
wykorzystywana do różnych eventów
- od zawodów balonowych przez
rekonstrukcje historyczne, podobne
do tej, która odbywa się w tym miejscu
15 sierpnia. Jest takie powiedzenie
dramaturga froncusko-rumuńskiego
Eugène Ionesco, który powiedział, że
nie trzeba budować teatru do wystawiania sztuk, których nie napisano.
Wielu twórców teatru w bardzo skromnych budynkach czy wnętrzach, potrafiło stworzyć fantastyczne spektakle.

cyjnego w Wołominie przejmie on
opiekę nad klientami z tych sześciu
miast.
W piątek 11 marca br. w Starostwie Powiatowym w Wołominie

odbyło się spotkanie przedstawicieli
Starostwa oraz reprezentacji Grupy
Kapitałowej PGE. Władze lokalne
reprezentował Starosta Powiatu
Wołomińskiego Adam Lubiak, ze
strony PGE uczestniczyli prezes
zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski oraz
dyrektor generalny warszawskiego
oddziału PGE Dystrybucja Sylwester Szczensnowicz. W spotkaniu
wzięli udział również przedstawiciele gmin: Wójt Gminy Dąbrówka
Radosław Korzeniewski, Zastępca
Burmistrza Wołomina Dariusz Szymanowski oraz Zastępca Burmistrza
Radzymina Krzysztof Dobrzyniecki.
Celem spotkania było omówienie zasad współpracy z samorządem oraz
postępowania w sytuacji wystąpienia
awarii masowych. W trakcie dyskusji
omówiono także kwestie związane
z procesem inwestycyjnym w PGE
Dystrybucja.

Z hrabstwa Kerry przyjechały dwa TIRy
pełne darów. Dzięki staraniom mareckiej
Polonii zasiliły magazyn przy Dużej, z którego
korzystają uchodźcy.

Z Irlandii przez Marki
dla uchodźców

9 marca o poranku dwa
TIRy na irlandzkich numerach rejestracyjnych
zaparkowały przy remizie
strażackiej w Markach. Na
naczepie każdego z nich
została zawieszona ukraińska flaga – symbol pomocy
dla mieszkańców udręczonego kraju. To był sygnał
dla społeczników z Marek,
że czas się błyskawicznie
zorganizować. Kilka minut
po dziewiątej oba TIRy

Dwa TIRy podjechały pod magazyn i rozpoczęła się
akcja wypakowywania darów.
Przyszli wolontariusze, samorządowcy,
strażacy, reprezentanci
prywatnych i miejskich
firm. Wystarczyły
trzy godziny...
podjechały pod centralny
magazyn i rozpoczęła się
akcja wypakowywania darów. Przyszli wolontariusze,
samorządowcy, strażacy,
reprezentanci prywatnych i
miejskich firm. Dosłownie
i w przenośni powstał łańcuch ludzkich serc. Z rąk do

rąk podawane były produkty
spożywcze, wyroby kosmetyczne, chemia domowa
oraz ubrania. Operacja zakończyła się w trzy godziny.
Potem do gry weszły kolejne
grupy wolontariuszy, które
rozpoczęły ich układanie
na sali. Warto podkreślić,

Razem można więcej

- W Ossowie trwa budowa Muzeum Bitwy Warszawskiej, ale w
przestrzeni publicznej krąży informacja, że nic się na tej budowie
nie dzieje. Czy jest to prawdziwa
informacja?

że dary pochodzą z irlandzkiego hrabstwa Kerry, a w
organizację ich zbiorki i
transportu zaangażowała
się tamtejsza Polonia (wśród
której prym wiedzie pochodząca z Marek Sylwia
Wesołowska).
Wszystkie dary są bezpłatnie rozdawane uchodźcom z Ukrainy, którzy trafili
do Marek.

OGŁOSZENIA DROBNE
Budownictwo
Usługi

Usługi - Różne

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

Nieruchomości
Kupię
Kupię za gotówkę
każdą nieruchomość
z problemem prawnym, zadłużoną,
udziały w nieruchomościach
tel. 787 805 828

Usługi - Różne

tel. 660 778 347
www.zyciepw.pl
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tel. 660 778 347
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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

www.zyciepw.pl
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