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The Voice  
of Powiat  

po raz trzeci
– Oddajemy mieszkańcom 

głos – uruchamiamy Budżet Obywatel-
ski, dając  swobodę w wyborze najważniej-
szych dla mieszkańców przedsięwzięć. Od 
tego roku mieszkańcy wspólnie zdecydują 
o tym, co powstanie w najbliższej okolicy. 
(...) Zapraszam na spotkanie informacyjne, 
które odbędzie się w poniedziałek, 11 kwiet-
nia o godz. 17.00, w Urzędzie Miasta - mówi 
Edyta Zbieć, burmistrz Kobyłki>> str. 2

Startuje  
Budżet  
Obywatelski

Jedna zapałka 
może zmienić 

wszystko

W tym roku, w najstarszej 
kategorii wiekowej, przed-
stawicielki Marek zgarnęły 
całą pulę nagród. Miejsca 
od I do III należą właśnie do 
nich. Na czele uplasowała 
się Pola Deptuła, która zajęła 
I miejsce w trzeciej kategorii 
wiekowej 15-18 lat śpiewając 
piosenkę pt. ,,Distance’’. Do 
eliminacji wstępnych przy-
stąpiło 120 osób >> str. 6

W ciągu ostatnich tygodni wołomińscy strażacy i druhowie 
z OSP wyjeżdżali kilkaset razy do pożarów traw na łąkach  

i nieużytkach oraz pożarów w lasach. Tylko w dniach  
21 - 25 marca 2022 roku na terenie powiatu wołomińskie-

go doszło do 74 pożarów traw i lasów. W miejscowości 
Dzierżanów. Spaleniu uległo około 1,5 ha suchej trawy.  

W związku z powyższym zwiększono stany osobowe w Jed-
nostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Wołominie>>>  str. 3



Choć w miejscowościach ościen-
nych (Wołomin, Marki) BO ma 
już swoją tradycję to dla mieszkań-
ców Kobyłki będzie nowością gdyż 
został uruchomiony Uchwałą nr 
XLIV/385/2021 Rady Miasta z 20 
grudnia 2021 roku, która  określi-
ła zasady i tryb przeprowadzania 
konsultacji społecznych w formie 
budżetu obywatelskiego oraz wyma-
gania, jakie powinien spełniać każdy 
projekt. Wszystkie zapisy można zna-
leźć w treści wspomnianej Uchwały.
Przypomnijmy:

Dzięki budżetowi obywatelskie-
mu mieszkańcy decydują o tym, 
na co przeznaczyć część budżetu, 
w tym przypadku budżetu Miasta 
Kobyłka. Jednak to samorząd określa 
kwotę przewidzianą na realizację 
BO. W Kobyłce przeznaczona na ten 
cel pula środków wynosi 500 tys. zł.  
Cały proces składa się z kilku etapów:  
• zgłaszanie projektów • ocena pro-
jektów przez specjalnie powołany ze-
spół w Urzędzie Miasta • głosowanie 
Mieszkańców • ogłoszenie wyników 
• realizacja pomysłów.

W Kobyłce w bieżącym, 2022 
roku, zgłaszanie projektów będzie się 
odbywało od 19 kwietnia do 16 maja, a 
głosowanie Mieszkańców na zakwa-
lifikowane projekty od 7 września do 
28 września. Realizacja odbędzie się 
w roku 2023.

Zadania, które mogą być fi-
nansowane mają charakter twardy 
(inwestycje, remonty, moderniza-
cje, budowy, zakupy wyposażenia 
itp.) albo miękki (działania pro-
społeczne, oświatowe, edukacyj-
ne lub sportowo-rekreacyjne). 
Maksymalna wartość projektu 
twardego nie może przekroczyć 
150 tys., a miękkiego 20 tys. zł.  
Wszystkie wymagania znajdują się we 

wspomnianej na wstępie Uchwale. 
Najważniejsze założenia to: • możli-
wość zrealizowania działania w ciągu 
jednego roku • mieszkańcy będą 
korzystali z rezultatów nieodpłatnie 
• działanie będzie prowadzone na 
nieruchomościach, które są wła-
snością miasta • będzie dostępne 
dla ogółu mieszkańców • działanie 
nie będzie generowało kosztów w 
następnych latach (np. zatrudnienia), 
a tylko koszty bieżącego utrzymania  
• jest uzasadnione z punktu widzenia 
potrzeb społecznych.

Każdy może zgłosić maksymalnie 
dwa projekty. Jeśli zgłaszający projekt 
ma poniżej 13 lat, musi załączyć 
zgodę rodziców lub opiekunów 
ustawowych. Zgłaszanie odbywa 
się w dwóch formach: papierowej 
(na formularzu) lub elektronicznie 
za pośrednictwem systemu obsługi 
budżetu obywatelskiego. Wymogi do-
tyczące zgłoszeń projektów i elemen-
tów, jakie powinny zawierać dostępne 
są w Uchwale. Do zgłoszenia należy 
załączyć listę poparcia z podpisami 
co najmniej 15 mieszkańców Kobyłki 
(nie uwzględniając projektodawców). 

Wzór listy poparcia dostępny jest 
w załącznikach. Należy również 
dołączyć zgodę autora na wykorzy-
stanie utworu dla celów budżetu 
obywatelskiego. Wszystkie zgłoszone 
projekty będą opublikowane w syste-
mie budżetu obywatelskiego. Ocenę 
formalną oraz merytoryczną każdego 
projektu przeprowadza Zespół ds. 
Budżetu Obywatelskiego, powołany 
przez Burmistrza Miasta Kobyłka.

Ocena formalna to sprawdzenie, 
czy zgłoszenie zawiera wszystkie 
wmagane elementy, czy dołączono 

listę poparcia, czy wpłynęło w termi-
nie, czy nie przekracza maksymalnej 
kwoty itp.

Ocena merytoryczna z kolei to 
sprawdzenie, czy np. możliwa jest 
techniczna realizacja projektu, czy 
możliwa jest realizacja w ciągu jed-
nego roku, czy mieści się w zakresie 
zadań własnych Miasta, czy nie na-
rusza przepisów prawa i czy Miasto 
ma tytuł prawny do dysponowania 
nieruchomością, na którym projekt 
będzie realizowany.

Oczywiście od negatywnej oceny 
przysługuje projektodawcy odwoła-

nie (warunki odwołania są dostępne 
w Uchwale).

Kolejność projektów na liście bę-
dzie ustalana poprzez losowanie nu-
merów – losowanie będzie publiczne.

Na konkretny projekt Mieszkańcy 
będą mogli głosować na dwa sposoby: 
• tradycyjnie, za pomocą kart do 
głosowania wrzucanych do urn, które 
będą ustawione w 4 lokalizacjach w 
mieście • przez internetowy system 
obsługi budżetu 

Każdy Mieszkaniec będzie mógł 
zagłosować tylko raz. Oddając nie 
więcej niż dwa głosy poprzez wybór 
jednego projektu z projektów mięk-
kich i jednego z projektów twardych.

Do realizacji będą rekomendowa-
ne projekty, które uzyskały największą 
liczbę głosów, aż do wyczerpania 
ogólnej kwoty przeznaczonej na ich 
realizację. Wyniki głosowania będą 
podawane do publicznej wiadomości 
poprzez publikację w systemie obsłu-
gi budżetu oraz stronę www Miasta.

- Oddajemy mieszkańcom głos 
– uruchamiamy w Kobyłce Budżet 
Obywatelski, dając  swobodę w wybo-
rze najważniejszych dla mieszkańców 
przedsięwzięć. Od tego roku Miesz-
kańcy wspólnie zdecydują o tym, co 
powstanie w najbliższej okolicy - za 
dwa tygodnie, we wtorek 19 kwietnia 
ruszy składanie projektów w Budżecie 
Obywatelskim. Zapraszam także na 
spotkanie informacyjne, które odbę-
dzie się w poniedziałek, 11 kwietnia 
o godz. 17.00 w sali konferencyjnej 
Urzędu Miasta - mówi Edyta Zbieć, 
burmistrz Kobyłki.

Wprowadzenie BO to był jeden 
z punktów programu wyborczego 
obecnej burmistrz Kobyłki Edyty 
Zbieć.

Źródło www.kobyłka.pl  
oprac. Z.G.

Biuro reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: handlowcy@logos.home.plwww.zyciepw.pl
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W Kobyłce startuje  
Budżet Obywatelski

W Kobyłce rusza I edycja Budżetu Obywatelskiego. Kobyłkowski. W związku z tym w poniedziałek  
(11 kwietnia) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. Wołomińskiej 1 odbędzie się spo-
tkanie informacyjne. -– Podczas spotkania zaprezentujemy Państwu założenia Budżetu Obywatelskiego,  
jego harmonogram oraz odpowiemy na pytania – informuje Edyta Zbieć, burmistrz Miasta Kobyłka.

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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Dzięki budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy decydują 
o tym, na co przeznaczyć część budżetu, w tym przypad-
ku budżetu Miasta Kobyłka. – Co roku można wymyślić 
i zgłosić projekt, a następnie wybrać w głosowaniu te, 
które zostaną zrealizowane. W ten sposób Mieszkańcy 
wspólnie decydują o tym, co powstanie w najbliższej 
okolicy. Uczestnictwo w budżecie obywatelskim to świet-
na okazja, żeby razem z innymi decydować o tym, jak 
zmienia się Kobyłka – podkreśla Edyta Zbieć, burmistrz 
Miasta Kobyłka, dla której wprowadzenie BO było jed-
nym z ważnych punktów programu wyborczego.

Z okazji Świąt Zmar��ychwstania Pańskiego 
przesyłamy z serca pł��ące życzenia.

Niech czas Wielkiej Nocy 
przy�róci nam Wiarę w lepszy świat,
odnowi w nas bezinteresowną Miłość 
i wleje w nasze serca prawdziwy Pokój.

Burmistrz Radzymina

Krzysztof Chaciński Elżbieta Darka

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Radzyminie
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Dobry pomysł, ale ...
Edward M. Urbanowski

Przez pierwsze trzy tygodnie wojny w Ukrainie, chodziliśmy dumni z 
samych siebie. To my Polacy zaopiekowaliśmy się emigrantami, daliśmy 
im jedzenie, ubranie i dach nad głową! Świat nas podziwiał, poklepywał po 
ramieniu, obiecywał pieniądze. Minęło kolejne trzy tygodnie. Balon pękł! 
Coraz więcej Polaków goszczących ukraińskie rodziny zaczyna powtarzać 
stare afrykańskie przysłowie: gość pierwszego dnia jest złotem, drugiego 
srebrem a trzeciego żelazem. Dlaczego?

Odpowiedź jest tu stosunkowo prosta. Wszystkim się wydawało, że 
po kilku tygodniach państwo polskie przejmie na siebie ciężar utrzyma-
nia gości zza wschodniej granicy. Da im docelowe mieszkanie, pracę i 
zapewni im utrzymanie. Minęło siedem tygodni, a nic się nie zmieniło. 
Gospodarze muszą wciąż łożyć na utrzymanie goszczonych osób. A nie są 
to małe pieniądze. Do tego dochodzą problemy innej natury. Ukraińcom 
trzeba zapewnić pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, zdrowotnych, 
edukacyjnych czy bytowych. Nie mówiąc o przełamywaniu barier kultu-
rowych. A tych nie jest tak mało. Dobrze, jak w polskim domu jest osoba, 
która nie pracuje i ma dużo wolnego czasu na bycie z gośćmi. Ale jak 
długo można tak funkcjonować? To przecież jest wielka prowizorka! Fakt, 
są zapowiedzi rządzących. Pomożemy, załatwimy, itp. … ale tych działań 
nie widzą polskie rodziny goszczące emigrantów ani też sami Ukraińcy, 
którzy wreszcie powinni zacząć normalnie żyć, pracować i mieszkać na 
własny rachunek.

A z tym jest problem. Owszem, praca może by się i znalazła … ale za 
parę groszy za które nie będzie można wynająć nawet małego pokoiku, 
gdyż ceny wynajmu ogromnie wzrosły. A mówimy głównie o kobietach 
z małymi dziećmi, bez specjalistycznego wykształcenia czy znajomości 
języka polskiego. To błędne koło! One same nic nie zrobią, bo i co? Tu 
potrzebne jest zdecydowane wsparcie Unii. W ciągu pierwszych tygodni 
od wybuchu wojny ceny mieszkań wzrosły o 33 proc. To oznacza, że w 
przypadku uchodźców sytuacja z najmem komplikuje się o tyle, że ich 
start tutaj będzie uzależniony od tego, jak polskie państwo zaangażuje 
się w ich integrację na rynku pracy. Bez godziwych zarobków nikt nie 
wynajmie mieszkania!

To, co dzieje się na rynku nieruchomości, oczywiście można zrzucić 
na niemoralne postawy pojedynczych osób, które z kryzysu uchodźczego 
urządziły sobie doskonały biznes. Ale to tylko część prawdy. To, co obser-
wujemy, jest bowiem problemem strukturalnym, gdyż państwo odpuszcza 
interwencję w rynek nieruchomości a jedyną obowiązującą zasadą jest tu 
maksymalizacja zysku właścicieli lokali. Czyżby to był utajniony elektorat 
Prawa i Sprawiedliwości?

Rzecznik Praw Obywatelskich alarmuje, że dla uchodźców zna-
lezienie samodzielnego dachu nad głową jest podstawową potrzebą. 
Bez interwencji państwa już niedługo możemy zetknąć się z kryzysem 
bezdomności. Wielkie hale i nasze mieszkania to przecież rozwiązania 
tymczasowe. Co zrobić, by ulice polskich miast nie były za chwilę pełne 
tułających się kobiet i dzieci? Najważniejszym zadaniem jest zwiększenie 
liczby zasobów mieszkaniowych, które służą zaspokajaniu potrzeb, a nie 
pomnażaniu zysków chciwych właścicieli mieszkań. I tutaj najczęściej 
padającym hasłem jest zamrożenie cen czynszu.

Pomysł jest dobry, ale … nie tylko Ukraińcom trzeba dopłacać do 
wynajmu mieszkania. Wciąż tysiące polskich rodzin żyje w skrajnym 
ubóstwie, o których losie państwo polskie dzisiaj zapomniało.
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Przez wieki uważano, że na 
szacunek trzeba sobie zasłużyć. Czy 
teza ta sprawdza się również dziś w 
dobie krótko żyjących, wręcz chwilo-
wych newsów i wszechogarniającego 
nas hejtu? Nie wiem jak Wy, ale ja 
coraz częściej dostrzegam, jak bez 
skrupułów niszczymy wartości i 
ludzi, którzy są im wierni.

Dziś jednak chciałabym skupić 
się na szacunku do miejsca, w któ-
rym żyjemy. Szacunek do domu i 
Ojczyzny, jak wielu z nas jeszcze o 
nim pamięta?

Trwająca od ponad miesiąca woj-
na w Ukrainie sprawia, że z każdym 
dniem dom tracą kolejni Ukraińcy. 
Kolejni ruszają na tułaczkę, kolejni 
wracają z poczucia obowiązku wzglę-
dem bliskich, Ojczyzny, własnej 
firmy. Wielu tęsknota czy przywią-
zania przysłania niebezpieczeństwo 
czające się we własnym kraju.

My jesteśmy w siebie. Czy umie-
my uszanować to, co posiadamy? 
Czy potrafimy obdarzyć szacunkiem 
tych, którzy dbają o bezpieczeństwo 
naszych granic, o nasze zdrowie. Czy 
wystarczająco wspieramy pedagogów 
w wychowaniu naszych latorośli, 
którym przez ostatnie lata dołożono 
licznych obowiązków, na które nikt 
wcześniej się z nimi nie umawiał?

Kilka dni temu zostałam popro-
szona o opiekę nad grupą uchodźców 
podczas wycieczki do Warszawy. 
Uczestniczyły w niej głównie mamy 
i ich dzieci. Z nestorką jednej z 
liczniejszych, wielopokoleniowych 

rodzin, miałam przy tej okazji moż-
liwość dłuższej rozmowy. Rodzina 
z Żytomierza – babcia, dziadek, ich 
dwie córki z dziećmi. Najmłodsze 
ma nieco ponad 3 miesiące. Przeby-
wają w Polsce niemal od miesiąca. 
Zapytałam nestorkę czy wiedzą 
co dalej, czy mają już jakiś plan? 
Kobieta, niemal moja rówieśniczka 
odpowiedziała bez namysłu – ja z 
mężem, chcemy wracać. Nie umiem 
wyciągać ręki po pomoc, choć wszy-
scy są tu dla nas wspaniali to wiem, że 

muszę wracać do siebie. Tam zostali 
bliscy. Został nasz biznes. Trzeba 
wracać do pracy. Tam jest mój dom. 
To zdanie powtórzyła wiele razy 
podczas naszej niemal godzinnej 
rozmowy.

A my? My jesteśmy w domu. Czy 
umiemy go uszanować?

Zostawiam Was tym pytaniem 
życząc spokojnych, rodzinnych Świąt 
Wielkanocnych.

Szacunek 
Teresa Urbanowska

(...)  będąc rodzicami, 
próbujemy wyjaśnić naszym 
pociechom, że nie powinny 
się upierać przy takim czy 
innym rozwiązaniu, bo nic 
nie osiągną a tylko mogą 

się zranić, poparzyć, stracić 
przyjaciół. Czy wszyscy 

wyciągnęliśmy właściwe 
wnioski z lekcji udzielanych 

nam przez rodziców? 

Do dużego pożaru trawy do-
szło m.in. 25 marca w miejscowo-
ści Dzierżanów. Spaleniu uległo 
około 1,5 ha suchej trawy. Akcja 
gaśnicza była mocno utrudniona 
ze względu na problemy z do-
jazdem.

– Po dojeździe w okolice poża-
ru stwierdzono brak możliwości 
dojazdu wozem bojowym do 
miejsca pożaru. Po dokładnym 
rozpoznaniu miejsca zdarzenia 
ustalono, że jedyną drogą dotarcia 
do pożaru jest przedostatnie się 
przez rzekę Osownica. Działania 
straży polegały na zabezpiecze-
niu miejsca zdarzenia, przej-
ściu ratowników przez rzekę po 
czym gaszeniu płonącej trawy 
przy pomocy tłumic jak również 
opryskiwaczy spalinowych. (...) 
– informowali w mediach spo-
łecznościowych strażacy z Jadowa.

Tylko w okresie od 21 do 25 
marca 2022 roku na terenie po-
wiatu wołomińskiego doszło do 74 
pożarów traw i lasów. W związku 
z powyższym zwiększono stany 
osobowe w Jednostce Ratowni-
czo-Gaśniczej PSP w Wołominie.

 - Podniesienie stanu osobo-
wego umożliwiło uruchomienie 
dodatkowego zastępu, którego 
zadaniem jest szybkie dotarcie 
do miejsca pożaru, określenie 
jego powierzchni i ograniczenie 
rozwoju. Następnie kierowanie 
działaniami w miarę docierania 
kolejnych zastępów. Podniesienie 
stanów osobowych w okresie 
zwiększonej palności możliwe 
było dzięki środkom pieniężnym 
uruchomionym przez Starostę 
Powiatowego w Wołominie - pod-
kreślają strażacy PSP Wołomin. 

 Strażacy Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Wo-
łominie zachęcają aby zapoznać 
się z treścią kampanii „Stop poża-
rom traw sezon 2022” na stronie 
Komendy Głównej Państwowej 
Straży Pożarnej w Warszawie.

Z powodu pożaru traw docho-
dzi również do pożarów podszy-
cia w lasach, które są skutkiem 
rozprzestrzeniania się ognia z 
palących się łąk i nieużytków.  
Trawy są wysuszone i palą się bar-
dzo szybko, nawet lekki powiew 
wiatru sprzyja rozprzestrzenianiu 
się ognia. Jeśli nastąpi gwałtowna 
zmiana jego kierunku, pożary 
bardzo często wymykają się spod 
kontroli i przenoszą na pobliskie 
lasy, niszcząc je bezpowrotnie. 

Mimo ostrzeżeń oraz licznych 
akcji prewencyjno-edukacyjnych 
przeciwko wypalaniu traw w na-
szym społeczeństwie nadal panuje 
błędne przekonanie, że wypalanie 
traw użyźnia ziemię. Zapobiegać 
takim nieodpowiedzialnym i za-
grażającym zdrowiu i życiu za-
chowaniem mają m.in. kampanie 
społeczne. Kampania społeczna 
Państwowej Straży Pożarnej „Stop 
Pożarom Traw” trwa od 1 marca 
do 30 kwietnia 2022 r. Jej prze-
bieg ze względu na pandemię 
koronawirusa ograniczał się do 
propagowania w mediach, także 
portalach społecznościowych, 
bezpiecznego zachowania się w 
obszarach przyrodniczych. Dzięki 
aktywności oficerów prasowych w 

całym kraju wiedza ta dociera do 
wielu ludzi.

Nadal jednak wiele osób wypala 
trawy i nieużytki rolne, tłuma-
cząc swoje postępowanie chęcią 
użyźniania gleby.  Od pokoleń 
wśród wielu ludzi panuje bowiem 
przekonanie, że spalenie trawy 
spowoduje szybszy i bujniejszy jej 
odrost, a tym samym przyniesie 
korzyści ekonomiczne. Jest to 
jednak całkowicie błędne myśle-
nie. Rzeczywistość wskazuje, że 
wypalanie traw prowadzi do nieod-

wracalnych, niekorzystnych zmian 
w środowisku naturalnym – ziemia 
wyjaławia się, zahamowany zosta-
je bardzo pożyteczny, naturalny 
rozkład resztek roślinnych oraz 
asymilacja azotu z powietrza. Do 
atmosfery przedostaje się szereg 
związków chemicznych będących 
truciznami zarówno dla ludzi jak 
i zwierząt. Wypalanie traw jest 
również przyczyną wielu pożarów, 
które niejednokrotnie prowa-
dzą niestety także do wypadków 
śmiertelnych. Rocznie w tego 
rodzaju zdarzeniach śmierć ponosi 
kilkanaście osób. Pożary traw są 
niebezpieczne dla życia i zdrowia 
ludzi. Zagrażają lasom, domom 
i zabudowaniom gospodarczym, 
bezpowrotnie niszczą faunę i florę. 

W przypadku dużej prędkości 
wiatru i nagłej zmiany kierunku, 
pożary bardzo często przenoszą 
na pobliskie lasy i zabudowania. 
Wypalanie traw prowadzi do nieod-
wracalnych, niekorzystnych zmian 
w środowisku naturalnym – ziemia 
wyjaławia się, zahamowany zostaje 
pożyteczny, naturalny rozkład 

resztek roślinnych. Do atmosfery 
przedostają się związki chemicz-
ne będące truciznami dla ludzi i 
zwierząt. Giną zwierzęta domowe, 
które przypadkowo znajdą się w 
zasięgu pożaru Płomienie niszczą 
miejsca bytowania zwierzyny.

Obszary zeszłorocznej wy-
suszonej roślinności, która ze 
względu na występujące w tym 
czasie okresy wegetacji stanowi 
doskonałe podłoże palne, co w 
zestawieniu z dużą aktywnością 
czynnika ludzkiego w tym sektorze, 

skutkuje gwałtownym wzrostem 
pożarów.  Za ponad 94% przyczyn 
ich powstania odpowiedzialny jest 
człowiek.

Pożary nieużytków, z uwagi 
na ich charakter i zazwyczaj duże 
rozmiary, angażują znaczną liczbę 
sił i środków straży pożarnych.

Każda interwencja to poważny 
wydatek finansowy. Strażacy zaan-
gażowani w akcję gaszenia pożarów 
traw, łąk i nieużytków, w tym sa-
mym czasie mogą być potrzebni do 
ratowania życia i mienia ludzkiego 
w innym miejscu. Może się zda-
rzyć, że przez lekkomyślność ludzi 
nie dojadą z pomocą na czas tam, 
gdzie będą naprawdę potrzebni.

Wypalanie traw jest zabronione. 
Kodeks wykroczeń przewiduje za 
to karę grzywny w wysokości nawet 
do 5 tys. zł. Zakaz wypalania traw 
zawarto w następujących aktach 
prawnych:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 
roku o ochronie przyrody (Dz. U. 
2018 r. poz. 142):

• art. 131 pkt 12: „Zabrania się 
wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, 

rowów, pasów przydrożnych, szla-
ków kolejowych oraz trzcinowisk i 
szuwarów”.

• art. 131: „Kto wypala łąki, 
pastwiska, nieużytki, rowy, pasy 
przydrożne, szlaki kolejowe, trzci-
nowiska lub szuwary – podlega 
karze aresztu albo grzywny”.

Ustawa z dnia 28 września 1991 
roku o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 
788):

• art. 30 ust. 3 pkt 3: „w lasach 
oraz na terenach śródleśnych, jak 
również w odległości do 100 metrów 

od granicy lasu, zabrania się działań 
i czynności mogących wywołać nie-
bezpieczeństwo, a w szczególności: 
rozniecania ognia poza miejscami 
wyznaczonymi do tego celu przez 
właściciela lasu lub nadleśniczego, 
korzystania z otwartego płomienia, 
wypalania wierzchniej warstwy gle-
by i pozostałości roślinnych”.

Za wykroczenia tego typu grożą 
surowe sankcje:

• art. 82 ustawy z dnia 20 maja 
1971 roku Kodeksu wykroczeń (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 618) – kara aresztu, 
nagany lub grzywny, której wysokość 
w myśl art. 24 § 1 może wynosić od 
20 do 5000 złotych.

• art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 roku Kodeksu karne-
go (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 
ze zm.): „Kto sprowadza zdarzenie, 
które zagraża życiu lub zdrowiu 
wielu osób albo mieniu w wielkich 
rozmiarach, mające postać pożaru, 
podlega karze pozbawienia wolności 
od roku do lat 10”.

Na podstawie materiałów
KP PSP Wołomin

W ciągu ostatnich tygodni wołomińscy strażacy i druhowie z OSP wyjeżdżali 
kilkaset razy do pożarów traw na łąkach i nieużytkach oraz pożarów w lasach. 
Tylko w dniach 21 - 25 marca 2022 roku na terenie powiatu wołomińskiego 
doszło do 74 pożarów traw i lasów. W związku z powyższym zwiększono stany 
osobowe w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Wołominie

Jedna zapałka 
może zmienić 
wszystko

Za ponad 94% przyczyn powstania pożarów odpowiedzialny jest człowiek.

Niech nadchodzące 
Święta Wielkanocne 
przyniosą Państwu

same radosne i szczęśliwe dni 
oraz będą okazją

do spędzenia wspaniałych chwil 
w gronie najbliższych.
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– Na nasze czwartkowe spotka-
nie (31.03.2022 r.) przyszli głównie 
członkowie Rady Osiedla oraz trzech 
radnych miejskich z okręgu, w skład 
którego wchodzi obszar działania 
Rady Osiedla Partyzantów, radni z 
Klubu PiS: Bogdan Sawicki – przew. 
Klubu, Kazimierz Tarapata i Janusz 
Mirowski oraz radny z innego okręgu 
wyborczego, ale przewodniczący 
gminnej Komisji Bezpieczeństwa 
– Piotr Sikorski – z Klubu Radnych 
Pozytywny Wołomin – mówi Rafał 
Gwara, przewodniczący Rady Osie-
dla Partyzantów.

– Było to nasze pierwsze spo-
tkanie po pandemii, czyli po ponad 
2 latach. Przyszli na nie głównie 
członkowie Rady Osiedla (RO). Na 
każdym posiedzeniu RO omawiamy 
zrealizowane inwestycje. Informu-
jemy o tym, jakie plany na najbliższy 
czas ma gmina, a mieszkańcy zgła-
szają swoje uwagi i najpilniejsze pro-
blemy. Tak było i tym razem – mówi 
radny Bogdan Sawicki.

Nasi rozmówcy podkreślili, że w 
spotkaniu uczestniczył niemal cały 
przekrój wiekowy społeczności. 

– Inne potrzeby i problemy mają 
osoby starsze a inne młodsi. Starsze 
osoby chcą, żeby autobus zahaczał o 
ulice: Sosnową, Wołomińską i Legio-
nów (obecnie w rejonie osiedla jedzie 
głównie ulicą Sikorskiego) – mówi 
radny Kazimierz Tarapata.

Przewodniczący Rady Osiedla 
Rafał Gwara dodaje, że zgłaszanych 
potrzeb jest wiele i nie sposób je 
wszystkie wymienić. – Dla poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców, nie 
tylko osiedla, niezbędny jest ciąg 
pieszo-rowerowy do cmentarza w 
Wołominie, ulicą Graniczną (z uwagi 
na swego rodzaju małą obwodnice 
Wołomina, jaka powstała). Mieszkań-
cy zgłaszają też potrzebę stworzenia 
miejsca do rekreacji w najbliższym 
sąsiedztwie – podkreśla przewodni-
czący Rady Osiedla.

– Myślę, że na tą chwilę, są to 
działania, które długo jeszcze pozo-
staną niewykonalne, bo nie ma na to 
środków – ripostuje radny Bogdan 
Sawicki. – Liczymy że pojawią się 
nowe projekty rządowe, które pozwo-
lą na więcej działań – dodaje.

Faktem jest, że w obecnej ka-
dencji, wiele inwestycji – głównie 
drogowych – realizowanych zarówno 
na terenie Miasta jak i Gminy Woło-
min. – Ale proszę zwrócić uwagę, że 
są to inwestycje realizowane przez 
Starostę czyli przez powiat a nie przez 
gminę Wołomin.  Tych, które realizu-
je Burmistrz Wołomina, czyli gmina 
jest niewiele, stąd warto rozróżnić 
inwestycje powiatowe i gminne – 
podkreśla radny Sawicki.

Nasi rozmówcy podkreślają, że 
mieszkańców interesują sprawy 
bieżące. – Dopytywali się dlacze-
go została wstrzymana inwestycja 
budowy gminnej inwestycji w ulicy 
Leszczyńskiej, jeszcze w grudniu, 

gdy przez zimowe miesiące mieli-
śmy dobre warunki pogodowe do 
prowadzenia robót. Niepokoją się czy 
ta inwestycja będzie kontynuowana, 
zwłaszcza teraz, gdy prowadzona jest 
wojna w Ukrainie i ceny inwestycji 
szybują w górę na potęgę. Narzekają 
na trudne warunki korzystania z 
drogi, dojazdu do własnych posesji. 
Wiele kontrowersji budzi również 
lokalizacja przedszkola, do budowy 
którego przystąpiła gmina – mały 
teren, brak parkingów, brak miejsca 
do rekreacji na powietrzu dla dzieci – 
podkreśla radny Kazimierz Tarapata. 
Podczas spotkania rozmawiano 

również o bieżących działanaich na 
terenie gminy, w których uczestni-
czą również inne jednostki - powiat  
i urząd marszałkowski. Poruszono 
następujące tematy: • Ulica Legio-
nów na odcinku Partyzantów – Woło-
mińska – pozyskano rządowe środki 
na budowę drogi; • Ulica Parkowa, 
Traugutta, Mickiewicza (odcinek 
Moniuszki – rondo przy Kauflandzie) 
– drogi zostały zgłoszone do projektu 
Polski Ład (wartość inwestycji ok. 10 
mln zł, czekamy na rozstrzygnięcie);  
• dom komunalny na Lipi-
nach Nowych (około 30 miesz-
kań, dofinansowanie rządowe); 
• przedszkole na osiedlu Lipińska, 
pozyskano na ten cel 4,7 mln zł. 

Gmina zabezpieczyła środki w wyso-
kości 4 mln zł; • Droga 634, odcinek 
w Wołominie – ul. 1-go Maja. Lada 
chwila zostanie ogłoszony przetarg; 
• Ulica Leszczyńska, koszt budowy 
7 mln zł z czego 4 mln pozyskane ze 
środków rządowych, koniec inwe-
stycji 12.2023. Wyjaśnienie czemu 
wykonawca przerwał pracę przed 
zimą i do teraz nie wrócił na plac 
budowy. Z uwagi na rosnące ceny 
materiałów, paliwa itp. wykonawca 
poprosił o renegocjację kwoty do 
zapłaty za inwestycję. Burmistrz 
zadeklarował chęć dołożenia gdyż 
nie jest to duża kwota. Na najbliższej 

sesji będzie procedowany temat;  
• ulica Brzozowa – dofinansowanie 
na budowę drogi w wysokości 0,5 
mln zł; • ulica Sikorskiego – koniec 
budowy do 11.2022; • parking przy 
boisku LO „Szklarskim” na ulicy 
Poniatowskiego (inwestycja Starosty 
wołomińskiego, o którą zabiegali 
radni i rada osiedlowa).

Wnioski do Radnych na naj-
bliższą sesję; • dostawienie koszy:  
skrzyżowanie ulica Zielona i Legio-
nów – zatoczka przy terenie dawnej 
oczyszczalni. Z uwagi na bliskie 
sąsiedztwo restauracji Mc Donald’s 
często klienci jedzą na tej właśnie 
zatoczce i wyrzucają śmieci wprost 
na trawnik. Problem ze śmietnikiem 

jest w pobliżu bramy ogródków dział-
kowych. W weekendy kosz, który tam 
stoi, jest pełny i śmieci są rozwiane po 
całej ulicy. • Przejście dla pieszych 
na skrzyżowaniu ulic Granicznej i 
Przepiórczej. Niestety auta traktują 
ulicę Graniczną jak pełnoprawną ob-
wodnicę i mieszkańcy często muszą 
dosłownie uciekać przed potrące-
niem przechodząc z jednej strony na 
drugą. • Ścieżka pieszo – rowerowa 
od skrzyżowania ulic Granicznej i 
Sikorskiego. Mieszkańcy wielokrot-
nie prosili aby ją zrobić i nie musi być 
to ścieżka z prawdziwego zdarzenia, 
wystarczy ciąg pieszo rowerowy, który 

poprawi bezpieczeństwo w okolicy 
cmentarza. Padła propozycja żeby 
na odcinku od działki Wodociągów 
Miejskich do cmentarza, powycinać 
krzaki i gałęzie, tak, żeby można było 
swobodnie przejść, ustalono, że jest 
to las prywatny. 

Z racji tego, że na ulicy Lesz-
czyńskiej nie są prowadzone żadne 
prace jest prośba o uporządkowanie 
drogi co ułatwi mieszkańcom dojazd 
do posesji.

- Najbliższe spotkanie zrobimy 
prawdopodobnie w pierwszym ty-
godniu czerwca – zapowiada Rafał 
Gwara, przewodniczący Rady Osie-
dla Partyzantów w Wołominie.

Oprac. TUR
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Przez pandemię i wojnę w Ukrainie odwykliśmy nieco od wielu społecznych aktywności. 
Z radością odnotowaliśmy informację o spotkaniu Rady Osiedla (RO) Partyzantów, które 
miało miejsce w czwartek, 31 marca 2022 r. W spotkaniu z RO uczestniczyło czterech 
radnych miejskich z czego trzech z Klubu Radnych (KR) PiS: Bogdan Sawicki – przew. Klu-
bu, Kazimierz Tarapata i Janusz Mirowski oraz Piotr Sikorski z KR Pozytywny Wołomin.

Potrzeby mieszkańców  
Osiedla Partyzantów

– (...) proszę zwrócić uwa-
gę, że inwestycje drogowe  
głównie są realizowane 
przez Starostę czyli przez 
powiat a nie przez gminę 
Wołomin. Tych, które reali-
zuje Burmistrz Wołomina, 
czyli gmina jest niewiele, 
stąd warto rozróżnić inwe-
stycje powiatowe i gminne 
– podkreśla radny Sawicki.

– Inne potrzeby i proble-
my mają osoby starsze 
a inne młodsi. Starsze 
osoby chcą, żeby autobus 
zahaczał o ulice: Sosnową, 
Wołomińską i Legionów 
(obecnie w rejonie osiedla 
jedzie głównie ulicą Sikor-
skiego) – powiedział radny 
Kazimierz Tarapata, po 
spotkaniu z mieszkańcami.

– Dla poprawy bezpieczeń-
stwa mieszkańców, nie tyl-
ko osiedla, niezbędny jest 

ciąg pieszo-rowerowy do 
cmentarza w Wołominie, 
ulicą Graniczną (z uwagi 

na swego rodzaju małą ob-
wodnice Wołomina, jaka 

powstała) – podkreśla 
Rafał Gwara,  przewodni-

czący Rady Osiedla.

Szczepionka będzie wy-
kładana ręcznie oraz zrzuca-
na z samolotów na lasy, pola 
oraz łąki, także na terenie 
powiatu wołomińskiego.

Przynęty ze szczepionką 
nie wolno dotykać. Zwie-
rzęta nie przyjmą tych z 
zapachem człowieka. Przez 
dwa tygodnie od wyłożenia 
szczepionki należy zacho-
wać ostrożność podczas 
wyprowadzania zwierząt 
domowych, zwłaszcza psów 
i kotów, dla których zapach 
przynęty może być bardzo 
kuszący.

Szczepienie wykonuje 
się przy użyciu doustnej 
szczepionki umiesz-
czonej we wnętrzu 
przynęty, w kształcie 
krążka koloru brunat-
no-zielonego o zapa-
chu rybnym. Zrzuty 
oraz wyłożenie ręcz-

ne nie obejmują zbiorników 
wodnych, dróg i terenów 
zabudowanych. Szczepionka 
uodparnia wyłącznie lisy.

Każda osoba, która miał-
by styczność ze szczepion-
ką powinna niezwłocznie 
skontaktować się z lekarzem 
medycyny.  Należy także 
zwrócić baczną uwagę na 
domowe czworonogi, któ-
rych ewentualny kontakt z 

preparatem należy zgłosić 
lekarzowi weterynarii.

Lis jest zwierzęciem 
wolno żyjącym, najbardziej 
podatnym na zakażenie wi-
rusem wścieklizny. Regular-
ne szczepienia zmniejszają 
znacząco ryzyko zachorowań.

W ubiegłym roku Mazo-
wiecki Wojewódzki Lekarz 
Weterynarii poinformował 
łącznie o 110. przypadkach 
wścieklizny u zwierząt nie 
tylko tych dziko żyjących, ale 
też domowych, np. kotów. 

Natomiast w 2022 roku po-
twierdzono do chwili obecnej 
16 przypadków.

Wojewoda Mazowiecki 
wydał rozporządzenie, zgod-
nie z którym nasz powiat zo-
stał uznany za obszar zagro-
żony wystąpieniem zjawiska 
wścieklizny, na którym obo-
wiązuje nakaz szczepienia 
kotów przeciwko wściekliźnie 
w terminie 30 dni od dnia 
ukończenia przez kota 3. mie-
siąca życia, a następnie nie 
rzadziej niż co 12 miesięcy od 
dnia ostatniego szczepienia.

Każda osoba, która 
miałby styczność ze 
szczepionką powinna 
niezwłocznie skontak-
tować się z lekarzem 
medycyny.  Należy też-
zwrócić baczną uwagę 
na domowe czworonogi.

Do 13 kwietnia Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Wetery-
narii z udziałem Powiatowych Lekarzy Weterynarii pro-
wadzi wiosenną akcję szczepienia lisów wolno żyjących 
przeciwko wściekliźnie na terenie woj. mazowieckiego. 

Trwa akcja  
szczepienia lisów  
przeciwko wściekliźnie

zachow
aj ostrożność

Przewodniczący Rady
 Powiatu Wołomińskiego 

Najlepsze Życzenia 
z okazji Świąt Wielkanocnych, 

zdrowia, miłości i spokoju, 
aby ten czas upłynął w rodzinnej atmosferze,

przyniósł wiele radości i optymizmu.
Niech Zmartwychwstanie Pańskie 

napełni Nasze serca wiarą i pokojem 
oraz pozwoli z nadzieją patrzeć w przyszłość.  

Starosta 
Wołomiński

Adam Pietrzak 

wraz 
z Zarządem i Radą Powiatu Wołomińskiego

Adam Lubiak 

Wicestarosta 
Wołomiński

Piotr Borczyński
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Wołomiński

Adam Pietrzak 

wraz 
z Zarządem i Radą Powiatu Wołomińskiego

Adam Lubiak 

Wicestarosta 
Wołomiński

Piotr Borczyński
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– Ogłosiliśmy przetarg 
na ustawienie nowych la-
tarni na czterech ulicach. 
Szukamy firmy, która za-
montuje energooszczędne 
oświetlenie typu LED w 
sięgaczu ulicy Dzikiej, na 
Zbożowej, Gorzowskiej i 
Sikorskiego. Jeśli w prze-
targu pojawią się chętni 
wykonawcy, prace zostaną 
wykonane w tym roku - 
poinformował w mediach 
społecznościowych bur-
mistrz Jacek Orych.

Na oferty potencjal-
nych wykonawców zamó-
wienia ratusz czeka do 
19 kwietnia. O wyborze 
zdecydują dwa kryteria: 
cena oraz okres gwarancji/
rękojmi. Prace mają być 
wykonane w tym roku.

To nie jedyna dobra 
wiadomość dla miesza-
kańców Marek

- Zrobiliśmy też pierw-
szy krok w stronę do-
świetlenia pięciu przejść 
dla pieszych w czterech 
lokalizacjach. Podpisali-
śmy z wykonawcą umowę 
na wykonanie programu 

funkcjonalno-użytkowe-
go, który będzie stanowić 
podstawę do zaprojekto-
wania i wykonania inwe-
stycji przy: ul. Stawowej 
– przejście w sąsiedztwie 
Orlika; róg Głównej i We-
sołej (dwa przejścia dla 
pieszych); ul. Wspólnej 
– przy wyjeździe z Mar-
covii oraz ul. Okólnej – 
(dodanie drugiego źródła 
światła na przejściu na 
wysokości mostu) 

Przypomnę też, że do 
Rządowego Funduszu Pol-
ski Ład złożyliśmy trzy 
wnioski o dofinansowanie. 
Jeden z nich dotyczy wy-

miany oświetlenia ulicz-
nego w całym mieście na 
energooszczędne (mamy 
około 3500 opraw, w więk-
szości starych-sodowych). 
To koszt około 25 mln zł, 
wnioskujemy o 23 mln 
zł wsparcia. Czekamy na 
rozstrzygnięcia w tej spra-
wie - mówi Jacek Orych.

Urząd Miasta Marki podpisał umowę na wykonanie 
dokumentacji (PFU) doświetlenia przejść dla pie-
szych dla czterech lokalizacji oraz ogłosił przetarg na 
zainstalowanie oświetlenie LED w czterech ulicach.

Będzie jaśniej  
na mareckich ulicach

Bezpieczniej w
 M

arkach

 – Ogłosiliśmy przetarg 
na ustawienie nowych 
latarni na czterech 
ulicach. Szukamy firmy, która 
zamontuje energooszczędne 
oświetlenie typu LED w sięga-
czu ulicy Dzikiej, na Zbożowej, 
Gorzowskiej oraz na  
ul. Sikorskiego – 
mówi Jacek Orych, 
burmistrz Marek. 

Kończą się prace budowlane na 
nowych odcinkach metra. Na Woli i 
Bemowie już niebawem będzie można 
korzystać z dwóch nowych stacji – Ulry-
chów (położonej w ciągu ulicy Górczew-
skiej) i Bemowo (w pobliżu skrzyżo-
wania ulic Górczewskiej i Powstańców 
Śląskich). Nowy odcinek metra ułatwi 
dojazd mieszkańcom Woli i Bemowa 
do Śródmieścia i na Pragę; dogodniejszą 
przesiadkę do metra zyskają również 
mieszkańcy osiedli w zachodniej części 
miasta, a także aglomeracji, m.in. Sta-
rych Babic i Leszna.

Na Targówku będą trzy stacje – Za-
cisze (pod ulica Figara w pobliżu skrzy-
żowania z Codzienną), Kondratowicza 
(przy skrzyżowaniu ulicy Malborskiej i 
L. Kondratowicza) oraz Bródno (przy 
skrzyżowaniu ulicy L. Kondratowicza 
i Rembielińskiej). Metro w tej części 
Warszawy to zupełnie nowa jakość WTP 
– podziemna kolej będzie najszybszym 
dojazdem dla kilkuset tysięcy mieszkań-
ców osiedla Bródno i Zacisza na Pragę i 
lewobrzeżną Warszawę. Bliżej do stacji 
metra będą mieli mieszkańcy Białołęki.

Metro przewozi miliony

Pasażerowie Warszawskiego Trans-
portu Publicznego wybierają metro – 
gdy trasa metra wydłużała się na kolejne 
osiedla, pociągi zapełniały się począwszy 
od nowo otwartych stacji. Pomaga w tym 
nowy układ komunikacji naziemnej 
wprowadzany po otwarciu nowych 
odcinków metra. I tej prawidłowości 
nie zaburzyła nawet epidemia COVID.

Stacja Trocka zyskała dla metra 
wielu pasażerów. Pierwsi pasażerowie 
skorzystali z niej we wrześniu 2019 roku, 
a zmiany w układzie linii autobusowych 
były wprowadzane etapowo. I już w tym 
miesiącu, mimo że stacja była czynna od 
15 września, weszło na nią prawie 100 
tys. pasażerów przy ok. 577 tys. na Dwor-
cu Wileńskim. We wrześniu następnego 
roku na Trocką weszło prawie 280 tys. 
osób (na Dworzec Wileński ponad 390 
tys.). W 2021 roku było to odpowiednio 
307 261 i 417 459 pasażerów. Metro 
przyciągnęło wielu nowych podróżnych 
bo przed otwarciem Trockiej na stacji 
Dworzec Wileński wsiadało ok. 580 tys. 
osób miesięcznie.

Stacje Księcia Janusza, Młynów i 
Płocka otwarte zostały w pierwszej fali 
epidemii, w kwietniu 2020 roku. Gdy 
jeszcze ich nie było, ostatnią stacją na 
zachód od centrum była Rondo Da-
szyńskiego i to tutaj do metra wsiadali 
mieszkańcy Woli i Bemowa – codziennie 
wchodziło na nią ponad 500 tys. osób. 
Już w pierwszym miesiącu po otwarciu 
stacji Księcia Janusza pasażerowie 
zaczęli z niej licznie korzystać mimo, że 
z powodu epidemii nie wprowadzono 
jeszcze wszystkich zmian w komunikacji 
naziemnej związanych z otwarciem 
nowego odcinka metra. W kwietniu 
2020 roku liczba osób wchodzących na 
stację Rondo Daszyńskiego była większa 
o niespełna połowę od liczby wchodzą-
cych na Księcia Janusza. We wrześniu 
tego samego roku, gdy życie społeczne 
wracało do normy a pasażerowie do 
podróży WTP, na stację Księcia Janusza 
weszło o ok. 5 proc. więcej osób niż na 
Rondo Daszyńskiego (odpowiednio 258 
739 i 249 839 osób). W zeszłym roku, 
we wrześniu 2021 roku, te proporcje się 
utrzymały – było to odpowiednio 313 488 
i 297 981 osób. A w sumie to o ponad 100 
tys. pasażerów więcej, którzy skorzystali z 
metra na Woli, w porównaniu z czasem, 
gdy metro dojeżdżało tylko do Ronda 
Daszyńskiego.

ZTM przygotowuje się do otwarcia 
nowych stacji i opracował projekt zmian 
w komunikacji naziemnej, tak aby 
jak najefektywniej wykorzystać nowe 
odcinki metra w sieci Warszawskiego 
Transportu Publicznego oraz poprawić 
połączenia pomiędzy dzielnicami i 
osiedlami.

Konsultacje online

Miasto zaprasza do udziału w 
konsultacjach społecznych propo-
nowanych zmian. Rozpoczną się 
prezentacją projektów – spotka-
nie online na platformie ZOOM z 
transmisją na kanale Warszawskiego 
Transportu Publicznego na YouTube 
dla Targówka i Białołęki  24 marca 
o godz. 17.30 (link: https://youtu.
be/R7DQ1nmagq4). Po prezentacji 
będzie czas na dyskusję, która po-
trwa do ok. godz. 20.00 – aby wziąć 
w niej udział trzeba napisać na adres 
konsultacje@ztm.waw.pl i podać daty 
spotkania, w których chce się wziąć 
udział. Link aktywacyjny do spotkania 
oraz instrukcja zostanie przesłana w 
mailu zwrotnym. Na kanale ZTM 
w portalu YouTube będzie dostępny 
zapis spotkania.

Zaplanowane zostały także dy-
żury online w niedziele o godz. 
11.00. W czasie takiego spotkania 
pokazana zostanie prezentacja o pro-
ponowanych korektach oraz będzie 
czas na dyskusję (aby wziąć w niej 
udział trzeba napisać na adres kon-
sultacje@ztm.waw.pl i podać datę 
spotkania, link aktywacyjny zostanie 
przesłany w mailu zwrotnym. 

Spotkania konsultacyjne
Warszawa zaprasza również na 

otwarte spotkania konsultacyjne w 
dzielnicach, które w największym 
stopniu zostaną objęte zmianami 
w komunikacji. Będą to: Targówek, 
Białołęka, Bemowo, Ursus. Spo-
tkania będą miały formę dyskusji 
przy stolikach oraz zbierania opinii 
i wniosków od mieszkańców przez 
specjalistów z Zarządu Transportu 
Miejskiego. Oto harmonogram: 
• na temat propozycji zmian w 
lewobrzeżnej Warszawie: • 13 
kwietnia (środa), Ośrodek Kultu-
ry Arsus, ulica Traktorzystów 14, 

w godz. 17.00-20.00 • na temat 
propozycji zmian w prawobrzeżnej 
Warszawie: • 11 kwietnia (poniedzia-
łek), Szkoła Podstawowa nr 368, ulica 
Ostródzka 175, w godz. 18.00-20.30 
• 26 kwietnia (wtorek), Szkoła Pod-
stawowa nr 356, ulica Głębocka 66, w 
godz. 18.00-20.30.

Swoje wnioski – do 7 maja – 
można będzie zgłaszać także drogą 
elektroniczną na adres konsultacje@
ztm.waw.pl.

Szczegółowe informacje na temat 
proponowanych zmian oraz konsul-
tacji będą na stronie internetowej 
Warszawskiego Transportu Publicz-
nego. Informacje o rozpoczęciu kon-
sultacji zamieszczone zostaną także 
na facebooku i twitterze a także na 
platformie konsultacyjnej urzędu 
miasta konsultacje.um.warszawa.pl.   
W czerwcu ZTM przedstawi wypra-

cowane z mieszkańcami propozycje 
zmian w WTP, które będzie wdrażał 
po uruchomieniu nowych odcinków 
metra.

Linia 112

Autobusy tej linii kursowałyby czę-
ściej (w godzinach szczytu co 10 minut) 
na trasie z Marek do Nowego Bemowa i 
zapewniały sprawne połączenie ze stacją 
metra osiedli zlokalizowanych w rejonie 
Trasy Toruńskiej.

112: CH MARKI – Toruńska – 
Głębocka – św. Wincentego – L. Kon-
dratowicza – Chodecka – Łojewska 
– Łabiszyńska – L. Kondratowicza – 
Bazyliańska – P. Wysockiego – Toruńska 
– most gen. S. Grota-Roweckiego – al. 
Armii Krajowej – J. Słowackiego – S. 
Żeromskiego – al. W. Reymonta – Po-
wstańców Śląskich – NOWE BEMO-
WO; częstotliwość: 10/15/15

Linia 145

Obecna trasa byłaby w większość 
stałą trasą tej linii. Autobusy 145 za-

pewnią dojazd do stacji Kondratowicza 
z ulicy Bartniczej, Wyszogrodzkiej i 
południowej części Chodeckiej.

145: ŻERAŃ FSO – Modlińska – 
Toruńska – P. Wysockiego – Bartnicza 
– Wyszogrodzka – Chodecka – L. Kon-
dratowicza – Młodzieńcza – Łodygowa 
– Warszawska – marsz. J. Piłsudskiego 
– Chełmżyńska – Marsa – Płowiecka 
– Grochowska – WIATRACZNA; 
częstotliwość: 10/15/20

Linia 199

Autobusy zapewniłyby dowóz 
do stacji metra Kondratowicza i 
dalej do pętli Bródno-Podgrodzie. 
Dzięki temu mieszkańcy Ząbek 
zyskaliby możliwość przesiadki z 
metra do wszystkich linii obsługu-
jących to miasto tj. 145, 199 i 245. 
199: REMBERTÓW STRZELNICA 

– al. gen. A. Chruściela „Montera” 
– I. Paderewskiego – Czwartaków – 
Żołnierska – Zielonka: al. marsz. J. 
Piłsudskiego – Ząbki: Szwoleżerów – F. 
Stefczyka – gen. W. Sikorskiego – Kwia-
towa – Orla – Wojska Polskiego – A. 
Leszczyckiego – (powrót: Kwiatowa 
– Szwoleżerów – R. Żbikowskiego) – 
Stefana Batorego – Warszawa: Bystra 
– Radzymińska – Młodzieńcza – L. 
Kondratowicza – Chodecka – BRÓD-
NO-PODGRODZIE; częstotliwość: 
15-20/30/30

Linia 245

Tak jak w przypadku linii 199 pro-
ponujemy skierowanie linii 245 do stacji 
metra Kondratowicza i dalej do pętli 
Bródno-Podgrodzie.  

245: ZĄBKI /MACZKA/ – Ga-
jowa – Kosynierów – gen. S. Maczka 
– Powstańców – marsz. J. Piłsudskiego 
– Warszawska – Warszawa: Łodygowa 
– Młodzieńcza – L. Kondratowicza 
– Chodecka – BRÓDNO-PODGRO-
DZIE; częstotliwość: 15/20/30

Konsultacje  
społeczne zmian  
w komunikacji

Jakimi trasami będą jeździły autobusy Warszawskiego Transportu Publicz-
nego po otwarciu dwóch nowych stacji metra linii M2 na Woli i Bemowie? 
Jak pasażerowie dojadą do trzech nowych stacji metra na Targówku? Z 
jaką częstotliwością będą jeździły autobusy? ZTM przygotował propozycje 
usprawnienia układu komunikacyjnego.

Stacja metra Kondratowicza będzie wygodnym punktem przesiadkowym

OGŁOSZENIA DROBNE

Praca - Zatrudnię
 883064299 – Praca z domu, reklama 
strony www marketing. 
 Poszukujemy osób z orzeczeniem 
o niepełnosprawności do pracy przy 
ochronie osiedla mieszkaniowego w 
Markach, doswiadczenie niewmagane 
tel. 884 602 126.

Budownictwo - Usługi

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

Usługi - Różne

Burmistrz Miasta Ząbki
ogłasza nabór na stanowisko:

Inspektor/Podinspektor 
w Referacie Inwestycji UM Ząbki

 
  Kryteria znajdują się na stronie www.bip.zabki.pl w 

zakładce - Oferty pracy. 
Termin składania dokumentów - 11 kwietnia 2022 r.
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„Pan zmartwychwstał i jest z nami Alleluja, Alleluja!” 

Niech Święta Wielkiej Nocy będą dla Państwa 
czasem duchowego wzbogacenia i umocnienia 

dającego radość, pokój i nadzieję, 
która jest nam wszystkim tak bardzo potrzebna  

w tym trudnym czasie.

Życzymy Państwu zdrowia, miłości oraz spokoju ducha, 
który z ufnością pozwoli spoglądać w przyszłość.

 Przewodniczący Rady Miejskiej Burmistrz Tłuszcza 
 Krzysztof Gajcy Paweł Bednarczyk

www.wilenskapark.pl

Do tegorocznej, III EDYCJI 
THE VOICE OF POWIAT, zgłosiło 
się ponad 120 młodych ludzi z Powia-
tu Wołomińskiego. W preselekcjach 
Jury w składzie Kasia Dereń, Bartek 
Caboń oraz Przemek Zalewski 
wyłoniło 45 uczestników w III kate-
goriach wiekowych 7-10 lat; 11-14 
lat; 15-18 lat; którzy zaprezentowali 
swoje umiejętności wokalne przed 
jurorami  stając na scenie Fabryczki 
w dniu 3 kwietnia.  

– Było niezwykle wzruszająco 
i uroczyście. Atmosfera tego wy-
darzenia, z pewnością, zapadnie 
wszystkim na długo w pamięci. 
Uczestnicy  zaskoczyli nasze jury 
doborem repertuaru, świetnym 
przygotowaniem wokalnym a także 
scenicznym za co bardzo dzięku-
jemy rodzicom, których praca jest 
tu nieoceniona – podsumowują 
organizatorzy konkursu.

- Takiego poziomu występów nie 
spodziewaliśmy się zarówno my jak 
również oceniający i publiczność o 
czym dowiedzieliśmy się z licznych 
wywiadów - dodają.

W tym miejscu warto podkreślić, 
że uczestników oceniało profesjo-
nalne jury o czym wspomnieliśmy 
na wstępie. Kim więc są tegoroczni 
jurorzy? 

Kasia Dereń – przewodnicząca 
Jury, wokalistka obdarzona ciekawą 
barwą głosu. Brała udział w progra-
mach telewizyjnych 

Przemysław Zalewski: pianista, 
akompaniator i aranżer. Absolwent 
Uniwersytetu Muzycznego im. 
Fryderyka Chopina. Współpracował 
przy produkcji telewizyjnych progra-
mów muzycznych, współpracowała 
z zespołami i wokalistami m.in.: 
Agnieszką Włodarczyk, Moniką 
Urlik, Małgorzatą Kozlowską, Ka-
tarzyną Dereń, Katarzyną Misie-
wicz, Haliną Młynkową oraz Izabelą 
Szafrańską.

Bartek Caboń – trener woklany, 
muzyk, pedagod, kompozytor i 
producent muzyczny. Na co dzień 
współtworzy szkołe śpiewu oraz duet 
Cukier jest również muzykiem w 
zespole Dawida Kwiatkowskiego. Był 
jurorem i trenerem w popularnych 
programach muzycznych

– Naszym założeniem było za-
angażowanie w to przedsięwzięcie 
wszystkich gminnych instytucji 
kultury powiatu wołomińskiego. 
Pomysł okazał się strzałem w 10. 
Już w pierwszej edycji wpłynęło do 
nas ponad 60 zgłoszeń z czego do 
finału dostało się 11 osób. Nagrodą 
specjalną starosty wołomińskiego 
Adama Lubiaka było nagranie tele-
dysku przez uczestników konkursu 
z gościnnym udziałem finalistki The 
Voice of Poland Izabeli Szafrańskiej. 
Video miało ponad 30 000 osłon! 
Dzięki temu przedsięwzięciu po-
kazaliśmy jak uzdolnioną wokalnie 
mamy młodzież w naszym powiecie. 
I dlatego ten projekt realizujemy 
nadal – tak organizatorzy motywują 
powody kontynuacji konkursu, który 
z uwagi na pandemię odbył się  po 
raz pierwszy w 2020 roku w formie 
online.

Konkurs skierowany jest do 
mieszkańców powiatu wołomiń-
skiego w wieku 7-18 lat. 

– Jak czas pokazał, naszą Voice-
’ową młodzież, zaangażowaliśmy w 
różne projekty muzyczne. Dzięki 
temu uczestnicy poznali pracę 
przed kamerą, w profesjonalnym 
studiu nagrań oraz uczestniczyli 

w warsztatach wokalnych z trene-
rem. Wzięli udział w wydarzeniu 
artystycznym z okazji 100. Rocznicy 
Bitwy Warszawskiej 1920 roku w 
Ossowie a także nagrali dwie pasto-
rałki oraz teledysk do jednej z nich. 
W ramach nagrody specjalnej Sta-
rosty Wołomińskiego młodzi artyści 
nagrali piosenkę pt. „Bo świat to my” 

z półfinalistką konkursu The Voice 
of Poland Izabelą Szafrańską – pod-
kreśla dyrektor Fabryczki Katarzyna 
Rutkowska.

W tegorocznej, III edycji, odbył 
się finał na żywo. The Voice of 
Powiat 2022 wygrali: • w pierwszej 
kategorii wiekowej 7-10 lat: Julia 
Kur z Kobyłki; Lena Brzezińska z 

Radzymina; Dorota Kowalczyk z 
Marek • w kategorii wiekowej 11-14 
lat: Maja Pokwap z Ząbek; Julia Mróz 
z Chrzęsnego; Natalia Kaczmarek z 
Kobyłki • w kategorii wiekowej 15-18 
lat: Pola Deptuła z Marek; Marika 
Amrozińska z Marek; Agnieszka 
Czekaj z Marek 

Adam Lubiak, starosta wołomiń-
ski ufundował laureatom nagrodę 
specjalną. Będzie nią udział w te-
ledysku dający możliwość zdobycia 
doświadczenia przy profesjonalnym 
nagraniu utworu muzycznego. Sta-
rosta wręczył również nagrody:  sta-
tuetki The Voice of Powiat, zestawy 
do produkcji wokalnej, tablety, słu-
chawki bezprzewodowe, powerban-
ki, dyplomy, czekolady i bransoletki 
dla wszystkich uczestników

Redakcja Życia Powiatu na Ma-
zowszu objęła patronat medialny nad 
wydarzeniem.

Oprac. red. w oparciu  
o materiały Dagmary Popowicz

z Powiatowego Centrum  
Kultury FABRYCZKA

The Voice  
of Powiat  
po raz trzeci

W minioną niedzielę (3 kwietnia 2022 r) odbyła się III edycja konkursu The 
Voice of Powiat w Powiatowym Centrum Kultury Fabryczka w Wołominie. 
– Każda edycja jest inna – mówi Katarzyna Rutkowska, dyrektor „Fabryczki”.

 – Tak wysokiego poziomu 
występów nie spodzie-
waliśmy się zarówno my, 
organizatorzy, jak również 
jurorzy oceniający występy 
a także publiczność, o czym 
dowiedzieliśmy się z licznych 
wywiadów. Atmosfera tego 
wydarzenia, z pewnością,  
zapadnie wszystkim  
na długo w pamięci –  
mówi Katarzyna Rutkowska, 
dyrektor "Fabryczki"

Adam Lubiak, starosta 
wołomiński ufundował lau-
reatom nagrodę specjalną. 

Będzie nią udział  
w teledysku dający możli-

wość zdobycia doświadcze-
nia przy profesjonalnym na-
graniu utworu muzycznego. 

Starosta wręczył również 
statuetki The Voice  

of Powiat oraz liczne  
nagrody rzeczowe przydat-

ne młodym artystom

Od lewej: Adam Lubiak, starosta wołomiński; Katarzyna Rutkowska, dyrektor "Fabryczki"; jurorzy i konferansjerzy

– W Kobyłce będziemy mogli wspierać osoby niepełnosprawne jeszcze bardziej niż dotychczas – pozyskali-
śmy z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej aż 747 300 zł na zapewnienie usług asystenta osobistego 
osoby niepełnosprawnej oraz 105 600 zł na zapewnienie opieki wytchnieniowej – informuje UM Kobyłka

Wsparcie dla osób  
z niepełnosprawnością

Są to znacznie większe kwoty 
niż dotychczas, uzyskaliśmy je 
dzięki solidnej diagnozie i roz-
poznaniu potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Pozyskane środki 
pozwolą nam na zorganizowanie 
pomocy usługowej oraz wsparcia 
dla osób niepełnosprawnych i ich 
rodzin skuteczniej i na szerszą 
skalę niż w ubiegłych latach (w 
zeszłym roku pozyskaliśmy nieco 
ponad 20 tys.). Realizatorem pro-
gramu będzie Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kobyłce – dodaje 
ratusz

W Kobyłce funkcjonuje rów-
nież bezpłatna wypożyczalnia 
sprzętu rehabilitacyjnego. W 
ostatnim czasie potrzebujący 
mieszkańcy otrzymali sprzęt 
pozyskany dzięki dofinansowaniu 
z PFRON w wysokości prawie 
100 tys. zł. Za tę kwotę zakupio-
no sprzęt ortopedyczny, jak np. 
kule, chodziki, elektryczne wózki 

inwalidzkie, łóżka ortopedyczne 
z materacami przeciwodleżyno-
wymi oraz sprzęt rehabilitacyjny, 
taki jak rowery stacjonarne i 
trójkołowe, bieżnie, steper – w 
sumie 110 sztuk specjalistycznego 
sprzętu ułatwiającego codzienne 
funkcjonowanie i rehabilitację. 
Do tego, w ramach dofinanso-

wania zakupiono prawie 40 sztuk 
sprzętu wspierającego integrację 
sensoryczną (puzzle, piłki, kloc-
ki, chusty, gry i całe zestawy do 
ćwiczeń).

Minęły trzy lata, odkąd w Ko-
byłce działa innowacyjna i pionier-
ska forma pomocy mieszkańcom, 
jaką jest taksówka miejska, prze-

znaczona dla Mieszkańców, którzy 
nie są w stanie samodzielnie się 
przemieszczać, a muszą załatwić 
ważną życiowo sprawę. Wszystkie 
osoby po 70 roku życia, przewlekle 
chore lub niepełnosprawne mogą 
zamówić przejazd, liczyć na po-
moc w wysiadaniu i wsiadaniu do 
samochodu, ale również na to, że 
kierowca poczeka na nich pod np. 
przychodnią lub będzie pod tzw. 
„telefonem” czekał na sygnał o po-
wrocie. Można zamówić przejazd 
do urzędu, biblioteki, miejskiego 
ośrodka kultury, przychodni, 
ośrodka opieki społecznej, a w 
uzasadnionych przypadkach także 
w inne miejsca.

Miejska taksówka dla miesz-
kańców przez te trzy lata stała się 
symbolem równego traktowania 
chorych, starszych i niedołężnych 
osób zamieszkujących Kobyłkę. 
W zeszłym roku taksówka odbyła 
ponad 1300 kursów.

Pozyskane środki pozwolą 
na zorganizowanie pomocy 
usługowej oraz wsparcia 
dla osób niepełnospraw-
nych i ich rodzin skutecz-
niej i na szerszą skalę niż 
w ubiegłych latach (w roku 
2021 UM Kobyłka pozy-
skał nieco ponad 20 tys.). 
Realizatorem programu 
będzie Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kobyłce.
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Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 
składamy Mieszkańcom Gminy  Dąbrówka 

najserdeczniejsze życzenia. 
Przede wszystkim życzymy Państwu 

zdrowia oraz przyszłości wolnej od trosk, 
zagrożeń i lęków. 

Niech świąteczne dni będą dla nas wszystkich 
czasem spokoju, radości 

a wiara i miłość niech nie opuszczają 
nas przez cały rok. 
Wesołego Alleluja!

 Radosław Korzeniewski Sławomir Rosa
 Wójt  Przewodniczący
 Gminy Dąbrówka Rady Gminy Dąbrówka
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Do dwóch stacjonar-
nych PSZOK-ów na tere-
nie gminy dołącza trzeci, 
w wersji na kołach. Mo-
bilny Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych to specjalne 
urządzenie przystosowane 
do selektywnego zbierania 
tzw. odpadów problemo-
wych. Pojawiać się będzie 
cyklicznie w kilkunastu 

lokalizacjach na terenie 
gminy Wołomin.

– Podczas postoju 
mieszkańcy będą mogli 
przekazać żarówki, ba-
terie, akumulatory, mały 
zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, opako-
wania po detergentach i 
środkach ochrony roślin, 
farby, tusze i tonery do 
drukarek, przetermino-
wane leki, tremometry, 
igły czy strzykawki. Pełną 
listę odpadów oraz harmo-
nogram funkcjonowania 
MPSZOK znaleźć można 
na stronie mzo.wolomin.
pl  – mówi Jarosław Ku-

bała, Prezes Miejskiego 
Zakładu Oczyszczania w 
Wołominie Sp. z o. o.

Inauguracja MPSZOK 
odbędzie się 9 kwietnia 
2022 roku o godz. 10:00 
przed Urzędem Miejskim 
w Wołominie. Wydarzeniu 
towarzyszyć będzie akcja 
"Wołomin odzyskuje na 
wiosnę". W godzinach od 
10:00 do 13:00 wymie-
nić będzie można baterie,  
zepsuty czajnik, suszar-
kę, golarkę, telefon oraz 

inny mały zużyty sprzęt 
elektroniczny i elek-

tryczny na sadzonki roślin 
(5 baterii = 1 roślina, 1 
zużyty sprzęt = 1 roślina). 
Nie zabraknie również 
warsztatów ekologicznych.

– Mobilny Punkt Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych stanowi od-
powiedź na liczne sygnały 
od mieszkańców związane 
z tzw. odpadami problemo-
wymi. To kolejne rozwiąza-
nie, które przyczyni się do 
usprawnienia i  rozwoju 
selektywnej zbiórki oraz 
wzrostu poziomu recyklin-
gu na terenie naszej gminy 
– mówi Elżbieta Radwan, 
Burmistrz Wołomina.

Mobilny Punkt 
Selektywnej 

Zbiórki Odpadów 
Komunalnych 
to specjalne 

urządzenie 
przystosowane do 

selektywnego zbie-
rania tzw. odpadów 

problemowych.

Już 9 kwietnia na ulice gminy Wołomin wyruszy 
Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych. Inauguracji MPSZOK towarzyszyć będzie 
akcja "Wołomin odzyskuje na wiosnę", podczas któ-
rej mieszkańcy wymienią odpady na sadzonki roślin.

Mobilny sposób na 
kłopotliwe odpady

czysty W
ołom

in

Miasto Ząbki ma  kolejny pomnik przyrody. To wiąz szypułkowy, który dla upa-
miętnienia jednego z założycieli drewnickiego szpitala, a zarazem długoletniego 
dyrektora placówki - dra Karola Rychlińskiego otrzymał imię "Wiąz Karola”. Radni 
wstrzymali się natomiast z podjęciem uchwały w sprawie otoczenia ochroną po-
mnikową drugiego z drzew - dębu szypułkowego zwanego "Dębem przy Szkolnej".

- Radni zagłosowali (…) za podję-
ciem uchwały w sprawie objęcia tego 
wspaniałego drzewa ochroną pomni-
kową. (…) Uchwala wejdzie w życie 
14 dni po publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazo-
wieckiego. Wiąz Karola, to naprawdę 
okazały jegomość, o obwodzie 375 cm 
w pierśnicy, ogromnych liściach i do-
stojnej budowie. Znajduje się na te-
renie starego, drewnickiego szpitala, 
naprzeciwko najstarszego budynku w 
Ząbkach, dawnego oddziału I – cieszy 
się Mariusz Astasiewicz inicjator 
otoczenia ponad 120-letniego wiązu 
ochroną pomnikowa i nadania mu 
statusu pomnika przyrody.

Wiąz Karola znajduje się na 
terenie Mazowieckiego Szpitala 
Wojewódzkiego „Drewnica” sp. z 
o.o.,, naprzeciwko najstarszego w 
Ząbkach budynku, będącego śladem 
folwarcznego majątku mjr Leona 
Drewnickiego. Jego wiek szacuje się 
na ponad 120 lat.

-Drzewo posiada wyjątkowo cen-
ne walory przyrodnicze, estetyczne, a 
nawet kulturowo – historyczne. Warto 
zaznaczyć, że położone jest na terenie 
byłego szpitala psychiatrycznego, na 
tym obszarze znajdują się najcenniej-
sze w Ząbkach okazy przyrodnicze w 
postaci starodrzewia, który w części 
objęty jest ochroną pomnikową. We-
dług danych z Centralnego Rejestru 
Form Ochrony Przyrody GDOŚ na 
terenie byłego szpitala drewnickiego 
znajdują się dwa pomniki przyrody, 
przy czym jeden jest pomnikiem 
zbiorowym. (…)  – tłumaczy Mariusz 
Astasiewicz. 

Grono ludzi dobrej woli, któ-
rym bliski był los osób cierpiących 
psychicznie i nerwowo postanowiło 
na terenie Drewnicy założyć szpital 
dla rosnącej wciąż liczby chorych, 
nieobjętych pomocą, porzuconych, 
pozostawionych samemu sobie. Do 
grona tego zaliczał się również dr 
Karol Rychliński, współtwórca szpi-
tala drewnickiego, który wchodził w 
skład zarządu Towarzystwa i przez 
blisko 30 lat pełnił funkcję dyrektora 
placówki. Stąd pomysł, aby to właśnie 
jego imię nosił nasz pomnik przyrody. 
Istnieje prawdopodobieństwo, że 
drzewo zostało posadzone przez 
Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i 
Opieki nad Umysłowo i Nerwowo 
Chorymi - wyjaśnia Mariusz Asta-
siewicz.

Aktualnie w Ząbkach są cztery 
pomniki przyrody, to wspomniany 
wcześniej Wiąz Karola oraz:

„Dęby przy Królewskiej dro-
dze” – skupisko drzew obejmują-
ce 12 sztuk dębów szypułkowych, 
które biegną od Rychlinówki po 
dawny II oddział dzienny i koń-
czą się w obrębie III Pawilonu 
Wiemanowej, nieopodal ul. Hubal-
czyków;

Klon srebrzysty – znajdują-
cy się z tyłu dawnego II oddziału 
dziennego drewnickiego szpitala 

Dąb szypułkowy przy ul. Kolejowej 
nieopodal przejazdu, tam też na 
starych sosnach swoje gniazda mają 
myszołowy.

Ząbki, choć położone w bliskim 
sąsiedztwie Warszawy, otoczone są 
przepięknymi lasami Nadleśnic-
twa "Drewnica". Przeważającym 
gatunkiem jest sosna, występują 
także brzozy oraz dęby, w tym kilka 

starych dębów bezszypułkowych. 
W lasach Nadleśnictwa Drewnica 
najwięcej pomników przyrody znaj-
duje się w leśnictwie Czarna Struga. 
Są to głównie dużych rozmiarów 
dęby szypułkowe, stojące pojedynczo 
lub grupami w znacznie młodszych 
drzewostanach. Na uznanie za-
sługuje również pomnik przyrody 
nazwanym Głazem Edmunda. Jest 

to pokaźnych rozmiarów głaz narzu-
towy położony na terenie rezerwatu 
przyrody Grabicz. Swoją nazwę za-
wdzięcza leśnikowi Edmundowi 
Nurkiewiczowi, który znalazł go w 
1951 roku podczas zalesiania okolic 
Wołomina.

Dni stają się coraz dłuższe, 
niebawem nadejdzie wiosna. To 
doskonała okazja, aby docenić ota-

czającą nas przyrodę, a być może, 
podczas rodzinnych spacerów, trafić 
na kolejne, tak wspaniałe okazy jak 
Wiąz Karola.

- Ostatnio modne stają się tzw. 
spacery dendrologiczne, stanowiące 
element edukacji przyrodniczej, tak-
że dla najmłodszych. Miasta powoli 
się przekonują, że każdy kolejny po-
mnik przyrody podnosi atrakcyjność 

turystyczną, przyrodniczą, nawet 
kulturową. Wspomaga budowanie 
proekologicznych postaw i może 
stanowić element miejskiej strategii 
promocyjnej. Na aprobatę zasługuje 
idea popularyzowania drzew pomni-
kowych, jako atrakcji turystycznej 
czy historycznej. Niejednokrotnie 
drzewo jest niemym świadkiem 
historii i gdybyśmy się dobrze wsłu-

chali, opowiedziałoby nam nie lada 
przygody. Również mieszkańców 
działek prywatnych, na których ro-
sną pomnikowe okazy, warto przeko-
nywać, że takie drzewo to atut danej 
nieruchomości. Wreszcie objęcie 
drzewa tą formą ochrony przyrody, 
to często jedyny sposób, by uchronić 
je przed wycinką, ale i degradacją – 
uważa Mariusz Astasiewicz.

Nowy ząbkowski pomnik 
przyrody - wiąz Karola 
znajduje się na terenie 
Mazowieckiego Szpitala 
Wojewódzkiego „Drewni-
ca” sp. z o.o., naprze-
ciwko najstarszego  
w Ząbkach budynku, bę-
dącego śladem folwarcz-
nego majątku  
mjr Leona Drewnickiego. 
Drzewo ma w obwodzie 
375 cm (w pierśnicy)  
i ogromne liście.  
Jego wiek szacuje się  
na ponad 120 lat.

Ząbki mają kolejny  
pomnik przyrody

Wiek drzewa szacuje się na około 120 lat


