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 O pokój się modlę!
Edward M. Urbanowski

Przez całe lata mówiono nam, że wolny świat to niezależne media, swoboda 
wypowiedzi, prawo do własnego zdania i opinii. Wojna w Ukrainie to zmieniła. 
Nie ma już wolnych mediów, swobody wyrażania opinii czy zachowania prawa 
do bycia wolnym. Jest tylko jeden obowiązujący przekaz. Przekaz kreowany w 
Kijowie. Jednostronny! Zaś każdy, kto nie powiela tego punktu widzenia jest 
dziś wrogiem. Nie tylko w Polsce ale i w Europie.

Nie podzielam tego postępowania. Uważam, że mam prawo do otrzymy-
wania obiektywnych informacji z kilku niezależnych źródeł. A tych w Polsce 
nie ma! Chcę bowiem znać prawdę, a nie być bezmyślną tubą jednej ze stron 
konfliktu.

W Wielki Piątek w Rzymie, podczas uroczystości Drogi Krzyżowej, przy 
jednej ze Stacji, krzyż wspólnie poniosły Rosjanka i Ukrainka. Skandal! Kijów 
oburzony a za nim… polskie media. Ojciec święty został bezpardonowo zaata-
kowany: np. Tomasz P. Terlikowski – dziennikarz, działacz katolicki, związany 
z obozem władzy - na łamach Onetu wprost napisał, że Papież oblewa naj-
ważniejszy egzamin swojego pontyfikatu bo… nie powtarza słów prezydenta 
Ukrainy. Ten przecież jest jedynym i nieomylnym źródłem prawdy (dla kogo?)!

A Papież? Jest stały w swoim nauczaniu dotyczącym wojny oraz twardo 
obstaje przy podstawowych zasadach chrześcijańskich. A to nie wszystkim się 
podoba. Papież wytyka bowiem hipokryzję społeczeństw, które dopiero teraz, 
w obliczu wojny w Ukrainie przestały być obojętne na dramat, jaki niesie za 
sobą każdy konflikt zbrojny. Żeby wymienić tylko kilka, o których wielokrotnie 
mówił wcześniej Franciszek: wojny karteli narkotykowych w Meksyku, wojna 
w Sudanie, wojna w Afganistanie, wojna domowa w Republice Środkowoafry-
kańskiej, konflikt izraelsko-palestyński, sprawa kurdyjska.

W czasie swoich wystąpień dotyczących wojny w Ukrainie Franciszek 
nakreśla nieco inną perspektywę, proponuje szersze spojrzenie. Wojna to nie 
tylko same działania zbrojne, ale też chciwość, produkcja i sprzedaż broni, 
żądza pieniędzy i władzy. Papież jednoznacznie, od samego początku wojny, 
żąda zaprzestania wszelkich działań zbrojnych, każdej ze stron konfliktu i 
wzywa do dialogu. Faktem jest, że to Rosja rozpoczęła wojnę i to ona ma klucze 
do jej zakończenia. Jednak działania zbrojne muszą zostać zakończone także 
przez Ukrainę! Dopiero wtedy zapanuje pokój. I to jest przesłanie Franciszka!

Można zrozumieć rozczarowanie faktem, że Papież nie podkreśla tak moc-
no roli Rosji jako agresora. Jednak Papież idzie dalej i zadaje pytanie: co będzie 
po zażegnaniu wojny? Między narodami rosyjskim i ukraińskim już wyrósł 
mur nienawiści, który w przyszłości może zaowocować kolejnymi konfliktami. 
Papież doskonale o tym wie i pozostawia sobie drogę do zaleczenia ran nie 
tylko w Ukrainie, ale także w Rosji. W świetle nauczania Kościoła, każda wojna 
jest złem, bo zbiera śmiertelne żniwo nie tylko w trakcie działań zbrojnych, 
ale też po ich zakończeniu. Cierpią zarówno matki i dzieci ukraińskie, jak i 
matki i dzieci rosyjskie, niejednokrotnie celowo zmuszane do pójścia na front.

Za wskazanie tej prostej prawdy o cierpieniach matek z obu stron konfliktu 
papież został mocno skrytykowany. Tymczasem trzeba mieć odwagę, aby 
przyznać, że Franciszek ma rację! Niezależnie od przyczyn wojny cierpią na 
niej oba społeczeństwa – jedno zmanipulowane przez Putina i jego otoczenie 
na Kremlu i drugie – zaatakowane.
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Potępiamy postawę Rosji wzglę-
dem Ukrainy. Nie kryjemy tego, że 
działania wojenne za naszą wschod-
nią granicą są dla nas nie do przy-
jęcia. Ta wojna to kolejna gorzka 
lekcja w jakiej przyszło nam brać 
udział. Czy jednak potrafimy wy-
ciągać wnioski ze zdarzeń, których 
doświadczamy od kilku dekad? 
Czy potrafimy weryfikować swoje 
własne postawy względem  historii 
i innych osób?

Nie myślę tu tylko o politykach, 
rządzie czy nawet samorządzie, ale 
o nas, całej rzeszy mieszkańców/
obywateli chcących codziennie  
korzystać ze wszystkich swobód oby-
watelskich i przywilejów, do których 
przez lata zdążyliśmy przywyknąć.

Potrafimy żądać!
Potrafimy dążyć do tego, by nasze 

własne prawa były respektowane!
Czy jednak w równej mierze 

dbamy o to, aby nie odbierać tych 
samych praw innym?

Nie wiem jakie jest Wasze zda-
nie w tej kwestii. Ja uważam, że 
mamy z tym problem, i to wcale nie 
mały. Problem nie tylko globalny 
ale również, a może nawet przede 
wszystkim, problem, który jest 
najbardziej odczuwalny lokalnie w 
małych środowiskach.

Lubimy być w roli tych, którym 
się należy. Nie potrafimy jednak 
odnieść należnych nam praw i przy-
wilejów do nowych realiów i zmie-
niających się sytuacji zewnętrznych.

Chcemy mieć przystanek pod 
domem ale nie przy naszej furtce. 
Chcemy mieć ładne otoczenie, 
czysty las, powietrze, wodę, ale 
uważamy, że dbanie o dobrostan 
tego otoczenia należy do obowiązku 
innych. „INNYCH” czyli „KOGO”?

Przecież to MY, mieszkańcy, 
produkujemy śmieci (w nomen-

klaturze urzędowej określane jako 
odpady komunalne). To nie kto 
inny tylko właśnie MY, mieszkańcy 
wywozimy je do naszych lasów!

To MY, mieszkańcy, jesteśmy 
współodpowiedzialni za to jak 
funkcjonuje nasz dom. To MY, 
mieszkańcy,  użytkownicy, jesteśmy 
współodpowiedzialni za nasze osie-
dle, miasto, nasz kraj.

To MY, mieszkańcy, jedynie 
żądając, a nic w zamian nie dając, 
sprawiamy, że dobra, które powstają  
dzięki naszej wspólnej pracy, dzięki 
naszym ciężko zapracowanym 
pieniądzom, o których tak często 
przypominamy, są bezmyślnie 
marnotrawione przez wandaliczne 
niszczenie. To MY, mieszkańcy, 
domagamy się coraz częściej od-
powiadania na pytania zadawane 
wielokrotnie, gdy odpowiedzi są 
na wyciągniecie ręki.  Nie czytamy 
ze zrozumieniem. Nie wyciągamy 
wniosków. Nie dostrzegamy, że 
takie działania generują dodatkowe 
koszty, odciągają różne osoby od 
innych, często bardziej kreatywnych 
działań. Możemy, więc żądamy... nie 
bacząc na konsekwencje.

To MY, mieszkańcy, nie prze-
strzegamy zasad, które sami, jako 
społeczność ustaliliśmy, lub daliśmy 
przyzwolenie na ich ustanowienie.

Nie szanujemy pracy innych, 
żądając jednak, by szanowano naszą. 

Chwilowe opamiętanie w świetle 
wydarzeń takich jak postrzelenie i 
śmierć Ojca św. Jana Pawła II czy 
tragedia smoleńska, w dłuższej per-
spektywie czasowej nie przyniosły, 
niestety, niczego budującego.

Czy doświadczenie pandemii i 
wojny w Ukrainie potrafi to zmienić?

Ja już w to przestaje wierzyć… 
choć chciałabym mysleć, że nie są 
to całkowicie zmarnowane lekcje.

Zmarnowane  
lekcje?

Teresa Urbanowska

– Węzeł Wołomin na trasie S8. Wy-
dawać by się mogło, że wszystko 
od dawna jest gotowe, jednak… 
ciągle nie został oddany do użyt-
ku. Jaka jest przyczyna tego 
opóźnienia?
– Tak optycznie, od strony drogi 
wojewódzkiej 635 z nowo ododa-
nego ronda w miejscowości Czar-
na pod Wołominem widać, że dro-
ga w zasadzie czeka na oddanie do 
ruchu. Trwają właśnie procedury 
odbioru inwestycji. Przyczyna, 
dla której nadal się tak nie dzieje, 
nie jest widoczna z ronda. Trzeba 
przejść ok 2 kilometry w kierunku 
zachodnim. Chodzi o zdewasto-
wany zjazd z nowo wybudowanej 
drogi S8, Węzeł Wołomin. 
– Czy, mimo to, możliwe jest po-
danie terminu oddania do użytku?
– O tym, że poziom zniszczeń 
jest znacznie większy, niż po-
czątkowo szacowano, wiadomo 
od jesieni 2021. Starano się więc 
doprowadzić do sytuacji, w której 
wykonawca węzła, w ramach robót 
dodatkowych, wykona niezbędne 
naprawy. Jednak, po wykonaniu 
bardziej precyzyjnych kosztory-
sów, okazało się, że może to być 
niemożliwe bez organizacji no-
wego przetargu. Oprócz długiej, 
wewnętrznej kolejki przygoto-
wywania przetargów w MZDW, 
gdzie niewielki zespół kilkunastu 
osób realizuje około 150 inwestycji 
z rocznym budżetem rzędu 500 
milionów, jest problem z chętnymi 
do oszacowania kwoty robót. Póki 
co, to nadal inwestorzy zabiegają 
o wykonawców, a nie na odwrót. 
Ci zaś wolą brać standardowe ro-
boty budowlane, budowę nowych 
odcinków dróg, niż nietypowe na-
prawy i remonty, gdzie jest większe 
ryzyko konieczności poniesienia 
dodatkowych kosztów i szukania 
specjalistów, jeśli w trakcie pojawią 
się nieprzewidziane komplikacje. 
Do tego dochodzi niepewność na 
rynku budowlanym, problemy z 
dostępnością materiałów i galo-
pujące ceny energii elektrycznej, 
gazu i ropy. Nadal nie zostało 
ogłoszone postępowanie, nie ma 
podpisanej umowy z wykonawcą. 
A będzie jeszcze konieczność 
realizacji prac i ich odbioru. Mogę 
powtórzyć zasłyszany termin 
– może będzie to lipiec 2022. 
Obawiam się jednak, że może 
to być nawet koniec lata a może 
dopiero początek jesieni -sierpień 
może wrzesień, październik - nie 
wiadomo. Chciałbym się w tym 
przypadku mylić.
– Jaką rolę w tej inwestycji mia-
ła Gmina Wołomin?
– Odpowiedzialna była za decyzję 
środowiskową dla nowej drogi, 
przed przygotowaniem jej projek-
tu. Prace trwały kilka lat, z uwagi 
na odwołania mieszkańców 
i organizacji ekologicz-
nej, która ostatecznie 
„wywalczyła” dodat-
kowe budki lęgowe 
dla ptaków, w ramach 
kompensacji skutków 
ekologicznych inwe-
stycji. Trudno mi to 
komentować. 
– Czy warto było 
opóźniać? 

– O tym za chwilę... 
– Jaka rola przypadła na powiat 
wołomiński?
– Oprócz przygotowania projektu 
nowo budowanej drogi, powiat 
wołomiński odpowiedzialny był 
za utrzymanie w stanie niepo-
gorszonym „Węzła Wołomin S8” 
od czasu wybudowania, razem z 
realizacją trasy S8, do czasu od-
dania dwukilometrowego łącznika 
od Węzła Wołomin, do ronda w 
Czarnej w Gminie Wołomin. Tu-
taj niejasne jest, który z wydziałów 
starostwa, był bezpośrednio od-

powiedzialny za realizację posta-
nowień umowy o zabezpieczeniu 
węzła do czasu oddania łącznika. 
Ta sprawa, mam nadzieję zostanie 
wyjaśniona, bo brak odpowiedniej 
ochrony, ogrodzenia terenu, czy 
też założenia na przykład moni-
toringu, w efekcie skutkuje tym, 
że z pieniędzy publicznych będzie 
trzeba wydać dodatkowe, nawet 
około 1,5 miliona zł., na naprawę 
efektów harców, urządzanych 
sobie przez wandali.
– Jakie kompetencje ma MZDW?
– Nowo budowany łącznik będzie 
miał status drogi wojewódz-
kiej, stąd też zarządcą drogi, a 

wcześniej inwestorem w imieniu 
Województwa Mazowieckiego, 
jest Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich (MZDW).
– Czy, Pana zdaniem, wszystkie 
podmioty spełniły swoją rolę w 
terminie i we właściwy sposób?
– Budowa Węzła, od podjęcia 
samej decyzji, że on powstanie, 
do dnia dzisiejszego, ma już siwą 
brodę… Pierwsze, intencyjne, do-
kumenty lokalnych samorządów 
zostały przygotowane ponad 10 lat 
temu. Bez przeanalizowania całej 
dokumentacji, trudno definityw-

nie stwierdzić, czy wszystko było 
i jest ok. Przy tego typu inwesty-
cjach formalności trwają od kilku 
a nawet do kilkunastu lat. 
– Czy protesty mieszkańców 
miały wpływ na wydłużenie 
terminu realizacji tego węzła?
– Nie przeceniałbym protestów 
mieszkańców ulicy Mostowej w 
Czarnej z 2021 roku. Nie były 
istotnie dla samej budowy drogi. 
Dopiero na etapie po projektowym 
zauważono błąd, który powinien 
zostać wyłapany w trakcie opi-
niowania projektu przez Gminę 
Wołomin kilka lat wcześniej. 
Cały proces projektowy został 
opóźniony przez wnioski formal-
ne organizacji ekologicznej do 
decyzji środowiskowej. Sądy, o 
które oparły się sporne kwestie, 
działały „tradycyjnie”, czyli w 
swoim żółwim tempie. 
– Jakie zmiany w organizacji 
ruchu pójdą w ślad za oddaniem 
Węzła Wołomin do użytku?
– Najistotniejszym z nich będzie 
skrócenie drogi dojazdu z trasy 
S8 do Wołomina, z obecnych 7 
kilometrów, dla jadących przez 
węzeł Wołomin, droga skróci się 
do dwóch. Zakładając, że łączni-

kiem przejedzie około 3-4 tysięcy 
samochodów na dobę, (szacuje 
się, że będzie to nawet 6400 pojaz-
dów w 2030 roku -dane z badań), 
to największą zmianą będzie to, 
że samochody jadące codziennie 
na tym odcinku, z i do Wołomina, 
łącznie pokonają o około 15-20 
tysięcy kilometrów mniej, a liczba 
spalonego paliwa będzie o około 
1500 litrów mniejsza. Koszty 
wszystkich przejazdów, globalnie, 
spadną o prawie 10 000 złotych 
dziennie i ponad 3,5 miliona 
złotych rocznie dla wszystkich 

użytkowników korzystających z 
tego połączenia. Ekologicznie 
1500 litrów mniej paliwa spala-
nego codziennie to około 3,5 tony 
mniej CO2 każdego dnia w naszej 
okolicy i 1300 ton CO2 mniej w 
skali roku. Oprócz tego, że dojazd 
będzie tańszy, będziemy też ciut 
zdrowsi z tego powodu. Krótszy 
czas dojazdu tych kilku tysięcy 
kierowców dziennie do dodatkowe 
korzyści.
– Jak wpłynie to na natężenie 
ruchu w Zielonce, Kobyłce  
i Wołominie?
– Przed nami dwa a może nawet 
trzy lata utrudnień na drodze wo-
jewódzkiej 634, która na odcinku 
od Zielonki do Wołomina, będzie 
modernizowana. Zapewne część 
kierowców, z DW 634, przeniesie 
się na nowy węzeł. Docelowo też 
należy przyjąć, że dzięki oddaniu 
do użytku łącznika wraz z węzłem 
Wołomin na drodze S-8, przyjęty 
do realizacji jedno-jezdniowy 
wariant drogi wojewódzkiej 634, 
sprosta docelowemu, faktyczne-
mu, natężaniu ruchu po moder-
nizacji. Jak będzie to wyglądało 
faktycznie? Przekonamy sie za 
2-3 lata.

O powodach przedłużającego się terminu oddania do użytku „Węzła 
Wołomin” na S8, o korzyściach wynikających z oddania Węzła do użytku 
a także o rozbudowie drogi wojewódzkiej 634, z radnym powiatowym 
Igorem Sulichem, rozmawia Teresa Urbanowska.

Kiedy  
pojedziemy przez  
„Węzeł Wołomin” 
na S8

– Przed nami dwa a może trzy lata utrudnień na drodze 
wojewódzkiej 634, która na odcinku od Zielonki 
do Wołomina, będzie modernizowana. Zapewne 

część kierowców z DW 634 przeniesie się na 
nowy węzeł. Docelowo też należy przyjąć, że 
dzięki oddaniu do użytku łącznika wraz z wę-

złem Wołomin na drodze S-8, przyjęty do reali-
zacji jedno-jezdniowy wariant drogi wojewódz-
kiej 634, sprosta docelowemu, faktycznemu, 
natężaniu ruchu po modernizacji – mówi Igor 

Sulich, radny powiatowy z Wołomina
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- Od momentu powzięcia przez 
Miasto Zielonka informacji o pla-
nach prywatnego przedsiębiorcy na 
wykorzystanie nieużywanej od blisko 
30 lat bocznicy kolejowej, rozpoczęły 
się aktywne działania mające na celu 
niedopuszczenie do realizacji tych 
zamysłów. Nie zgadzamy się z takimi 
zamierzeniami. Wszelkimi sposoba-
mi dążymy do tego, by żadna cysterna 
z paliwem nie pojechała bocznicą, a 
teren ten pozostał przestrzenią do 
rekreacji i wypoczynku – informuje 
UM Zielonka.

Bocznica jest nieużywana do 
celów transportu kolejowego od 
blisko 30 lat. Przez ten czas nastąpiła 
naturalna zmiana jej funkcji. Poło-
żona tuż obok Glinianek, pełni od 
kilku dekad rolę traktu spacerowego, 
a w ostatnich latach coraz częściej 
również ścieżki biegowej.  Dlatego 
ratusz wszelkimi sposobami dąży 
do tego, by żadna cysterna z paliwem 
nie pojechała bocznicą, a teren ten 
pozostał przestrzenią do rekreacji i 
wypoczynku. Jest to jednak niezwykle 
skomplikowana dla Miasta sytuacja, 
gdyż mimo, iż teren bocznicy leży 
w granicach administracyjnych 
Zielonki, to kompetencyjnie jest 
praktycznie poza zasięgiem lokalne-
go samorządu.

Bocznica poprowadzona jest na 
gruncie Skarbu Państwa, którym za-
rządza Starostwo Powiatowe. Dlatego 
przedsiębiorca mający w planach jej 
wykorzystanie, w listopadzie 2018 
roku (poprzednia kadencja z Kazi-
mierzem Rakowskim jako starosta 
i Adamem Łossanem – wicesta-
rostą – przyp. red.), zawarł umowę 
odpłatnej służebności przejazdu po 
tej bocznicy właśnie z powiatem wo-
łomińskim. UM Zielonka twierdzi, 
że nie był wówczas informowany 
ani o toczących się rozmowach ani 
o zamiarach przedsiębiorcy. Innego 
zdania jest Starostwo Powiatowe

– Już we wrześniu 2018 roku Mia-
sto Zielonka było w posiadaniu infor-
macji dotyczących planów rozbudowy 
istniejącej bazy paliw. Na wniosek 
inwestora o wydanie decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowania dla 
tego przedsięwzięcia, Urząd Miasta 
wszczął w dniu 7 września 2018 roku 
(poprzednia kadencja z ówczesnym 
burmistrzem Grzegorzem Dudzi-
kiem – przyp. Red.) postępowanie w 
przedmiotowej sprawie – informuje 
Karol Szyszko Rzecznik Prasowy 
Starostwa Powiatowego w Wołominie. 
Jak czytamy w treści decyzji nr 28/20 o 
środowiskowych uwarunkowaniach, 
wydanej w dniu 14 stycznia 2020 roku 
(obecna kadencja z burmistrzem 
Kamilem Iwandowskim – przyp.
red.) osobiście przez Burmistrza 
Miasta Zielonka i przytoczonej przez 
rzecznika Starostwa Wołomińskiego:

– Koncepcja zagospodarowania 
terenu obejmuje również działki 10 
i 13 (przez które przebiegają tory 
kolejowe prowadzące do projek-
towanego na działce nr 1/6 frontu 
rozładunkowego cystern kolejo-
wych. Koncepcja zakłada także po-
sadowienie dodatkowego zbiornika 

podziemnego w rejonie kolejowego 
frontu rozładunkowego. Na etapie 
eksploatacji inwestycji ruch składów 
kolejowych na terenie zakładu ma 
prowadzić wyłącznie w godzinach 
od 6.00 do 22.00.

Z cytowanego przez Karola 
Szyszko uzasadnienia decyzji może-
my dowiedzieć się również, że:

– W ramach przedmiotowego 
przedsięwzięcia planuje się budowę 
m.in.: (…) kolejowego frontu rozła-
dunkowego paliw płynnych. Źródła-
mi emisji substancji do powietrza 
na etapie eksploatacji planowanego 
przedsięwzięcia będą głównie: ope-
racje przeładunku, magazynowania 

i dystrybucji paliw, składy kolejowe i 
pojazdy mechaniczne (…).

Oczywistym jest, iż sprawa ta 
budzi zarówno w samorządzie, jak i 
w całej zielonkowskiej społeczności 
bardzo duży niepokój. Największe 
obawy pojawiają się wśród mieszkań-
ców osiedla Wolności i bloków przy ul. 
Przemysłowej. Bocznica przez lata 
stała się w sposób naturalny obszarem 
rekreacyjno-spacerowym. Ostatni 
transport kolejowy i to złożony z kilku 
a nie kilkudziesięciu cystern, prze-
jechał tędy w latach 90, czyli blisko 
30 lat temu. Przez ten czas bardzo 
wiele się zmieniło, również funkcje 
poszczególnych terenów.

- Nie wyobrażam sobie, żeby 
bocznica po blisko 30 latach nie 

używania została ponownie uru-
chomiona do przetaczania cystern z 
paliwami i to w tak bliskiej odległości 
od bloków mieszkalnych i dobra 
naturalnego, jakim są niewątpliwie 
Glinianki. Cały czas wierzę w to, że 
dzięki naszym wspólnym działaniom 
i bardzo zaangażowanej aktywności 
burmistrza, sprawa ta zakończy się 
dla nas pomyślnie – komentuje radny 
Piotr Pietruszka.

- Jestem przekonana, że stawiane 
przez nas argumenty związane z licz-
nymi zagrożeniami, znajdą akcepta-
cję wśród wszystkich osób mogących 
zmienić plany co do wykorzystania 
bocznicy na cele transportu cystern 

z paliwami. Wierzę, że również 
sytuacja mieszkańców, która może 
się diametralnie zmienić, nie będzie 
nikomu obojętna i wspólnymi siłami 
uda nam się zachować obecny stan 
terenu bocznicy, będącej traktem 
spacerowo-rekreacyjnym – podkreśla 
radna Joanna Nicole-Urbanowicz.

- Sprawa z którą aktualnie próbu-
jemy się uporać jest prawnie bardzo 
złożona. Dotyka kilku aspektów, które 
przenikają się pomiędzy kilkoma 
podmiotami i ich kompetencjami 
– Skarbem Państwa, Starostwem 
Powiatowym i Miastem Zielonka. 
(…) Chcę również podkreślić, iż 
cieszy mnie przychylność i chęć roz-
wiązania tego problemu przez Pana 
Starostę. Jak widać po informacjach 

zawartych zarówno w piśmie do 
mieszkańców jak i zamieszczanych 
w mediach, Pan Starosta szuka rów-
nież rozwiązania tego niewątpliwie 
dużego problemu dla nas, jako spo-
łeczności. Proponowane rozwiązania 
muszą w swojej istocie uwzględniać 
jednak Miasto Zielonka, nie jako 
społeczność lokalną, która weźmie na 
siebie wszystkie ryzyka i całą ciężkość 
konsekwencji, w tym finansowych, 
wdrożenia proponowanych rozwią-
zań. To nie Miasto Zielonka udzielało 
służebności przejazdu, a wiec zgody 
na wykorzystanie do przetaczania 
cystern na tym terenie, w tak bliskiej 
odległości od budynków wielorodzin-

nych i Glinianek. Niemniej jednak, 
biorąc pod uwagę dotychczasową 
dobrą współpracę pomiędzy Miastem 
Zielonka a Starostwem Powiatowym, 
jak również po 3 latach współpracy, 
znając zaangażowanie i podejście 
Pana Starosty do spraw mieszkań-
ców, wierzę, że uda się wypracować 
takie rozwiązanie, które pozwoli nam 
wspólnie rozwiązać ten problem – ko-
mentuje burmistrz Miasta Zielonka 
Kamil Michał Iwandowski.

Opinii radnych i burmistrza nie 
podzielają jednak wszyscy miesz-
kańcy:

- Czy chcemy aby zamiast torami, 
paliwo było dostarczane w to miejsce 
cysternami na TIRach przez miasto? 
Zwiększenie ruchu, wjazd TIRów do 
centrum Zielonki, potencjalne ryzyko 
związane z wypadkiem cysterny np. 
na jednym z rond w mieście... Jeśli 
zablokowana zostanie ta droga trans-
portu, znajdzie się inna... – napisał 
na mediach społecznościach jeden z 
mieszkańców

- Ta bocznica istniała zanim w po-
bliżu pojawiły się bloki. Pamiętam jak 
niemal codziennie jeździły po niej po-
ciągi, a teraz wielkie aj waj - bo znów 
mają jeździć. A to czy jadą wagony z 
cegłą czy paliwem - jaka to różnica? 
Ludziom wszystko przeszkadza, ale 
lać paliwo do swoich aut chcą – dodaje 
inny mieszkaniec Zielonki.

- Zielonkę w radzie powiatu 
reprezentują Adam Łossan, były 
burmistrz i Adam Pietrzak prze-
wodniczący rady powiatu, obecny 
burmistrz Kamil M. Iwandowski 
sprawuje swoją funkcję ponad 3 lata, 
wszyscy panowie są doświadczonymi 
samorządowcami, więc co nie za-
działało, że wspólnie nie zadbaliście 
o dobro mieszkańców? – zastanawia 
się w mediach społecznościowych 
kolejny Zielonkowianin.
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 – Już we wrześniu 2018 
roku Miasto Zielon-
ka było w posiadaniu 
informacji dotyczących 
planów rozbudowy 
istniejącej bazy paliw – 
informuje Karol Szysz-
ko, rzecznik prasowy 
Starostwa Powiatowego 
w Wołominie. 

– To nie Miasto Zielonka 
udzielało służebności 

przejazdu, a wiec zgody 
na wykorzystanie do 

przetaczania cystern na 
tym terenie, w tak bliskiej 

odległości od budynków 
wielorodzinnych i Glinia-
nek - twierdzi burmistrz 

Kamil Michał Iwandowski. 

Bocznica kolejowa, przechodząca pomiędzy blokami przy ul. Przemysłowej  
a Gliniankami, stanowi temat, który od kilku miesięcy budzi wiele kontrowersji 
i obaw zarówno wśród społeczności, jak i samorządu Zielonki.

Kontrowersje 
wokół bocznicy

I Forum Pracodawców  
Powiatu Wołomińskiego

W czwartek 7 kwietnia odbyło się I Forum Pracodawców Powiatu Wołomińskiego zainicjowane przez 
Starostę Adama Lubiaka i zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie oraz Wydział 
Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Wołominie. W wydarzeniu wzięło udział blisko 100 pra-
codawców i przedstawicieli lokalnych instytucji publicznych.

– Po ponad dwóch latach walki 
z pandemią Koronawirusa, stanęli-
śmy przed nowymi wyzwaniami na 
polskim rynku pracy, związanymi ze 
skutkami wojny w Ukrainie. Naszą 
granicę w ciągu ostatniego miesiąca 
przekroczyło ponad 2,5 miliona 
uchodźców. Dzisiaj wkraczamy 
w nową rzeczywistość i żeby jej 
sprostać na naszym lokalnym ryn-
ku pracy, wyszedłem z inicjatywą 
organizacji Forum Pracodawców 
Powiatu Wołomińskiego - platfor-
my dialogu pomiędzy powiatowym 
urzędem pracy i pracodawcami – 
mówi Starosta Wołomiński Adam 
Lubiak.

Uczestnicy Forum zdobyli i 
poszerzyli wiedzę na temat różnych 
form wsparcia dla pracodawców 
oferowanych przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Wołominie, jak 
również zapoznali się ze zmiana-
mi przepisów prawa w zakresie 
zatrudniania cudzoziemców, w tym 
obywateli Ukrainy. Program Forum 
obejmował prelekcje, specjalistów 

PUP oraz m.in. przedstawicieli 
Zespołu ds. Kontroli Legalności 
Zatrudnienia Placówki Straży 
Granicznej Warszawa-Modlin, 
jednostki czynnie współpracującej 
z PUP w zakresie legalności, pobytu 
i zatrudniania cudzoziemców.

– Aby uzyskać wymierne efekty 
podejmowanych działań przez 
Powiatowy Urząd Pracy w Wo-
łominie, z inicjatywy Starosty 
Wołomińskiego Adama Lubiaka 
podjęliśmy się organizacji I Forum 
Pracodawców Powiatu Wołomiń-
skiego. Po to, aby wsłuchiwać się 
w głos pracodawców, którzy często 
zatrudniają nie tylko polskich oby-
wateli, ale również cudzoziemców. 
Na początku marca wystosowa-
liśmy apel przedsiębiorców, W 
wyniku którego wpłynęły i wciąż 
wpływają do PUP oferty pracy. 
Ponad 200 obywateli Ukrainy pod-
jęło pracę, co plasuje nasz urząd 
na 9 miejscu na 37 powiatowych 
urzędów pracy w wojewódz-
twie mazowieckim – powiedziała 

Grażyna Krupa, dyrektor PUP w 
Wołominie.

Powiatowy Urząd Pracy w Wo-
łominie prowadzi również bez-
pośrednie działania aktywizujące 
uchodźców. Pracownicy PUP prze-
prowadzili w ostatnich tygodniach 
cykl spotkań informacyjnych (w 
języku ukraińskim) w Ośrodku 
Caritas w Urlach, Dworze Fran-
ciszków oraz w Domu Pielgrzyma 
w Ostrówku przy Domu Świętej 
Siostry Faustyny, gdzie obecnie 
przebywa kilkuset uchodźców 
z Ukrainy. Celem spotkań jest 
zaznajomienie przebywających w 
ośrodkach osób z zagadnieniami 
polskiego rynku pracy oraz moż-
liwościami dotyczącymi obecnej 
sytuacji na rynku pracy.

W ramach struktury organiza-
cyjnej Urzędu Pracy wyodrębniony 
został specjalny Referat ds. Obsłu-
gi Zatrudniania Cudzoziemców. 
Pracownicy PUP obsługujący 
zatrudnienie cudzoziemców w 
ostatnich czterech miesiącach 

przeszli szereg kursów, w tym 
także językowych i zostali dobrze 
przygotowani do sprawnej obsługi 
obcokrajowców.

Działania PUP w Wołominie 
docenione zostały przez jury 7 
edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
o Znak Jakości ,,Przyjazny Urząd" 
i został wyróżniony Certyfikatem 
Jakości na 2022 rok.

- Pragnę serdecznie podzięko-
wać pracownikom Powiatowego 
Urzędu Pracy w Wołominie na czele 
z Panią dyrektor Grażyną Krupą 
oraz Wydziałowi Edukacji i Kultury 
na czele z Panią Hanną Skrzypczak 
za organizację wydarzenia i pracę 
oraz zaangażowanie włożone w jego 
przeprowadzenie. To były owocne 
i merytoryczne dyskusje, efektami 
których będą kolejne działania i 
inicjatywy w zakresie poprawy ja-
kości życia mieszkańców naszego 
powiatu i pomocy uchodźcom z 
Ukrainy – podsumował wydarzenie 
w mediach społecznościach staro-
sta Adam Lubiak.

www.wilenskapark.pl

Wiosna trochę z nami 
w tym roku flirtuje i mamy 
trochę zimy trochę lata ale 
coraz więcej słońca i dzień 
coraz dłuższy a to powoli daje 
nam nadzieję na możliwość 
spotkań plenerowych. Już 
wiemy, że w tym roku po raz 
VIII Mazowieckie Forum 
Biznesu Nauki i Kultury 
(MFBNiK) będzie organi-
zatorem Ogólnopolskiego 
Pleneru Malarsko-Fotogra-
ficznego „Chrzęsne 2022 
- OKOło romantyzmu”. 

Pracownia Artystycznych 
Wyzwań prowadzona przez 
MFBNiK już po raz ósmy za-
prasza mieszkańców powiatu 
wołomińskiego do udziału 
w warsztatach plenerowych, 

wernisażach i koncercie mu-
zyki klasycznej. 

Przed nami w najbliż-
szym czasie szczegółowe 
ustalenia miejsc i terminów 
i przygotowania do pierw-
szych w tym roku warszta-
tów w plenerze na terenie 
wybranych miejsc powia-
tu wołomińskiego. W tym 
roku zaplanowaliśmy sześć 
jednodniowych spotkań z 
mieszkańcami w formie 

warsztatów malarskich w ple-
nerze. Podobnie jak w roku 
ubiegłym chcemy zawitać do 
Kobyłki, Urli i Chrzęsnego. 
Przymierzamy sie również 
do Gminy Dąbrówka i kilku 
innych miejsc. 

Podsumowaniem działań 
plenerowych będą wystawy 
i wernisaże. Szczegółowe 
ustalenia potrwają pewnie 
jeszcze przez kilka dni, ale 
już dziś możemy poinfor-
mować, że wernisaż prac 
plenerowych odbędzie się 
w sierpniowy weekend 6 lub 
7 sierpnia w pięknych wnę-
trzach Pałacu w Chrzęsnem. 

Projekt „OKOło roman-
tyzmu” dofinansowany jest 
ze środków Powiatu 

Wołomińskiego oraz Ma-
zowieckie Forum Biznesu 
Nauki i Kultury.

Podstawa prawna; Umo-
wa nr 126.2022 zawarta w 
dniu 25.03.2022r. w Wo-
łominie między Powiatem 
Wołomińskim  a Mazowiec-
kim Forum Biznesu Nauki 
i Kultury, Koordynatorem i 
pomysłodawcą projektu jest 
Teresa Urbanowska. 

Zaproszenie do m
alow

ania w
 plenerze W sierpniu już po raz ósmy artyści z całej Polski  

zaprezentują swoje prace w pałacowych wnętrzach.  
Jak co toku, z tej okazji odbędzie się również piekny koncert  

Pora na VIII Ogólnopolski plener malarsko-fotogra-
ficzny „Chrzęsne 2022”

OKOło romantyzmu 
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A! Ogłoszenie drobne 
do rubryk:
Dam pracę

 i Szukam pracy
beZPłAtne!

Projekt  dokumen-
tu strategii  powstał na 
podstawie badań ankieto-
wych wśród mieszkańców. 
Dokument powstaje przy 
wsparciu  zespołu ds. stra-
tegii powołanego przez 
burmistrza oraz wykonaw-
cy zewnętrznego Stowarzy-
szenia Wspierania Inicja-
tyw Gospodarczych Delta 
Partner, nad którego pracą 
czuwa Wydział Strategii i 
Funduszy Zewnętrznych 

Urzędu Miasta 
Marki..

Zanim do-
kument trafi 
pod obrady Rady 
Miasta, zostanie 
przedyskutowany z 
mieszkańcami, organiza-
cjami pozarządowymi i 
przedsiębiorcami. Uwagi 
i opinie można składać: • 
osobiście podczas trzech 
spotkań konsultacyjnych, 
które odbędą się: 25 kwiet-
nia o godz. 18.00 w Szkole 
Podstawowej nr 3 (ul. Po-
mnikowa 21); 26 kwietnia 
o godz. 18.00 w Szkole 

Podstawowej nr 5 (ul. 
Wczasowa 5); 27 kwietnia 
o godz. 18.00 w Centrum 
Aktywności Fabryczna 3 
(CAF3) • pisemnie składa-
jąc wypełniony formularz: 
w siedzibie Urzędu Miasta 
Marki, Aleja Marsz. J. Pił-
sudskiego 95, 05-270 Marki 
w Kancelarii Urzędu Mia-
sta Marki, pok. 13 – decydu-
je data złożenia, przesyłając 
na adres Urzędu Miasta 
Marki, Aleja Marsz. J. Pił-
sudskiego 95, 05-270 Marki 
- decyduje data wpływu do 
Urzędu Miasta Marki; pod-
czas trzech wspominanych 
wyżej spotkań konsultacyj-
nych z mieszkańcami

Za pomocą środków ko-
munikacji elektronicznej: 
• poprzez wypełnienie i 
wysłanie elektroniczne-
go formularza konsultacji 
społecznych (SWIG DP) 

dostępnego 
pod adre-
sem:  https://
a n k i e t a .
deltapart-
ner.org.pl/
ko n s u l t a -
cje_sr_marki   
• poprzez   
w y s ł a n i e 

skanu pod-
pisanego for-

mularza przez 
system ePUAP, na ad-

res skrytki Urzędu Miasta 
Marki e-PUAP /53j0jr6u-
jo/skrytka (decyduje data 
wpływu do Urzędu),  
• poprzez wypełnienie i 
wysłanie skanu podpisa-
nego formularza na ad-
res:  strategia@marki.pl/
Konsultacje potrwają do  
9 maja 2022 roku.

Dzięki współpracy z mieszkańcami miasta, orga-
nizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami oraz 
samorządowcami powstał projekt „Strategii roz-
woju miasta Marki na lata 2022-2030”, która – po 
uchwaleniu przez Radę Miasta – będzie swoistym 
drogowskazem postępowania w bieżącej dekadzie. 

Marki 2030

m
isja M

iasta M
arki

– Misją miasta jest pod-
noszenie standardu życia 
w Markach, jakości usług 
społecznych, budowanie 
wspólnoty mieszkańców  
i tożsamości, troska   
o rozwój gospodarczy,  
a także łagodzenie nieko-
rzystnych skutków urbani-
zacji” –  brzmi propozycja 
zredagowanej 
na podstawie 
badań i debat 
misji miasta  
do 2030 r

Wspaniała, pełna rodzinnego 
ciepła i serdeczności atmosfera, 
uśmiechnięci goście, a wśród 
nich Piotr Uściński, sekretarz 
stanu w Ministerstwie Rozwoju 
i Technologii, Małgorzata Zyśk, 
burmistrz Ząbek wraz ze swoim 
zastępcą Arkadiuszem Powierżą 
i sekretarz Patrycją Żołnierzak, 
Waldemar Stachera, przewodni-
czący Rady Miejskiej w Ząbkach, 
dyrektorzy ząbkowskich placó-
wek oświatowych, Katarzyna 
Kadzidłowska, prezes Oddzia-
łu ZNP w Wołominie, Dorota 
Kaźmierska, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Ząbkach, 
Artur Delegacz, nadleśniczy 
Nadleśnictwa Drewnica, Janusz 
Tomasz Czarnogórki, prezes 
PWiK w Ząbkach,  przyjaciele 
i absolwenci przedszkola oraz 
przedstawiciele Rady Rodziców 
- tych wszystkich osób nie mogło 
zabraknąć podczas tak ważnej 
uroczystości.

Gości powitała Beata Krajew-
ska, dyrektor Publicznego Przed-
szkola nr 2 „Leśny Zakątek”, 
która z placówką jest związana 
zawodowo od niemal 30 lat.  Nie 
kryjąc wzruszenia podziękowała 
gościom za przybycie, podkreśla-
jąc zarazem, że przygotowanie tej 
ważnej uroczystości jest zasługą 
całego zespołu.

- Jest to dla nas, dla całej spo-
łeczności przedszkolnej  bardzo 
ważna uroczystość. Pracuję w 
„Leśnym Zakątku” 27 lat, od 
15 lat pełnię funkcję dyrektora, 
jestem więc niezmiernie wzru-
szona, że to właśnie nam przy-
padł zaszczyt zorganizowania 
tak pięknego jubileuszu. (…) 
50 lat tradycji i wychowywania 
kolejnych pokoleń to ogromna 
determinacja i wiara w prawdzi-
we wartości budujące postawę 
człowieka, mającego szacunek do 
innych i samego siebie. Jesteśmy 
bardzo dumni, że towarzyszy 
temu jubileuszowi przekazanie 
sztandaru, tak istotnego w bu-
dowaniu fundamentalnych praw.
(…) Słowa ogromnej wdzięczno-
ści kieruję do rodziców, którzy 
zaufali nam i swoim dzieciom 
i zainicjowali ideę sztandaru 
w „Leśnym Zakątku”. Dzieci 
przedszkolne to wyjątkowi ludzie, 
są w wieku, w którym kształtuje 
się ich osobowość oraz wszystkie 
funkcje potrzebne w dorosłym 
życiu. Tu w prostych słowach 
mają tłumaczone zawiłości ota-
czającego świata, poznają zasady 
wzajemności, miłości, kultury. 
(…) Dopiero na tej podwalinie 
można budować kolejne warstwy 
życiowych mądrości – powie-
działa dyrektor Beata Krajew-
ska.  – Pracują tu nauczyciele z 
ogromną pasją. To dzięki nim i 
rodzicom, którzy tworzą z nami 
wyjątkową przedszkolną społecz-
ność wypuszczamy na przygodę 
z życiem spod naszych skrzydeł 
garstkę perełek na przygodę z 
życiem, z wiarą, że siła korzeni, 
które tu otrzymują przetrzyma 
każdą burzę  –  dodała wzruszo-
nym głosem dyrektor „Leśnego 
Zakątka”.

Następnie Rada Ro-
dziców przekazała na 
ręce dyrektor Beaty 
Krajewskiej sztan-
dar Publicznego 
Przedszkola Nr 2 
„Leśny Zakątek” 
w Ząbkach. 

- Pani Dyrek-
tor – w imie-
niu rodziców 
– przekazuję 
ten sztandar 
Publicznego Przedszkola Nr 2 
„Leśny Zakątek” w Ząbkach – 
jako symbol tradycji patriotycz-
nych i szacunek dla człowieka, 
hartu ducha, wartości, które 
stanowią fundament pracy wy-
chowawczej przedszkola oraz 
wspólnych dążeń rodziców i 
nauczycieli – powiedział Michał 
Tołczyk, Przewodniczący Rady 
Rodziców. 

Wyrazem szacunku i uznania 
dla honorowych gości i fundato-
rów były pamiątkowe gwoździe 
umieszczone na drzewcu sztan-
daru. Symboliczny upamięt-
niający wydarzenie gwóźdź, z 
wygrawerowanymi datami: 1972-
2022 w imieniu wszystkich trzech 
dyrektorów „Leśnego Zakątka” 
wbiła obecna dyrektor - Beata 
Krajewska. 

- Do tego przedszkola cho-
dziłem i ja i moje dzieci.  Tym 

bardziej dzisiejsza uroczystość 
napawa mnie wzruszeniem i 
dumą, że w tak skromnych wa-
runkach lokalowych od  50. lat 
funkcjonuję tak wspaniała pla-
cówka. To zasługa wszystkich na-
uczycieli, którzy tutaj pracowali i 
pracują, że przedszkole „Leśny 
Zakątek”, z mojej perspektywy, 
jest najlepsze na całym świecie. 
Placówka zawsze wspierała i 

wspiera  rodziców w funkcji wy-
chowawczej (…), ten sztandar, 
który dziś otrzymała także jest  
elementem wychowania patrio-
tycznego, które dziś jest nam 
szczególnie potrzebne (…) – po-
wiedział Piotr Uściński, sekretarz 
stanu w Ministerstwie Rozwoju i 
Technologii.

- Jest to niezwykły jubileusz 
dla całej społeczności przed-
szkola, które w naszym odczuciu 
jest najwspanialsze na świecie. 

Dziękujemy gorąco wszystkim 
wychowawcom i pracownikom  
przedszkola, rodzicom, gratu-
lujemy dzieciom tak wspaniałej 
uroczystości. Doceniamy, że 
„Leśny Zakątek” ma tak patrio-
tyczne korzenie oraz że dzieci 
wychowywane są w duchu miłości 
do Ojczyzny, dzisiejsze nadanie 
sztandaru jest ukoronowaniem 

tej ogromnej pracy i poświęcenia 
dla dobra dzieci – mówiła bur-
mistrz Małgorzata Zyśk.

- To wielki sukces, wielkie 
osiągnięcie, że taka instytucja 
trwa i rozwija się. (…) Mam 
nadzieję, że to z czego słynie 
„Leśny Zakątek”  – taka praw-
dziwie rodzinna atmosfera, nawet 
jak zmienią się mury, jednak 
pozostanie i tego Państwu życzę 

– powiedział Waldemar Stachera, 
przewodniczący Rady Miasta 
Ząbki. 

Po przekazaniu sztandaru 
i złożeniu przez przedszkola-
ki ślubowania rozpoczęła się 
część artystyczna.  Goście  mieli 
okazję obejrzeć film, dotyczą-
cy ważnych wydarzeń i życia 
codziennego przedszkolaków, 
wysłuchać utworów w wykonaniu 
wychowanków,  absolwentów 
oraz nauczycieli z ząbkowskiej 

placówki. Nie zabrakło wzru-
szenia i  miłych wspomnień. 
Wiele uśmiechów wywołał na 
twarzach gości bardzo profesjo-
nalnie przygotowany i wykonany 
przez dzieci mini spektakl  ta-
neczno – wokalny. Uroczystość 
uświetnił urodzinowy tort przy-
gotowany specjalnie na tę okazję.  
- Jestem wzruszona  wszystkimi 

miłymi słowami kierowanymi pod 
naszym adresem -– powiedziała 
po zakończeniu uroczystości  
dyrektor Beata Krajewska. 

Przedszkole Publiczne „Le-
śny Zakątek” to kameralna 
placówka, do której uczęszcza 
około 100 dzieci.  Placówka była 
wielokrotnie nagradzana i wy-
różniana podczas prestiżowych 
konkursów.

50 lat przedszkola 
"Leśny Zakątek"

Pięćdziesiąt lat temu, 2 marca 1972 roku Publiczne Przedszkole nr 2 
„Leśny Zakątek” przyjęło pierwszych przedszkolaków. Dziś uczęszcza do 
niego już trzecie pokolenie mieszkańców miasta. W ubiegłym miesiącu 
ząbkowska placówka uroczyście obchodziła 50. rocznicę swego istnienia 
i jako pierwsze przedszkole w Ząbkach otrzymała sztandar.

Ząbkowskie przedszkole "Leśny Zakątek" ma już 50 lat. 
OGŁOSZENIA DROBNE

Publiczne Przedszkole  
nr 2 „Leśny Zakątek” jest 
pierwsząm ząbkowskim 
przedszkolem, które otrzy-
mało swój sztandar. Wy-
razem szacunku i uznania 
dla honorowych gości  
i fundatorów były pamiąt-
kowe gwoździe umieszczo-
ne na drzewcu sztandaru. 
Symboliczny, upamiętnia-
jący wydarzenie gwóźdź,  
z wygrawerowanymi data-
mi: 1972-2022 w imieniu 
wszystkich trzech dyrek-
torów „Leśnego Zakątka” 
wbiła obecna dyrektor  
- Beata Krajewska. 

– Jest to niezwykły jubileusz dla całej społeczności 
przedszkola (...) Dziękujemy gorąco wszystkim wycho-

wawcom, pracownikom przedszkola oraz rodzicom, 
gratulujemy dzieciom tak wspaniałej uroczystości. 

Doceniamy, że przedszkole „Leśny Zakątek” ma tak 
patriotyczne korzenie oraz że dzieci wychowywane 
są w duchu miłości do Ojczyzny. Dzisiejsze nadanie 
sztandaru jest ukoronowaniem tej ogromnej pra-

cy i poświęcenia dla dobra dzieci – powiedziała 
Małgorzata Zyśk,  burmistrz Miasta Ząbki.

Praca - Zatrudnię
 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

Usługi - Różne

Nieruchomości 
Kupię

Kupię za gotówkę  
każdą nieruchomość  

z problemem prawnym, zadłużoną,  
udziały w nieruchomościach  

tel. 787 805 828

Usługi - Różne
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Biuro reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: handlowcy@logos.home.plwww.zyciepw.pl

21 kwietnia 2022powiat

Wojska Obrony Teryto-
rialnej (WOT) to piąty rodzaj 
Sił Zbrojnych RP. 

- Jeśli chcesz być żołnie-
rzem, zadbać o bezpieczeń-
stwo swoich najbliższych, a 
także wspierać lokalne spo-
łeczności, ale jednocześnie 

nie chcesz 
rezygno-
w a ć  z e 
s w o j e j 
pracy za-
wodowej 
– jesteś w 
dobrym miej-
scu! Ta formacja 
jest dla Ciebie! W 
Wojskach Obrony Teryto-
rialnej cenimy różnorodność. 
Dzięki temu pozostajemy 
wierni zasadzie: gdziekol-
wiek jesteśmy, jesteśmy 
sobą. Kimkolwiek jesteśmy, 
jesteśmy najlepszą wersją 
siebie. Dołącz do nas. Bądź 
sobą! – zachęcają Terytorialsi 
Początek tworzenia systemu 

obrony terytorialnej w Polsce 
w obecnej formie rozpoczął 
się 30 grudnia 2015 roku. Rok 
później, 1 stycznia 2017 roku 
utworzono Wojska Obrony 
Terytorialnej. Wojska Obrony 
Terytorialnej przeznaczone 
są do prowadzenia działań 
obronnych we współdziała-
niu z wojskami operacyjnymi 
oraz wsparcia elementów 

układu pozamilitarnego; 
prowadzenia samo-

dzielnych działań nie-
konwencjonalnych, 
przeciwdywersyjnych 

i przeciw-
d e s a n -
t o w y c h ; 

udziału w za-
bezpieczeniu 

przyjęcia i rozwi-
nięcia sojuszniczych 

sił wzmocnienia w naka-
zanych rejonach;  realizacji 
przedsięwzięć z zakresu: 
zarządzania kryzysowego, 
zwalczania klęsk żywiołowych 
oraz likwidacji ich skutków, 
ochrony mienia, akcji poszu-
kiwawczo-ratowniczych, a 
także     prowadzenie działań 
informacyjnych.

5. Mazowiecka 
Brygada Wojsk 

Obrony Terytorial-
nej zaprasza  

do wstąpienia  
w jej szeregi. 
Szczegółowe 

informacje 
na stronie 

WOT

Trwająca w Ukrainie wojna uwypukliła znaczenie 
Wojsk Obrony Terytorialnej. Małe, dobrze zorgani-
zowane oddziały składające się ze znającej teren 
ludności, żołnierzy WOT to efektywne wsparcie 
dla Wojsk Operacyjnych. 5. Mazowiecka Brygada 
zaprasza do wstąpienia w jej szeregi

Wstąp w szeregi 
Wojsk Obrony  
Terytorialnej

dla w
spólnego bezpieczeństw

a

6 kwietnia Publiczna Szkoła 
Podstawowa z Oddziałami Spor-
towymi nr 3 im. Karola Wojtyły w 
Kobyłce była organizatorem turnieju 
międzypowiatowego Mazowieckich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce 
siatkowej chłopców.

Do rozgrywek przystąpili zwy-
cięzcy z poszczególnych powiatów 
województwa mazowieckiego -SP 
nr 1 w Chotomowie, SP Uwieliny 
oraz gospodarz PSP nr 3 w Kobyłce.

Mecz otwarcia rozegrali za-
wodnicy szkół z Chotomowa oraz 
Kobyłki. Siatkarze z „Trójki” odnieśli 
pewne zwycięstwo 2:0 (25:4,25:9) 
dobrze rozpoczynając turniej.

Drugi mecz rozgrywany był 
pomiędzy SP nr 1 w Chotomowie, 
a SP w Uwielinach. Zwycięsko z 
potyczki wyszli zawodnicy szkoły w 
Uwielinach kończąc mecz wynikiem 
2:0 (25:15,25:20)

Trzeci mecz okazał się być 
meczem na wagę złota Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej etapu między 
powiatowego. Szkoła z Kobyłki po-
dejmowała zwycięzcę poprzedniego 
meczu – SP Uwieliny.

Młodzi siatkarze z Kobyłki przy-
pieczętowali zwycięstwo w turnieju 
2:0 (25:11,25:14), tym samym to 
szkoła nr 3 w Kobyłce sięgnęła po 
złote medale oraz awansowała do 
finału województwa mazowieckiego 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Klasyfikacja końcowa: 1. Publicz-
na Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Sportowymi nr 3 im. Karola Wojtyły 
w Kobyłce; 2. Szkoła Podstawowa w 

Uwielinach; 3. Szkoła Podstawowa 
nr 1 im. Stefana Krasińskiego w 
Chotomowie

Reprezentacja szkoły: Krzysztof 
Kruszewski, Jan Szymanowski, Szy-
mon Kucharczyk,Bartek Gościniak, 
Jakub Korzeniewski, Michał Le-

wandowski, Patryk Jedynak, Błażej 
Jurczak,Filip Juńczyk, Jan Misiak, 
Łukasz Skoneczny. Trenerzy:Piotr 
Szymanowski, Konrad Skorek

12 kwietnia w hali sportowej 
w Publicznej Szkole Podstawowej  
z Oddziałami Sportowymi odbył 

się   turniej międzypowiatowy w 
minisiatkówce chłopców. Stawką 
rozgrywek był awans do Mistrzostw 
Mazowsza w tej kategorii wieko-
wej . Do turnieju przystąpiły trzy 
szkoły wyłonione w eliminacjach 
powiatowych. Powiat legionowski 

reprezentowała SP Stanisławów, 
powita piaseczyński- SP Józefosław, 
zaś kobyłkowska „Trójka” reprezen-
towała  powiat wołomiński.

Jako pierwsi do rywalizacji przy-
stąpili młodzi siatkarze z Józefo-
sławia i Stanisławowa. Po zaciętym 

meczu ze zwycięstwa 2:1 cieszyli 
się zawodnicy SP Stanisławów. W 
drugim meczu turnieju spotkały się 
zespoły z naszej szkoły i szkoły z Jó-
zefosławia. Spotkanie to zakończyło 
się wygraną naszej drużyny 2:0.

W ostatnim meczu turnieju, 
decydującym o pierwszym miejscu,  
do rywalizacji ponownie przystąpili 
uczniowie PSP 3 Kobyłka. Tym ra-
zem zmierzyli się z zawodnikami ze 
Stanisławowa. Mecz był wyrównany 
ale w decydujących momentach 
to siatkarze z „Trójki” zdobywali 
punkty, co przesądziło o zwycięstwie 
2:0 nad przeciwnikami.

Klasyfikacja końcowa turnieju: 1. 
PSP nr 3 w Kobyłce; 2. PSP w Sta-
nisławowie; 3. PSP w Józefosławiu

Wygrana w turnieju zapewniła 
awans drużyny PSP nr 3 w Kobyłce 

do turnieju finałowego Mistrzostw 
Mazowsza w tej kategorii, w których 
wystąpi osiem najlepszych drużyn z 
województwa mazowieckiego. Za-
wody te rozgrywane będą, podobnie 
jak w starszej kategorii, w PSP nr3 
w Kobyłce.

Skład zwycięskiego zespołu: Jan 
Wleklak (kapitan), Błażej Kucharski, 
Jan Woźniak, Mateusz Urbanowicz, 
Aleksander Ziemski, Bartosz Matu-
siak, Juliusz Pawla, Miłosz Pawlak, 
Krystia Rólka, Kacper Rusztecki, 
Krzysztof Rękawek i Mikołaj Har-
was. Trenerzy: Jarosław Wołosowicz, 
Kamil Majewski

W najbliższych dniach w Legio-
nowie odbędzie się turniej między-
powiatowy siatkówki dziewcząt, w 
którym występować będzie również 
drużyna z Publicznej Szkoły podsta-
wowej z Oddziałami Sportowymi nr 
3 wKobyłce.

Sukcesy siatkarskie kobyłkow-
skie „Trójki” w dużej mierze wy-
nikają z zaangażowania uczniów 
i trenerów w proces treningowy, 
jak również możliwość rozwijania 
swoich sportowych pasji w oddzia-
łach sportowych. Publiczna Szkoła 
Podstawowa z Oddziałami Sporto-
wymi prowadzi szkolenie sportowe 
w oddziałach sportowych już od 
pierwszej klasy szkoły podsawowej, 
kończąc je w klasie ósmej. Szkoła 
współpracuje również z „UKS 
TRÓJKA KOBYŁKA”, co również 
daje większe możliwości w zakresie 
podnoszenia poziomu sportowego 
uczniów.

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

L.P Nr ewid. działki
Pow. działki 

w m2 Obręb Położenie Oznaczenie tytułu 
własności 

cena wywoławcza  
brutto w zł.

Wysokość 
wadiumw zł.  

Termin I przetargu 
Data/ godzina 

przetargu

Termin II przetargu 
Data/ godzina 

przetargu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

161; 1123

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

24.01.2022r.

1000
30.05.2022r.

1000wraz z udziałem 1/4 części w działce

175
405

2

162; 1123

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

24.01.2022r.

1100
30.05.2022r.

1100wraz z udziałem 1/4 części w działce

175
405

3

163; 1123

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

24.01.2022r.

1200
30.05.2022r.

1200wraz z udziałem 1/4 części w działce

175
405

Przeznaczone do sprzedaży nieruchomości stanowią własność Gminy Miasto Marki i nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani też nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu 1. 
nimi. Działy III i IV księgi wieczystej WA1W/00141038/7 nie zawierają żadnych wpisów. W stosunku do nieruchomości stanowiącej dawne działki nr ewid. 4 i 5 z obrębu 5-07 położonych w Markach 
przy ulicy Onufrego Zagłoby toczy się postępowanie przed Sądem Rejonowym w Wołominie I Wydział Cywilny Sygn. akt I C 28/19 w przedmiocie wydania kluczy do bramy wjazdowej zlokalizowanej 
aktualnie na działce nr ewid. 172 z obrębu 5-07.
Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.2. 
I przetargi na zbycie w/w nieruchomości wskazanych w pozycjach od 1 do 6 zostały przeprowadzone w dniu 24.01.2022 r. o godz. 103. 00, 1100, 1200,1300, 1400 i 1500 w pozycjach od 7 do 11 w dniu  
25 stycznia 2022 r. o godz. 1000, 1100, 1200, 1400 i 1500 w sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Marki przy Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 95 w Markach i zakończyły się wynikiem negatywnym.
Przetargi na nieruchomości wskazane w pozycjach od 1 do 6 odbędą się w dniu 30 maja 2022 r., a na nieruchomości wskazane w pozycjach od 7 do 11 w dniu 31 maja 2022 r. w godzinach 4. 
podanych w niniejszym ogłoszeniu, w sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Marki przy Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 95 w Markach.
Przetargi przeprowadza się na każdą nieruchomość (pozycje od nr 1 do nr 11) oddzielnie. 5. 
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu.6. 
Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Urzędu Miasta Marki Nr rachunku: 54 8015 0004 0190 5915 2020 00557. . Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu na 
jedną nieruchomość, którą oznaczono przy wpłacie. W przypadku gdy dana osoba zamierza uczestniczyć w przetargach na więcej niż jedną nieruchomość obowiązuje wpłata wadium na każdą nieru-
chomość z osobna z zaznaczeniem jej numeru.
Termin wniesienia wadium upływa dnia 25 maja 2022r.8. 
Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Marki . 9. 
Szczegółowe informacje w sprawie przetargów można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Marki codziennie/ oprócz sobót/ poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 810. 00 
do godz. 1600, w środy w godz. 800 do 18v, piątek 800 do 1400 lub telefonicznie pod nr /22/ 113 94 74. 
Pełna treść ogłoszenia została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Marki i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszona na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Urzędu Miasta 11. 
Marki przy Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 95. Treść ogłoszenia można pobrać ze strony: www.marki.pl./bip (nieruchomości do sprzedaży)

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.
Marki dnia 21 kwietnia 2022 r.

Burmistrz Miasta Marki – Jacek Orych

4

164; 1123

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

24.01.2022r.

1300
30.05.2022r.

1300wraz z udziałem 1/4 części w działce

175
405

5

165; 1017

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

24.01.2022r.

1400
30.05.2022r.

1400wraz z udziałem 1/4 części w działce

176
378

6

166; 1017

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

24.01.2022r.

1500
30.05.2022r.

1500wraz z udziałem 1/4 części w działce

176
378

7

167; 1017

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

25.01.2022r.

1000
31.05.2022r.

1000wraz z udziałem 1/4 części w działce

176
378

8

168; 1017

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

25.01.2022r.

1100
31.05.2022r.

1100wraz z udziałem 1/4 części w działce

176
378

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

25.01.2022r.

1200
31.05.2022r.

1200

10

171; 1211

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

25.01.2022r.

1400
31.05.2022r.

1400wraz z udziałem 1/3 części w działce

177
303

11

172; 1211

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

25.01.2022r.

1500
31.05.2022r.

1500wraz z udziałem 1/3 części w działce

177
303

W ostatnich dniach hala sportowa w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 3  
w Kobyłce stała się areną rozgrywek międzypowiatowych w piłce siatkowej chłopców oraz w mninisiat-
kówce chłopców, które odbywały  się w ramach rywalizacji w Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Siatkarskie sukcesy   
kobyłkowskiej „Trójki”

Młodzi siatkarze z Kobyłki awansowali do finału województwa mazowieckiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej
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Oczyszczacz z nawilża-
czem powietrza George 
umożliwia alergikom 
swobodne oddychanie. 
Z jednej strony usuwa 
on z powietrza cząstecz-
ki zanieczyszczeń takie 
jak np. pyłki roślin czy 
kurz, a z drugiej strony 
nawilża powietrze.

Świeże jedzenie w każdym 
miejscu i o każdej porze

Pakowanie próżniowe jest bezpieczną alternatywą dla tradycyjnych metod przechowywania żywności, 
które zamykają produkty spożywcze razem z powietrzem. Tlen i wilgoć sprawiają, że żywność traci smak 
i z czasem się psuje. Dzięki zgrzewarkom próżniowym można tego uniknąć.

Pakowanie próżniowe pozwala 
dłużej zachować świeżość produk-
tom spożywczym. Po odessaniu 
powietrza z worka lub pojemnika 
produkt zostaje szczelnie zamknięty, 
dzięki czemu okres jego przechowy-
wania wydłuża się wielokrotnie. 

Dzięki pakowaniu próżniowemu: 
produkty spożywcze chronione są 
przed rozwojem bakterii, jedzenie 
nie obsycha oraz  dłużej nadaje się 
do spożycia, produkty spożytwcze 
zachowują swój smak, zapach i war-
tości odżywcze.

Zgrzewarka próżniowa całkowicie 
eliminuje powietrze, główną przy-
czynę odwodnienia, utraty smaku i 
świeżości żywności.

FoodSaver® jest liderem w 
kategorii próżniowego pakowania 
produktów, oferującym pełną gamę 
urządzeń i akcesoriów, dzięki którym 
Twoja żywność pozostanie świeża do 
pięciu  razy dłużej.

Zachowaj smak 
i wartości odżywcze

Pakowanie próżniowe pozwala 
zachować świeżość i wysoką jakość 
artykułów spożywczych, które nie 
tracą smaku i zapachu oraz nie 
wchłaniają innych aromatów. Jest 
zarazem bezpieczną alternatywą 
dla tradycyjnych metod przecho-
wywania żywności, które zamykają 
produkty spożywcze razem z po-

wietrzem. Tlen i wilgoć sprawiają, 
że żywność traci smak i z czasem 
się psuje. 

W odróżnieniu od innych sposo-
bów pakowania, pakowanie próżnio-
we pozwala na dłuższe przechowy-

wanie produktów spożywczych oraz 
ochronę przed bakteriami. 

Pakowanie próżniowe jest odpo-
wiednie do przechowywania każdego 
rodzaju żywności włącznie z mię-
sem, warzywami, owocami, sosami, 
zupami, artykułami suchymi, itd. 

Ciesz się świeżym jedzeniem i 
oszczędzaj miejsce

Dzięki zgrzewarkom do folli 
FoodSaver® świeże jedzenie jest 
zawsze na wyciągnięcie ręki. Po 

prostu umieść swoje danie w próż-
ni by cieszyć się nim kiedy chcesz.

Zgrzewarki próżniowe Food-
Saver® mają kompaktowe roz-
miary, a ich uniwersalny design 
sprawia, że pasują do każdej 
kuchni.

Nie marnuj  
żywności

Nie wszystko zostało zjedzone? 
Nie szkodzi. Nie marnuj żywności. 
Pakowarki próżniowe FoodSaver® 

umożliwiają porcjowanie żywności 
i przechowywanie jej w lodówce, 
zamrażarce czy spiżarni. Użyj spe-
cjalnie do tego celu zaprojektowa-
nych worków, folii czy pojemników 
FoodSaver®

Źródło: www.food-saver.pl

System FoodSaver® 
został zaprojektowany w 
taki sposób, by usunąć 
powietrze ze specjalnie 
zaprojektowanych wor-
ków, pojemników i folii 
tak by żywność zamknięta 
była w próżni. Poprzez 
usunięcie powietrza 
produkty spożywcze za-
chowują swój smak, kolor 
i świeżość na dużo dłużej. 
Próżniowe przechowywa-
nie żywności jest zdrowe, 
chroni jedzenie przed 
bakteriami oraz pozwala 
wydłużyć przechowywanie 
żywności o rok lub dwa. 
Ponadto redukuje ilość 
wyrzucanej żywności. 

Alergia na pyłki jest czę-
sto dziedziczna i stanowi 
reakcję na jeden lub kilka 
rodzajów pyłków. W więk-
szości przypadków objawia 
się dolegliwościami, po-
cząwszy od kataru, drapa-
nia w gardle, opuchniętych, 
swędzących i piekących 
oczu, podrażnień skóry, aż 
po astmę.

Nie jesteśmy chronieni 
przed pyłkami również 
wtedy, gdy przebywamy 
w pomieszczeniach za-
mkniętych. Często wno-
simy pyłki z zewnątrz do 
naszych domów i biur na 
ubraniach lub na skórze. 
Ponieważ alergeny są bar-
dzo małe, przyczepiają się 
do cząsteczek kurzu i są na-
stępnie rozprowadzane w 

pomieszczeniach. Oprócz  
sprzątania, warto stosować 
oczyszczacz powietrza. 
Pomoże on wychwycić czą-
steczki, od grubych po 
małe, i zmniejszyć zanie-
czyszczenie powietrza w 
pomieszczeniach 

Optymalna wilgotność 
powietrza w pomieszcze-
niu, wynosząca od 40 do 
60%, zapewnia mniejsze 
zanieczyszczenie powietrza 

pyłkami i innymi cząst-
kami. Te małe cząsteczki 
przyczepiają się do cząste-
czek wody w powietrzu, co 
sprawia, że stają się ciężkie 
i opadają na ziemię. Stam-
tąd są w stanie w mniej-
szym stopniu szkodzić na 
układ oddechowy niż wtedy, 
gdy unoszą się na wyso-
kości twarzy. Nawilżacz 
powietrza może pomóc w 
zapewnieniu optymalnej 
wilgotności w pomiesz-
czeniach.

Podczas  testów prze-
prowadzonych przez nie-
zależny ośrodek badawczy, 
ciągu 30 minut oczyszczacz 
z nawilżaczem powietrza 
George  skutecznie odfil-
trował z powietrza ponad 
66% cząstek o wielkości 

od 0,3 do 15 μm. Pyłki mają 
wielkość od 10 do 90 μm, 
są większe niż cząsteczki 
użyte w teście, co oznacza, 
że oczyszczacz z nawilża-
czem powietrza bez pro-
blemu sobie z nimi radzi. 
George skutecznie filtruje 
najmniejsze cząsteczki z 
powietrza w pomieszcze-
niach o powierzchni do 50 
m2 / 123 m3. 

Źródło: www.stadler-form.pl

Osoby, które cierpią na alergie, wiedzą, że aler-
geny wypełniają powietrze od lutego/marca, aż 
do września/października.  

Pyłki w powietrzu  
krążą aż do jesieni

sposób na alergie

Gotowanie na parze niesie ze sobą wiele korzyści zdrowotnych. Podczas gotowania na parze temperatura 
nie przekracza 110°C, co pozwala na lepsze zachowanie składników odżywczych.

Dlaczego warto gotować na parze?
W czasie tradycyjnego gotowa-

nia żywność zanurzona w wodzie 
traci nawet do 70% witamin. Dla 
porównania podczas gotowania 
na parze poziom utraty witamin 
zredukowany jest do 40%. Ponie-
waż składniki nie są zanurzone 
w wodzie, powoduje to, że sole 
mineralne się nie rozpuszczają, a 
żywność nie absorbuje wody, która 
mogłaby zmienić jej smak oraz 
wygląd. Kolejną zaletą gotowania 
na parze jest oszczędność czasu. 
Gotowanie na parze trwa zwykle 
krócej niż inne sposoby obróbki 
termicznej. Często wiąże się to 
z wykorzystaniem kilku garnków 
lub patelni. Przy pomocy garnka 
do gotowania na parze Kohersen 
Black Cube ugotujesz cały obiad 
używając zaledwie jednego na-
czynia. Pomyśl ile czasu możesz 
zaoszczędzić, nie musząc myć 
kilku garnków i patelni, a zaledwie 
jedno naczynie, które dodatkowo 

bez problemu możesz umyć w 
zmywarce.

Dbając o zdrowe odżywianie lub 
próbując zrzucić zbędne kilogramy 
zwracamy szczególną uwagę na 
wartości odżywcze oraz kalorycz-

ność spożywanych pokarmów. 
Unikamy dań z dużą zawartością 
tłuszczu i cukru, potraw smażo-
nych i wysokokalorycznych. Posiłki 
przygotowywane w garnku do 
gotowania na parze będą zatem ide-

alnym rozwiązaniem, które pomoże 
nam jeść lżej i zdrowiej. Gotując na 
parze nie używamy tłuszczu, dzięki 
czemu znacznie zmniejszamy ka-
loryczność potraw. Zazwyczaj nie 
używamy również soli - zamiast niej 
smak potrawie nadają aromatyczne 
przyprawy i zioła.

Jedzenie gotowane na parze, 
mimo, że bez dodatku tłuszczu 
(który jest świetnym nośnikiem 
smaku) nie musi być pozbawione 
walorów smakowych. Jak zatem 
sprawić, żeby potrawa pozbawiona 
soli i tłuszczu była smaczna? Tu z 
pomocą przychodzą nam rozmaite 
przyprawy i zioła. Na składnikach 
wystarczy ułożyć gałązkę rozmary-
nu, tymianku czy koperku oraz ziar-
na pieprzu lub ziela angielskiego. 
Mało kto wie, że przyprawy można 
wrzucić także do wody, dzięki 
czemu unosząca się aromatyczna 
para napełni smakiem nasze danie.

Źródło: www.kohersen.pl

Garnek do gotowania na parze Kohersen BLACK CUBE, bez szkodliwych związków.

fb.com/OptykKobylkaWarszawa
Znajdź nas i polub na Facebook’u!

Badania okulistyczne
niemowląt, dzieci i dorosłych
Okulary progresywne

Codziennie badanie
wzroku u optometrysty
Najmodniejsze oprawy okularowe
Profesjonalna i kompetentna obsługa
Nauka i dobór soczewek kontaktowych
na każdą wadę wzroku!
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Analiza wyników przetargów w gminach nie nastraja pozytywnie. Jak, w dobie inflacji, możliwości inwestycyjne 
widzą liderzy naszych lokalnych samorządów? Z tym pytaniem zwróciliśmy się  między innymi do Edyty Zbieć, bur-
mistrz Kobyłki, Jacka Orycha, burmistrza Marek i Krzysztofa Chacińskiego, burmistrza Radzymina. Nasi rozmówcy 
zgodnie twierdzą, że obecna sytuacja w samorządzie jest trudna i nieprzewidywalna.

Wojna w Ukrainie i jej wpływ 
na gminne inwestycje

- W ostatnich tygodniach, jako 
mieszkańcy powiatu wołomińskiego, 
doczekaliśmy się kilku ważnych 
decyzji, pozwalających na znaczące 
zmiany w układzie komunikacyjnym. 
Przystąpiono do realizacji bezkolizyj-
nych przejazdów w Kobyłce, podjęto 
decyzję w sprawie modernizacji drogi 
wojewódzkiej 634. To decyzje, na które 
wielu mieszkańców czekało od dzie-
sięcioleci. Jednak sytuacja polityczna 
(pandemia i wojna w Ukrainie) ma 
ogromny wpływ na koszty realizacji 
inwestycji. Jakie zagrożenia widzicie 
Państwo przy realizacji tych i innych 
zadań, czy realizacje inwestycji na 
terenie zarządzanych przez Was miast 
i gmin są zagrożone?
Edyta Zbieć, burmistrz Kobyłki: 
- Najlepszym komentarzem w tej 
sprawie będzie przytoczenie konkret-
nej sytuacji. W II połowie 2021 roku, 
jako Miasto Kobyłka, składaliśmy 
wniosek o dofinansowanie z pro-
gramu Polski Ład na budowę ulicy 
Rataja. Szacowaliśmy jej wykonanie 
na ok. 5 mln, zgodnie z kosztorysem 
z I połowy 2021 roku. W listopadzie 
dostaliśmy informację, że przyznano 
nam dofinansowanie na poziomie 95 
% wartości inwestycji. Dziś (kwiecień 
2022 r.) w przetargu otrzymujemy 
oferty budowy tej ulicy opiewające na 
kwoty powyżej 11 mln zł. To znaczy, 
że na przestrzeni niespełna roku, 
koszt inwestycji wzrósł o ponad 100%. 
Przewiduję, że taka sama sytuacja bę-
dzie dotyczyła każdej innej inwestycji, 
które zaplanowaliśmy - takich choćby 
jak planowana budowa szkoły, domu 
komunalnego, realizacji Placu 15 
Sierpnia i inwestycji polegających na 
budowie ulic. Z doniesień prasowych 
wynika, że jeszcze przed wybuchem 
wojny w Ukrainie, materiały budow-
lane podrożały średnio o 27 proc. w 
porównaniu z poprzednim rokiem. 

A obecnie, tylko w marcu, wzrosły 
średnio o prawie 30 proc. w porów-
naniu z ubiegłym rokiem. Do tego 
należy dołożyć wzrost cen paliwa, 
energii elektrycznej czy stóp procen-
towych, gdyż to wszystko sprowadza 
się do bezprecedensowego wzrostu 
kosztów realizowanych inwestycji 
budowlanych. Co więcej, kilka dni 
temu media doniosły, że Ukraina 
pracuje nad mobilizacją obywateli, 
którzy zatrudnieni są poza granicami 
kraju. Co oznacza, że Polskę może 
opuścić ponad 666 tys. Ukraińców, z 
których część zatrudniona jest w tzw. 
„budowlance”.
Burmistrz Radzymina, Krzysz-
tof Chaciński twierdzi wręcz, że 
wstrzymuje ogłaszanie przetargów 
na nowe inwestycje: - Nowe inwe-

stycje zawsze wszystkich cieszą i 
są niezwykle potrzebne, ale czas na 
kontraktowanie wykonawców jest 
wyjątkowo niesprzyjający. Galopująca 
inflacja, odpływ rąk do pracy w związku 
z wojną w Ukrainie, szalejące ceny su-
rowców powodują na rynku ogromną 
niepewność i niechęć wykonawców do 
podejmowania się długoterminowych 
zobowiązań albo szokujące ceny kon-
traktów. Gmina Radzymin wstrzymała 
ogłaszanie nowych przetargów na 
budowę dróg, za wyjątkiem tych na 
które otrzymaliśmy zewnętrzne dofi-
nansowania. Jeśli jakieś postępowanie 
jest ogłaszane staram się dzielić ryzy-
kiem z wykonawcą. Priorytetem jest 
dokończenie trwających budów, aby 
to było możliwe musimy wyasygnować 
dodatkowe 5 mln zł. Z pewnością, 

zawierając dziś nowe umowy, trzeba 
być przygotowanym na to, iż ich 
ostateczny koszt, z uwagi na rosnące 
ceny materiałów, będzie wyższy. Mam 
nadzieję, że przy budowie dw634 i wia-
duktów kolejowych takich problemów 
będzie jak najmniej.

Z kolei Jacek Orych, burmistrz 
Marek zwraca uwagę na fakt, że 
trudno jest nie tylko samorządom: 
- Ponoć jedyną stałą rzeczą w życiu 
jest pewność, że wszystko dookoła się 
zmienia. Tak się też dzieje w tej ka-
dencji samorządu. Rok-dwa lata temu 
mieliśmy do czynienia z pandemią 
COVID, teraz mierzymy się ze skutka-
mi wojny na wschodzie i jej krajowymi 
konsekwencjami. Na to wszystko 
nakładają się zmiany podatkowe, które 
ograniczyły dochody samorządów. 
Nie będziemy jednak opuszczać rąk 
i biadolić. Tak, jest trudniej, ale nie 
tylko my-samorządy mamy pod gór-
kę – również część przedsiębiorców 
i zwykli obywatele. Podobnie jak oni 
widzimy inflację, wzrosty cen towarów 
i usług, rosnące stopy procentowe. 
Ogłaszamy przetargi i zastanawiamy 
się, czy choćby jedna z ofert zmieści 
się w kosztorysie, a jeśli się nie zmie-
ści, to ile będziemy musieli dołożyć i 
skąd wziąć pieniądze. W tej chwili nie 
mamy zagrożonych inwestycji i oby 
było tak dalej. I cieszę się, że potężne 
projekty edukacyjne udało nam się 
zrealizować, zanim świat wpadł w 
obecne turbulencje.

Warto w tym miejscu podkreślic, 
że zawrówno burmistrz Radzymina 
jak też burmistrz Marek, pełnią swoje 
funkcje od 2014 roku zaś burmistrz 
Kobyłki, Edyta Zbieć ma za sobą 
dopiero trzyletni okres zarządzania 
miastem i przyszło jej tę funkcję 
sprawować w wyjątkowo trudnych 
warunkach.

Oprac. Red  

– W listopadzie przyznano 
nam dofinansowanie na 
ul. Rataja poziomie 95 % 
wartości inwestycji. Dziś w 
przetargu oferty budowy tej 
ulicy opiewają na kwoty powy-
żej 11 mln zł. na przestrzeni 
niespełna roku, koszt wzrósł 
o ponad 100% – informuje 
Edyta Zbieć, burmistrz Kobył-
ki od grudnia 2018 roku

– Ogłaszamy przetargi 
i zastanawiamy się, czy 

choćby jedna z ofert zmieści 
się w kosztorysie, a jeśli się 
nie zmieści, to ile będziemy 
musieli dołożyć i skąd wziąć 

pieniądze. W tej chwili nie 
mamy zagrożonych inwestycji 
i oby było tak dalej – podkre-

śla Jacek Orych, burmistrz 
Marek od grudnia 2014 roku
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