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Rząd Prawa i Sprawiedli-
wości przekazał kolejne pienią-

dze na rozwój naszego regionu! Znamy 
już wyniki drugiego naboru w ramach 
Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Programu Inwestycji Strategicznych. 
Łącznie samorządy z terenu Powiatu 
Wołomińskiego otrzymają blisko 233 
mln zł bezzwrotnego dofinansowania. 
Sprawdź, w co zainwestujemy tym razem 
- zaprasza Piotr Uściński >> str. 2

Uściński: 233 mln 
na inwestycje  
w powiecie

– Wprowadzone 
rozwiązanie ułatwi 
dojazdy do pracy i szkoły 
naszym mieszkańcom. Na 
bieżąco monitorujemy zgła-
szane przez Ząbkowian suge-
stie, dzięki którym łatwiej nam 
dostosować rozkład jazdy i trasy 

ząbkobusów do oczekiwań 
osób korzystających z na-

szej lokalnej komunikacji  
- mówi Małgorzata Zyśk, 
burmistrz Ząbek>> str. 4

Ci co byli z pewnością wiedzą, a ci, którzy nie byli, 
niech żałują. Będzie co wspominać. Gwiazdą niedziel-

nego, wieńczącego tegoroczne obchody Dni Kobyłki, 
koncertu z pewnością była Natalia Kukulska. Koncert 
artystki skupił liczne grono fanów nie tylko z Kobyłki, 

jednym słowem „Klasa sama w sobie” – jak podkreślali 
w komentarzach uczestnicy tego wydarzenia. >> str. 3

Dni Miasta  
 - święto  

mieszkańców

Wołomin
al. Armii Krajowej 64/11

tel. 603 630 651

pon. - pt.: 8 - 20
sobota: 8 -14

WIOSENNA PROMOCJA

ZADZWOŃ PO OFERTĘ - 603 321 808

Gree Pular 3,5kW
z montażem 8% VAT

Fujitsu KMCC 2,5kW
z montażem 8% VAT

Rotenso Roni R26XI/XO
z montażem 8% VATHaier Tundra 3,5kW

z montażem 8% VAT

3900 zł

3900 zł
4400 zł

3250 zł

22 799 80 71

535 652 055

- produkcja na miejscu oraz import

- najlepszy materiał z kraju i zza granicy

- profesjonalizm, doświadczenie, uczciwa cena

- 500 nagrobków na placu

- indywidualne projekty

NAGROBKI, SLABY, GALANTERIA

www.monument-sadowscy.pl Hurtownia Granitu Monument SadowscyKobyłka, ul. Radzymińska 45

Ząbkobusem  
do Metra Trocka
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Rządowy Funduszu  
Polski Ład – drugi nabór  
rozstrzygnięty!

,,Te pieniądze odmienią oblicze 
Polski powiatowo-gminnej. Za 
poprzednich rządów, nasz powiat 
był niedofinansowany. Nadrabiamy 
zaległości cywilizacyjne. Budujemy 
m.in. kanalizacje, drogi, szkoły 
i przedszkola” – tłumaczy Piotr 
Uściński, wiceminister rozwoju i 
poseł naszej Ziemi Wołomińskiej.

Dodatkowe pieniądze na inwe-
stycje przyspieszą rozwój naszego 
regionu. W drugiej edycji programu 
samorządy z terenu Powiatu Woło-
mińskiego otrzymały dofinansowa-
nie m.in. na rozbudowy i moderni-
zacje dróg w prawie każdej gminie. 

,,Co ważne, udało nam się pozyskać 
dofinansowanie na 65 mln zł na 
drogę wojewódzką nr 634 na odcinku 
na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, 
Wołomin. To strategiczna droga 
łącząca gminy naszego Powiatu Wo-
łomińskiego” – podkreśla Uściński.

Równie ważnymi inwestycjami 
są budowy szkół, czy przedszkoli. 
Ząbki otrzymały dofinansowanie na 
blisko 18 mln zł na budowę przed-
szkola publicznego, zaś Gmina 
Klembów otrzymała dofinansowa-
nie 10 mln zł na budowę Szkoły 
Podstawowej w Woli Rasztowskiej. 
Gmina Strachówka może pochwalić 
się dofinansowaniem w wysokości 
ponad 4 mln zł na rozbudowę 
Szkoły Podstawowej. ,,Stawiamy na 
zrównoważony rozwój, wyrównując 

szanse pomiędzy dużymi miastami 
a wsiami. W wielu miejscach wciąż 
brakuje kanalizacji i dostępu do 
wody” – dodaje Uściński. Gmina 
Radzymin otrzymała dofinansowa-
nie na rozwój infrastruktury wod-
no- kanalizacyjnej poprzez budowę 
sieci wodociągowej w Borkach oraz 
stacji uzdatniania wody ,,SUW-2” w 
Radzyminie w wysokości ponad 14,5 
mln zł. Gmina Tłuszcz otrzymała 
dofinansowanie na rozbudowę sieci 
wodociągowo -kanalizacyjnej w wy-
sokości blisko 4,8 mln zł. Dofinanso-
wane zostanie również zwiększenie 
dostępności wody pitnej i użytkowej 
z gminnej sieci wodociągowej oraz 
odcinków kanalizacji sanitarnej dla 
mieszkańców gminy Dąbrówka na 
kwotę ponad 6,6 mln zł. To tylko 

niektóre z licznych inwestycji w 
naszym regionie, które zostaną 
zrealizowanie dzięki rządowemu 
wsparciu z Rządowego Funduszu 
Polski Ład!

Blisko 233 mln zł  
na inwestycje samorządowe  

na terenie Powiatu Wołomińskiego
z Rządowego Funduszu Polski Ład!

Rząd Prawa i Sprawiedliwości przekazał kolejne pieniądze na rozwój naszego 
regionu! Znamy już wyniki drugiego naboru w ramach Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Łącznie samorządy z terenu 
Powiatu Wołomińskiego otrzymają blisko 233 mln zł bezzwrotnego dofinanso-
wania. Sprawdź, w co zainwestujemy tym razem!

Kwota  
dofinansowania

Inwestycja

65 000 000,00 zł Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na 
terenie

gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin – odcinek od km 26+831 do km 
31+970

4 971 953,99 zł Rozbudowa DP nr 4314W w Ossowie – budowa miejsc obsługi 
podróżnych

9 587 236,77 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 4311W w gm. Radzymin

4 000 000,00 zł Przebudowa hal sportowych przy szkołach na terenie gminy 
Dąbrówka

6 650 000,00 zł Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci 
wodociągowej oraz odcinków kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców 
gminy Dąbrówka

9 000 000,00 zł Poprawa stanu dróg gminnych w gminie Dąbrówka

8 684 900,00 zł Remont dróg gminnych na terenie gminy Jadów

10 000 000,00 zł
3 468 000,00 zł

Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej

Wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych 
na terenie

10 630 880,00 zł Gminy Miasto Marki

Rozbudowa drogi gminnej ul. Ząbkowskiej na odcinku od ul. 
Fabrycznej do

4 750 000,00 zł granicy miasta Marki w formule zaprojektuj i wybuduj

Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych nr 430606W i

5 510 000,00 zł 430616W na terenie Gminy Poświętne

Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych nr 430607W,

14 574 000,00 zł 430609W, 430621W na terenie Gminy Poświętne

Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Radzymin 
poprzez

3 800 000,00 zł budowę sieci wodociągowej w Borkach oraz ,,SUW-2” w Radzyminie

Uporządkowanie infrastruktury komunikacyjnej poprzez budowę 
dróg na

terenie gminy Strachówka

4 250 000,00 zł Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strachówce

4 756 240,00 zł Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy 
Tłuszcz

5 000 000,00 zł
4 900 000,00 zł

Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tłuszcz

Rozbudowa drogi gminnej ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od

9 500 000,00 zł skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego

Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg 
publicznych w

Gminie Wołomin, ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesołej w 
Wołominie

4 978 000,00 zł Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Kobyłka – etap I

6 935 000,00 zł Budowa dróg gminnych w Kobyłce – etap IV

4 999 850,00 zł Przebudowa 5 dróg gminnych na terenie Miasta Ząbki

17 999 999,50 zł
9 025 000,00 zł

Budowa przedszkola publicznego w Mieście Ząbki

Rozbudowa dróg gminnych w Zielonce – ul. Długiej oraz odcinków ul. 
Lipowej i Wolności

232 971 060,26 zł

Zapraszam do kontaktu! 
Biuro Poselskie  

PiotRa Uścińskiego 

 731 970 077  
biuro@uscinski.pl  

Adres biur poselskich na terenie 
powiatu wołomińskiego: 

• ul. Ogrodowa 14, 
05-200 Wołomin, 

• ul. Wojska Polskiego 1 lokal 9, 
05-091 Ząbki

ul. Ks. Marmo16

05-230 Kobyłka 501 063 673

ELEKTRYKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA

MECHANIKA KLIMATYZACJA WULKANIZACJAl

DIESEL SERWIS

- kompleksowa obsługa -

SPECJALIZACJA

AUTO SERWIS
www.autoserwiskobylka.com

IMMO - KLUCZE
DORABIANIE

  

Wójt Gminy Jadów
informuje, że na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy Jadów i na stronach internetowych 
www.gmina.jadow.az.pl; www.bip.jadow.az.pl 

został 
podany do publicznej wiadomości 

wykaz części gruntów przeznaczonych 
do dzierżawy dotyczący działek nr 401/3  

i 484/1 położonych w miejscowości Jadów 
oraz działki nr 875/1 położonej w Urlach.

Wójt Gminy Jadów
/-/ Dariusz Stanisław Kokoszka 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Jabłonna 
ogłasza zainteresowanie zakupem 

GRUNTÓW LEŚNYCH 
lub GRUNTÓW pRzEzNaCzoNYCH 

do zaLEsiENia, 
położonych w Gminie Radzymin 

w obrębach arciechów, Borki, Łąki, Ruda, 
załubice stare.

Osoby zainteresowane sprzedażą na rzecz  
Lasów Państwowych 

prosimy o składanie ofert w formie elektronicznej 
na adres mailowy: 

jablonna@warszawa.lasy.gov.pl 
lub w formie pisemnej 

(osobiście lub za pośrednictwem poczty) na adres: 
Nadleśnictwo Jabłonna, 

ul. Wiejska 20, 05-110 Jabłonna. 
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny 

pod numerem: (22) 774-49-33.
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 Kamień u szyi?
Edward M. Urbanowski

W ubiegłym tygodniu Krajowy Plan Odbudowy uzyskał akceptację Komisji 
Europejskiej. Nie oznacza to jednak, że szybko otrzymamy pieniądze. Polska 
musi spełnić określone wymogi, nazwane „kamieniami milowymi”. I nie 
chodzi tu tylko o praworządność, tak chętnie akcentowaną przez opozycję, 
ale – przede wszystkim – o zmiany kraju, od budżetu, ekologii, cyfryzacji czy … 
wieku emerytalnego. Oczywiście wszystko według standardów europejskich 
z absolutnym pominięciem naszej trudnej sytuacji geograficzno – politycz-
nej, czyli wojny w Ukrainie i zerwaniu przez Polskę wszelkiej współpracy 
energetycznej z Rosją.

O jakie pieniądze chodzi? W ramach Europejskiego Planu Odbudowy 
Polska może w najbliższych pięciu latach otrzymać 30 – 32 mld euro. Niestety, 
jest to dość skromna pomoc. Hiszpania czy Włochy otrzymają w tym czasie trzy 
razy więcej pieniędzy w dotacjach niż Polska. Unijny plan zakłada, że pieniądze 
muszą w 37% sprzyjać ochronie klimatu, w 20% wspomagać gospodarkę 
cyfrową, a reszta ma przyczynić się do uzdrowienia finansów publicznych. 
Czyli mają służyć temu, by krajowy budżet nie miał deficytu. Co oznacza … 
kolejne ciężary fiskalne dla obywateli! Ale po kolei.

Budżet. Rząd zobowiązał się do przeprowadzenia reformy systemu podat-
kowego. Na czym ma to polegać jeszcze nie ujawniono. I słusznie, bo przed 
wyborami parlamentarnymi lepiej nie denerwować Polaków. Jedno jest tylko 
pewne, muszą wzrosnąć dochody państwa a to można zrobić tylko w jeden 
sposób. Podnieść podatki, akcyzy, opłaty, kary, itp. Nic przyjemnego!

Ekologia. Ta reforma ma na celu przyśpieszenie procesów wymiany wy-
sokoemisyjnych źródeł ciepła oraz promocję wykorzystania Odnawialnych 
Źródeł Energii, zarówno na potrzeby odbiorców indywidualnych, zbiorowych, 
jak i w obiektach infrastruktury publicznej. Ale jest też zapis o poprawieniu 
warunków dla rozwoju technologii wodorowych. Jedyna niewiadoma to udział 
własny zainteresowanych. To ogromne wydatki! Nie każdego na nie będzie 
stać. Dotacja to zaledwie kilka procent kosztów inwestycji. Ale o tym cisza! No 
i wreszcie zielony transport, czyli strefy czystego powietrza do których wjazd 
będą miały jedynie pojazdy osobowe elektryczne, wodorowe oraz napędzane 
gazem ziemnym. Czyli co? Zakup nowego samochodu (150 – 200 tysięcy 
złotych) bo inaczej nie będę mógł jeździć po Wołominie?

Transformacja cyfrowa i sieć 5G. Ma prowadzić do zwiększenia odsetka 
gospodarstw domowych znajdujących się w zasięgu dostępu do internetu o 
przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Rezultatem reformy będzie również 
wzrost odsetka osób korzystających z internetu w kontaktach z administracją 
publiczną z 42 proc . w 2020 r. do co najmniej 60 proc. w 2026 r. Zmiany 
mają pozwolić usunąć „wąskie gardła” w zakresie dostępności do szybkiego 
internetu. Zlikwidowane mają zostać bariery blokujące wdrożenie sieci 5G. 
Co to oznacza?

Podniesienie wieku emerytalnego. Kamień milowy nr 68 zakłada działania 
na rzecz „podniesienia efektywnego wieku emerytalnego”. Mowa jest o „efek-
tywnym” wieku emerytalnym, rząd nie musi więc wprowadzać go ustawowo. 
Musi jednak dążyć do tego, by dodatkowe zachęty przekonały Polaków do 
nierzucania pracy, gdy tylko zaczną należeć im się świadczenia. Czyli … np. 
zabieramy trzynastą i czternastą emeryturę, a jak komu mało to do roboty.

Dobrze, że PiS chociaż wprowadził program „Chrust plus”. Nie zginę!

Życie Powiatu na Mazowszu - tygodnik bezpłatny
Wydawca: PHU „Logos” s. c. 
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Czy zdarza Wam się mieć wraże-
nie, że robiąc coś ważnego, porwa-
liście się z przysłowiową motyką na 
słońce? Mnie zdarza się to wcale nie 
rzadko, i co dziwne – nie demotywuje 
ale wręcz przeciwnie nakręca jeszcze 
bardziej do działania.

Ale po kolei…
Czas pandemii i nakładne izolacje 

społeczne sprawiły, że trzeba było 
odnaleźć się w tej, nigdy wcześniej 
nie doświadczonej sytuacji i pró-
bować przebrnąć, przetrwać i nie 
zwariować. Każdy z nas musiał 
znaleźć dla siebie własny sposób 
funkcjonowania.

Różne koleje losu sprawiły, że dla 
mnie najciekawszą formą okazały 
się kontakty za pomocą platformy 
ZOOM za pośrednictwem której 
przeprowadziłam nie tylko szereg 
rozmów i wywiadów z wieloma 
osobami ale również prowadziłam 
„zoom-ową grupę artystyczną”, z 
którą spotykałam się przez wiele 
miesięcy w każdy poniedziałkowy 
wieczór.

Wbrew pozorom w czasie tych 
spotkań nie malowaliśmy ale pre-
zentowaliśmy swoje dokonania, 
mobilizowaliśmy się nawzajem, 
ale to co było w tych spotkaniach 
najcenniejsze to to, że po prostu – 
gadaliśmy, o głupotach, śmiejąc się 
często. O sztuce też oczywiście było i 
w końcu zapragnęliśmy coś wspólnie 
„zmalować”.

A co może połączyć taką grupę? 
Wystawa! Serio?

Było wiele wątpliwości. Stojąc po-
niekąd na czele tej grupy, odnosiłam 
nie raz wrażenie, że porwałam się z 
motyką na słońce… mieszkamy w 
różnych częściach Polski, jesteśmy w 
różnym wieku, grupę tworzą zarówno 
profesjonaliści, nawet utytułowani 
ale nie brak w niej też amatorów z 

których niektórzy są dopiero na po-
czątku swojej artystycznej drogi… a 
jednak udało się.

„Płynie się po to, aby płynąć” to 
była nasza pierwsza, wspólna wy-
stawa, którą prezentowaliśmy latem 
ubiegłego roku w dwóch odsłonach: 
na Bulwarach Wiślanych, w wariancie 
drukowanym i w oryginale w jednej 
z sal Pałacu w Chrzęsnem jako wy-
stawę towarzyszącą poplenerowemu 
wernisażowy „OKOło sztuki”.

Jesienią ubiegłego roku, inicjując 
kolejny sezon, zastanawiałam się czy 
uda nam się powtórzyć podobną 
akcję? Czy się sobą za bardzo nie 
znudziliśmy? 

A jednak! Kilkanaście osób pod-
jęło pałeczkę. Nowy projekt nosi 
tytuł „Zmieniając postać rzeczy”. Od 
piątku 3 czerwca jego efekty można 
zobaczyć w wołomińskiej fabryczce 
przy ul. Orwida 20. Wystawa będzie 
dostępna do 10 lipca.

To dowód na to, że warto wspólnie 
podziałać, nawet będąc od siebie da-
leko i mając wrażenie, że porwaliśmy 
się z motyką na słońce.

Przed nami kolejne wyzwanie – 
letni plener i wernisaż w Chrzęsnem 
w dniu 7 sierpnia. Tym razem chce-
my spotkać się w realu!

Z motyką  
na słońce?
Teresa Urbanowska

Jesienią ubiegłego roku, inicju-
jąc kolejny sezon, zastanawiałam 

się czy uda nam się powtórzyć 
podobną akcję? Czy się sobą za 
bardzo nie znudziliśmy? (...) Kil-

kanaście osób podjęło pałeczkę. 
Nowy projekt nosi tytuł „Zmie-

niając postać rzeczy”. Od piątku 
3 czerwca jego efekty można 

zobaczyć w wołomińskiej fabrycz-
ce przy ul. Orwida 20. Wystawa 

będzie dostępna do 10 lipca.

Tytuł Honorowy Obywatel Ko-
byłki, nadany Stanisławowi Biele-
wiczowi i Mirosławowi Bujalskiemu, 
podczas uroczystej sesji Rady Miasta 
Kobyłka to powrót do tradycji prze-
rwanej wiele lat temu. Z pewnością 
wydarzenie to podkreśliło rangę do-
rocznego święta miasta, które trwało 
przez trzy kolejne weekendowe dni. 

Od piątku (3 czerwca) do nie-
dzieli 5 czerwca włącznie, na Placu 
15 Sierpnia czekały na mieszkańców, 
cieszące się niemałym powodze-
niem, Food Trucki z jedzeniem z 
całego świata. Nie zapomniano o 
najmłodszych zapraszając dzieci do 
aktywności i zabawy w strefie dmu-
chańców. Nie były to jedyne atrakcje 
jakie czekały na milusińskich przez 
cały weekend. Ale w piątek 3 czerwca 
było koncertowo a repertuar na 
małej scenie na Placu 15 Sierpnia 
dobrany pod gusta młodzieży. Wy-
darzenie rozpoczęło się od Icotoza-
cypher vol. 3 Nowy 3tap - przybliżyło 
ono kulturę hip-hop. Tego dnia nie 
zabrakło również: Graffiti Jam/ekipa 
WZR i tańca a w koncercie widzowie 
posłuchali: Iktotujestjohny, LIP-
TONOWY, KOGUT, ESO, DANY, 
SOPEL&STOKU, QRAZ, DREAD 
WF, KRZYNIU, SPÓŁKA JAWNA, 
Wojtek Rakoczy - za konsolą PITI 
PLANKTON. Wieczorem na scenie 
wystąpił PlanBe.

Odmienny charakter od tego co 
się działo w piątek miała sobotnia 
propozycja. To dzień w szczegól-
ności przeznaczony dla rodzin. 
Wiele propozycji dla dzieci i osób 
starszych. Za sprawą oferty, ale i 
pogody, chętnych do udziału w wy-
darzeniach nie brakowało. Miasto 
pomyślało również o stworzeniu 
możliwości spotkań z samorzą-
dowcami, wyszło również z ofertą 
informacyjną z zakresu ochrony 
środowiska. Ciekawą propozycją 
była możliwość czipowania zwie-
rząt domowych. Można by jeszcze 
wiele pisać o tym co się działo na 
dniach Kobyłki. Ci co byli z pew-
nością wiedzą a ci, którzy nie byli 
niech żałują. Będzie co wspominać. 
Gwiazdą niedzielnego wieczoru z 
pewnością była Natalia Kukulska. 
Koncert artystki skupił liczne 
grono fanów nie tylko z Kobyłki, 
jednym słowem „Klasa sama w 
sobie” – jak podkreślali w komenta-
rzach uczestnicy tego wydarzenia.

Kilkudniowe i różnorodne  pro-
pozycje zorganizowane dla miesz-
kańców miasta to duży zakres prac 
i efekt wielodniowego zaangażo-
wania pracowników. Doceniła to 
Edyta Zbieć, burmistrz Kobyłki, 
która na oficjalnym FP zamieściła 
specjalne podziękowania: -  Dni 
Kobyłki za nami. Wszystko udało 
się tak, jak chcieliśmy, nawet po-
goda, która miała być nieciekawa 
okazała się doskonała. Widać tak 
miało być! Państwu też się chyba 
podobało – sądząc po liczbie, w 

jakiej przybyliście - poczynając od 
piątku (jestem pod wrażeniem, ile 
młodzieży było na koncertach!), aż 
do niedzieli. Widać, że wszystkim 
brakowało imprez przez minione 
dwa lata. Bardzo dziękuję za tę 
frekwencję, bo to przecież dla Pań-
stwa się staraliśmy, żeby wszystko 
było jak najlepiej. 

A jeśli już o staraniach mowa - z 
całego serca dziękuję wszystkim, 
którzy się do tego eventowego suk-

cesu przyczynili. Dziękuję organi-
zatorom, czyli Pracownikom Miej-
skiego Ośrodka Kultury w Kobyłce 
na czele z dyrektor Agnieszką 
Kacprzak, którzy przepracowali 
kilkadziesiąt godzin w weekend - 
ale mam nadzieję, że czujecie, że 
było warto! Dziękuję Wydziałowi 
Gospodarczemu i Grzegorzowi 
Kisielowi za wielki wysiłek przy 
organizacji Placu i namiotów; 
Wydziałowi Promocji Natalii Za-
krzewskiej, Oldze Pruszyńskiej 
Wydziałowi Ochrony Środowiska 
Sabinie Kochan, Grażynie Wa-
laszczyk, Marzenie Rostkowskiej, 
Lechowi Urbanowskiemu i in-

nym Pracownikom Urzędu - tym, 
którzy byli obecni i tym, którzy 
pracowali przed wydarzeniem. 
Dziękuję Wiceburmistrz Katarzy-
nie Rostek, Sekretarz Małgorzacie 
Murawskiej i Skarbnik Beatcie Ko-
tulskiej za obecność i wcześniejsze 
przygotowania. Dziękuję za zaan-
gażowanie i wsparcie organizacji 
Pracownikom Miejskiej Biblioteki 
Publicznej na czele z Dyrektor Syl-
wią Carzyńską, Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej, wszystkim z Qźni z 
Żanetą Rechnio na czele, Państwu 
Radnym, stowarzyszeniom, Stra-
żakom z Prezesem Sebastianem 
Żurawskim, Harcerzom, Policji, 
Ochronie i wszystkim innym oso-
bom, które pomagały w przygoto-
waniach. Dzieciom występującym 
w pokazach sekcji, ich Trenerom 
i Rodzicom, wszystkim Wykonaw-
com - byliście świetni, podziwia-
łam Wasz talent, zaangażowanie i 
to, jak reagowała na Wasze występy 
publiczność. Na pewno czuliście 
entuzjazm tłumu, a to zawsze jest 
najlepsze podziękowanie i podsu-
mowanie. Było naprawdę super. 

Do podziękowań za organizację 
Dni Kobyłki dołączam jeszcze dwie 
osoby – Piotr Strejlau i Mariusz 
Gumienny w miniony weekend 
zapewnili sportową część Dni 
Miasta. Na OSiR Wicher odbywał 
się turniej piłkarski rangi między-
narodowej dla dzieci z rocznika 
2012 – Wicher Cup, impreza, która 
już na stałe wpisała się w kalendarz 
imprez sportowych Kobyłki. Na 
niedzielnych finałach była obecna 

wiceburmistrz Katarzyna Rostek 
oraz Stanisław Bielewicz, który w 
piątek uzyskał tytuł Honorowego 
Obywatela Miasta, a także Andrzej 
Strejlau – były selekcjoner kadry 
narodowej i znany ekspert w dzie-
dzinie piłki nożnej.

W tym roku w turnieju uczestni-
czyło niemal 300 zawodników, a na 
trybunach zasiadło tyle samo kibi-
ców 21 klubów z całej Polski oraz z 
Łotwy. Przez 2 dni rozegrano 128 
meczów – możecie sobie wyobrazić 
Państwo, jak sprawnej organizacji 
potrzeba, żeby przeprowadzić wy-
darzenie o takiej skali bez wielogo-
dzinnych opóźnień – napisała. Red 

Dni Miasta  
- święto  
mieszkańców

Kobyłka zainaugurowała obchody Dni swojego miasta uroczystą sesją Rady 
Miejskiej, podczas której uhonorowano dwóch mieszkańców tytułem Honoro-
wych Obywateli Miasta Kobyłka. Tytułem został obdarzony Stanisław Bielewicz 
i Mirosław Bujalski. Na Dni Kobyłki Miasto przygotowało wiele atrakcji. Oferta 
przygotowana na piątek, sobotę i niedzielę była bardzo ciekawa i różnorodna 
i każdy mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie.

Od lewej: Przew. RM Kobyłka Konrad Kostrzewa, laureaci: Mirosław Bujalski, Stanisław Bielewicz, burmistrz Edyta Zbieć
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A n i a  R o z b i e w s k a 
uczennica ósmej klasy 
Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Ząbkach. w wolontariacie 
działa od czterech lat. Wo-
lontariat i pomaganie jest 
jej pasją. Laureatka z Zą-
bek interesuje się sportem, 
psychologią (jest mediato-
rem i pomaga rozwiązywać 
konflikty w szkole), podró-
żami, pełni rolę Rzecznika 
Praw Ucznia w SP2, a także 
jest wiceprzewodniczącą 

Młodzieżowej Rady Miasta 
Ząbki

Ania angażuje się wo-
lontarystycznie zarówno 
w szkole jak i poza nią. W 
szkolnej świetlicy pomaga 
młodszym uczniom w od-
rabianiu lekcji, organizuje 
im czas i wymyśla różne 
zabawy. Organizuje rów-
nież pogotowie naukowe 
dla ukraińskich i polskich 
dzieci. W szkole Ania or-
ganizuje różne imprezy 

okolicznościowe, kierma-
sze i zbiórki. Dziewczynka 
pomaga również w schroni-
sku dla zwierząt. Aż trudno 
uwierzyć, że starcza jej na 
to wszystko czasu. W pracy 
wolontariusza nic nie sta-
nowi dla niej przeszkody. 
Jest kreatywna i bardzo 
kontaktowa.

3 czerwca Ania Roz-
biewska odebrała z rąk 
burmistrz Ząbek Małgo-

rzaty Zyśk wyrazy uznania 
i podziękowanie za godne 
reprezentowanie Miasta 
Ząbki na ogólnopolskiej 
arenie.

Podczas wizyty w UM 
Ząbki laureatce towarzy-
szyłay mama oraz dyrektor 
SP2  Irena Małyszczuk i 
nauczycielka i opiekunka 
szkolnego "Klubu Ośmiu" 
Młodzieżowego Wolonta-
riatu Katarzyna Węgrzynek.

w
arto pom

agać

Ania Rozbiewska uczennica ósmej klasy  
Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach  

w wolontariacie działa od czterech lat.

Anna Rozbiewska, 14-letnia uczennica klasy 8F 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach, została 
Laureatką Ogólnopolskiego Konkursu "Klub 
Ośmiu - Młodzieżowy Wolontariat" 

14-latka z Ząbek 
laureatką 
ogólnopolskiego 
konkursu

tel. 660 778 347

– To już kolejne rozwiązanie 
usprawniające komunikację po-
między Ząbkami a Warszawą.  
- Takie było nasze założenie. Wpro-
wadzone rozwiązanie ułatwi dojazdy 
do pracy i szkoły naszym mieszkań-
com. Na bieżąco monitorujemy także 
zgłaszane przez Ząbkowian sugestie, 
dzięki którym łatwiej nam dostoso-
wać rozkład jazdy i trasy ząbkobusów 
do oczekiwań osób korzystających z 
naszej lokalnej komunikacji. Prowa-
dzimy również rozmowy z Zarządem 
Transportu Miejskiego w Warszawie 
w sprawie korekty trasy przejazdu 
autobusu linii 199 oraz zwiększenia 
częstotliwości kursowania linii 199 i 
245. Mam nadzieję, że niebawem uda 
nam się osiągnąć porozumienie w tej 
kwestii. 5 maja 2022 roku spotkaliśmy 
się w Warszawie z dyrektorem ZTM 
ds. Przewozów  Andrzejem Franków.  
Było to konsekwencją wcześniejszej 
korespondencji, wniosków i spotkań, 
kiedy to poruszaliśmy kwestie zwięk-
szenia   częstotliwości kursowania 
autobusów linii 199 i 245 w godzinach 
szczytu, w  związku z dużym zatłocze-
niem i pogarszającym się komfortem 
jazdy, szczególnie do stacji metra 
Trocka. Dyrektor przyznał, że kursy 
w szczycie są mocno obciążone, ale 
niestety na chwilę  obecną wszyst-
kie zasoby taborowe i  kadrowe w 
postaci kierowców są wykorzystane 
i spełnienie oczekiwań i postulatów 
Miasta Ząbki, w postaci zwiększenia 
częstotliwości kursowania autobusów 
linii 245 i wprowadzenia autobusów  
przegubowych na linię 199 będą  
możliwe dopiero w ramach pakietu 
zmian związanych z otwarciem 
nowych  stacji II linii metra na Tar-
gówku. 
– Polepszenie oferty będzie wiąza-
ło się zapewne ze zwiększeniem 
dopłat ze strony Miasta Ząbki, 
zarówno do dodatkowych  kursów, 
jak i dotychczasowych połączeń. 
- Tak, podtrzymałam swoje stanowi-
sko odnośnie zabezpieczenia środ-
ków na pokrycie wyższych kosztów 
związanych z tą kwestią. Poprawa 
komunikacji z Warszawą jest 
dla mnie najważniejszą 
sprawą, bo mieszkań-
ców przybywa i dojazd 
do pracy, a większość 
Ząbkowian pracuje 
w stolicy, musi być 
lepiej zorganizowany. 
Co do ząbkobusów, 
to w październiku 
kończy się umo-
wa z przewoźni-
kiem na obsługę 
linii Z1, Z2 i Z3. 
Przygotowując 
nowy przetarg 
na kolejne trzy 
lata musimy myśleć o dobrym rozpla-
nowaniu kosztów i uwzględnić dojazd 
mieszkańców z całego obszaru mia-
sta do linii metra w Warszawie. Będzie 
to uzupełnienie linii ZTM, co rów-
nież zwiększy częstotliwość kursów 
i odciąży komunikację warszawską, 
z uwagi na zbyt duże obłożenie linii 
199, 245 i 145 w godzinach szczytu. 
Jest to też ważny element, podno-
szący atrakcyjność ząbkowskiej karty 
mieszkańca, dzięki której jej posiada-
cze bezpłatnie i bezpośrednio dojadą 
do stacji metra na Targówku.  
– Od 30 maja część kursów linii 
Ząbki-2 została przekierowanych 
do stacji Metro Trocka. 
- Dyrektor Andrzej Franków podniósł 
problem, że przewoźnicy obsługujący 
linie ZTM w Warszawie bardzo 
odczuli skutki działań  wojennych 
na  Ukrainie. Wielu kierowców zza 
wschodniej granicy wróciło bronić 
swojego kraju, co spowodowało 
niedobory w zatrudnieniu i przeło-
żyło się na brak możliwości szybkiej 
poprawy oferty ze  strony ZTM. Do-
datkowo trwające konsultacje zwią-
zane z oddaniem do użytku kolejnej 
stacji metra na Targówku, przed ich 
sfinalizowaniem, nie pozwalają na 
podjęcie działań związanych z prze-
kierowaniem dodatkowych taborów 
do obsługi Ząbek. Najszybszym 
rozwiązaniem, wobec powyższego 

jest zatem wprowadzenie przez Mia-
sto Ząbki zmian w układzie  swojej 
komunikacji. Z obecnych kursów 
linii Ząbki-2 w godzinach  szczytu 
wybrane kursy zostaną skierowane 
do stacji metra Trocka, aby  odciążyć 
najbardziej zatłoczone kursy linii 
199 i 245. 
Złożyłam  wniosek o  uzgodnienie  
możliwości korzystania z przystan-
ków i realizacji postoju  na pętli 
Trocka wraz z projektem rozkładu 
jazdy. Obecnie dysponujemy już 
taką zgodą. Do stacji Metro Trocka 
będą dojeżdżały wybrane kursy  wa-
riantowe obecnej linii Ząbki-2 będą 
oznakowane Ząbki-2M  (Z2M)  w 
relacji Rembertów Ratusz- Metro 

Trocka. Wariant Ząbki-2M na terenie 
Warszawy będzie  miał charakter linii 
przyspieszonej – będzie zatrzymywał 
się tylko na wybranych przystankach 
pośrednich tj. Klamrowa i Mło-
dzieńcza.
Na spotkaniu w ZTM omówiliśmy 
założenia dotyczące zmiany przebie-
gu linii 145,199 i 245 obsługujących 
Miasto Ząbki. Autobusy 199 i 245 ja-
dące dotychczas do stacji Metro Troc-
ka będą skierowane do realizowanej 
obecnie stacji metra Kondratowicza.  
Połączenie z II linią metra przy Kon-
dratowicza zyska również linia 145, 
tak więc wszystkie trzy linie 145, 199 
i 245 odjeżdżające spod stacji metra 
w kierunku Ząbek  będą wyruszały ze 
wspólnego przystanku, co usprawni 
przesiadki z metra do autobusu.  
Poruszyliśmy też kwestie możliwości 
skierowania w przyszłości, po roz-
strzygnięciu nowego przetargu pod 
koniec 2022 roku, linii ząbkowskich  
do nowych stacji metra  Zacisze lub 
Kondratowicza. ZTM jest otwarty 
na  rozmowy o takim rozwiązaniu, co 
napawa mnie optymizmem.
– Warto zaznaczyć, że Ząbki, jako 
jedno z pierwszych miast w Pol-
sce, wprowadziło bezpłatną lokal-
ną komunikację dla mieszkańców. 
- To prawda, na dzień dzisiejszy je-
steśmy jedyną gminą w powiecie wo-
łomińskim, i jedną z kilkudziesięciu 

gmin w kraju, w których funkcjonuje 
takie udogodnienie. Z bezpłatnej ko-
munikacji miejskiej mogą korzystać 
posiadacze aktywnej karty Mieszkań-
ca „Jestem z Ząbek”. To zarazem 
zachęta do meldowania się w naszym 
mieście i odprowadzania podatków w 
miejscu rzeczywistego zamieszkania. 
W Ząbkach jest spora grupa miesz-
kańców, którzy nie posiadając własne-
go lokum wynajmują mieszkania, tu 
posyłają dzieci do szkół i przedszkoli, 
korzystają z infrastruktury miejskiej. 
Jeśli w rozliczeniu podatkowym 
od osób fizycznych PIT wskażą 
ząbkowski adres zamieszkania, to 
również mogą otrzymać aktywną 
kartę „Jestem z Ząbek”. Pozwoli to na 

pełne korzystanie z przywilejów z tym 
związanych, również z bezpłatnego 
parkowania i bezpłatnej komunikacji, 
już niebawem do stacji metra.
– Wprowadzenie nieodpłatnej 
komunikacji miejskiej ma wiele 
zalet. 
- To również zachęta do rezygnacji 
z dojazdów własnym samochodem i 
przesiadki do komunikacji miejskiej.  
W ten sposób, można obniżyć koszty 
przemieszczania się, zmniejszyć 
korki i poziom zanieczyszczenia po-
wietrza. Ząbkobusy już od wielu lat 
ułatwiają dotarcie m.in. do Centrum 
Handlowego M1 przy ul. Radzymiń-
skiej, gdzie funkcjonuje wygodny 
hub przesiadkowy. Teraz idziemy 

jeszcze dalej, uruchamiając 
bezpłatne przejazdy 

do Metra Trocka . Z ząbkobusów 
mogą, bez konieczności kupowania 
biletów, korzystać nasi mieszkańcy, 
na podstawie ważnej karty „Jestem 
z Ząbek”. 
– Od jak dawna funkcjonuje 
lokalna komunikacja miejska w 
Ząbkach?
- Pierwszy ząbkobus wyjechał na 
trasę ponad dziesięć lat temu – 1 
września 2011 roku. Trasa linii  
„Ząbki-1” łączy największe osiedla, 
punkty użyteczności publicznej, 
szkoły ze stacją kolejową w centrum 
Ząbek oraz z  węzłem przesiadko-
wym w rejonie centrum handlowego 
przy ul. Radzymińskiej.  W marcu 
2012 roku nasz ratusz uruchomił 
drugą linię „Ząbki-2”, która dowozi 
mieszkańców oddalonych osiedli 
do linii  autobusowych oraz uzu-
pełnia się z linią „Ząbki-1”. Linie 
Ząbki-1 i Ząbki-3 są obsługiwane 
autobusami 8 metrowymi, kursują 
przez cały tydzień Przebieg ich trasy 
w północnej części Ząbek pokrywa 
się, a w południowej części miasta 
trasy się rozdzielają i mają charakter 
jednokierunkowych pętli. W dzień 
roboczy na każdej z linii realizowane 
jest po 27 kursów, a dzień świąteczny 
po 14 kursów. W godzinach szczytu 
każda linia  kursuje co 30 minut, poza 
szczytem co godzinę. Co oznacza, 
że na wspólnym przebiegu trasy 

oznacza wypadkową częstotliwość 
co 15 minut w szczycie i co 30 poza 
szczytem.
Linia „Ząbki-2” kursująca tylko w dni 
robocze obsługiwana poza szczytem 
3 autobusami 8 metrowymi, a w 
szczycie dodatkowo 3 autobusami 
12 metrowymi zapewnia skomuni-
kowanie południowej części Ząbek 
ze stacjami PKP Rembertów oraz 
PKP Ząbki, odciąża linie 199 ZTM 
i zapewnia przesiadkę na autobusy 
kursujące ul. Radzymińską na zespole 
przystankowym „Bystra”. Rozkład 
linii Ząbki-2 jest koordynowany z 
pociągami w Rembertowie. Dzien-
nie realizowanych jest 45 kursów. W 
godzinach szczytu kursy odbywają się 

co 10 -20 minut, poza szczytem co 
30-40 minut. W okresie wakacyjnym 
linie lokalne kursują rzadziej wg 
specjalnych rozkładów jazdy. 
Od 30 maja wybrane kursy szczytowe 
linii Ząbki-2 wracające z Remberto-
wa  nie pojadą do CH Marki, tylko 
zostaną skierowane do stacji metra 
Trocka  ulicami Łodygową i Radzy-
mińską.  Kursy wariantowe będą 
wyraźnie oznakowane – jako linia 
Ząbki-2M i będą miały charakter 
kursów  przyspieszonych. Na trasie 
do z i ze stacji metra Trocka autobusy 
linii Z2M za przystankiem Warszaw-
ska w Ząbkach, na terenie Warszawy, 
będą zatrzymywać się tylko na wy-
branych przystankach tj.  Klamrowa, 
Młodzieńcza, Metro Trocka.  Kursy 
będą realizowane w relacji Metro 

Trocka – Rembertów Ratusz, przy 
czym pierwsze poranne kursy będą 
rozpoczynać się trasą linii Ząbk-
2  czyli z CH Marki. Planowane jest 
8 kursów  w godzinach porannych i 8 
w godzinach popołudniowych. Takie  
rozwiązanie będzie funkcjonowało do 
wprowadzeniu rozkładu wakacyjnego 
tj. 1 lipca i powróci po wakacjach. 
Lokalna komunikacja wewnętrzna 
to także ułatwienie dla osób star-
szych w przemieszczaniu się po 
mieście oraz dla dzieci i młodzieży 
w dotarciu do szkoły.  Jak nietrudno 
zauważyć, zarówno młodzi, jak i 
starsi mieszkańcy bardzo chętnie 
korzystają z zabkobusów, również 
poza godzinami szczytu. 
Nasze miasto posiada najlepiej roz-
winięty i zdywersyfikowany system 
komunikacji publicznej pośród 
gmin powiatu wołomińskiego oraz 
jeden z najlepszych wśród gmin 
podwarszawskich. Układ linii au-
tobusowych dowozi pasażerów z 
obszaru Ząbek do trzech nieza-
leżnych ciągów szynowych – 2 linii 
kolejowych i jednej linii metra. W 
przypadku awarii lub ograniczeń 
w kursowania na jednym z tych 
ciągów, nadal funkcjonują pozo-
stałe dwa. Jednak wobec ciągłego 
wzrostu liczby mieszkańców oferta 
w porannych godzinach szczytu jest 
niewystarczająca, występują kursy.

Ząbkobusem  
do Metra Trocka

Artur Goryszewski, 
skarbnik gminy Radzymin 
zdobył III miejsce w kategorii 
gmin miejsko-wiejskich,  
(Skarbnik Samorządu 2022) 
oraz tytuł skarbnika 5-lecia 
rankingu. 

Ranking „Persy Samo-
rządu” prowadzony jest 10 
lat przez Dziennik Gazetę 
Prawną we wsparciu  PwC 
- globalnej sieci przed-
siębiorstw świadczących 
usługi księgowe, audytor-
skie i doradcze. „Perłami 
Samorządu” nagradzane 
są samorządy i włodarze, 

którzy nie tylko doskonale 
realizują powierzone pra-
wem zadania, ale również w 
inspirujący i ambitny sposób 
odnoszą się do kluczowych 
wyzwań społecznych, śro-
dowiskowych i demograficz-
nych, a w efekcie zapewniają 
lokalnym społecznościom 
wyjątkową jakość życia. 
– Za nami kolejny rok pracy 

na pełnych obrotach i stawia-
nia sobie ambitnych celów. 
Po raz kolejny gmina Radzy-
min znajduje się w pierw-
szej dziesiątce - w tym roku 
na 4. miejscu wśród gmin 
miejsko-wiejskich oraz na 6. 
miejscu w kategorii włodarz 
w rankingu "Perły Samorzą-
du" organizowanego przez 
PWC oraz Dziennik Gazetę 
Prawną.” – skomentował 

wyniki rankingu Krzysztof 
Chaciński, burmistrz Ra-
dzymina

„Perły Samorządu” 
przyznawane w czterech 
kategoriach: gminy wiejskie, 
gminy miejsko-wiejskie, 
miasta do 100 tys. mieszkań-
ców, miasta powyżej 100 tys. 
mieszkańców.

Źródło: UMiG Radzymin

Gmina Radzymin po raz kolejny znalazła się 
w ścisłej czołówce ogólnopolskiego rankingu 
„Perły Samorządu 2022" zajmując IV miejsce 
wśród najlepszych samorządów, a Burmistrz 
Krzysztof Chaciński VI miejsce wśród najlep-
szych włodarzy, w rankingu „Perły Samorządu 
2022” w kategorii gmin miejsko-wiejskich pow. 
5 tys. mieszkańców.

IV miejsce wśród 
najlepszych  
samorządów 

w
 krajow

ej czołów
ce

 – Za nami kolejny rok pracy 
na pełnych obrotach i stawia-
nia sobie ambitnych celów. 
Po raz kolejny gmina 
Radzymin znajduje 
się w pierwszej 
dziesiątce rankin-
gu (...) powiedział 
burmistrz Krzysz-
tof Chaciński. 

Dobra wiadomość dla mieszkańców Ząbek, od 30 maja 2022 r. ząbkowski  
bezpłatny autobus miejski dojeżdża do stacji Metro Trocka – mówi burmistrz 
Małgorzata Zyśk. To ogromne ułatwienie dla osób, które posiadają kartę 
mieszkańca „Jestem z Ząbek”.

– Wprowadzone rozwiązanie ułatwi dojazdy do pra-
cy i szkoły naszym mieszkańcom. Na bieżąco mo-
nitorujemy zgłaszane przez Ząbkowian sugestie, 

dzięki którym łatwiej nam dostosować rozkład 
jazdy i trasy ząbkobusów do oczekiwań osób 
korzystających z naszej lokalnej komunikacji. 
Prowadzimy rozmowy z Zarządem Transportu 
Miejskiego w Warszawie w sprawie korekty 

trasy przejazdu autobusu linii 199 i zwiększe-
nia częstotliwości kursowania linii 199 i 245 

- mówi Małgorzata Zyśk, burmistrz Ząbek
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Powstało m.in. rondo na skrzyżowaniu al. Armii Krajowej i ul. Sasina. Kierowcy już mogą korzystać ze zmodernizowanego odcinka

OGŁOSZENIA DROBNE
Praca - Zatrudnię

 Szukam pracowników. Praca zdalna. 
Tel: +48 883 064 299 

Budownictwo - Usługi

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

Usługi - Różne

Usługi - Różne

Nieruchomości 
Kupię

Kupię za gotówkę  
każdą nieruchomość  

z problemem prawnym, zadłużoną,  
udziały w nieruchomościach  

tel. 787 805 828

UW
AG

A! Ogłoszenie drobne 
do rubryk:
Dam pracę

 i Szukam pracy
beZPłATne!

Węzeł Wołomin czeka na 
wykonawcę – przetarg ogłoszony

Zgodnie z zapowiedziami, starosta wołomiński, adam Lubiak ogłosił w ostatnich dniach maja postępowanie 
przetargowe na: Prace remontowe na węźle S8 „Wołomin”. Rozmowy dotyczące wyremontowania zde-
wastowanego wiaduktu nad trasą S8, który uniemożliwia otwarcie węzła „Wołomin”, trwały bardzo długo.

Przedstawiciele MZDW twier-
dzili, że nie są w stanie z „przyczyn 
formalnych” przeprowadzić remon-
tu wiaduktu. Mając na uwadze, że 
MZDW realizowało budowę łącz-
nika do węzła, przez wiele miesięcy 
negocjowało z wykonawcą węzła 
rozszerzenie umowy o remont istnie-
jącego wiaduktu, co miało pozwolić na 
zsynchronizowanie prac i oddanie do 
użytku węzła równolegle z wybudo-
waniem drogi dojazdowej.

Zarówno GDDKiA, jak i Sta-
rostwo Wołomińskie wywiązało się 
ze swoich zobowiązań: GDDKiA 
wyremontowało i wymieniło część 
infrastruktury, a Powiat zabezpieczył 
i przekazał Województwu Mazowiec-
kiemu 500 tys. zł pomocy finansowej 
na remont wiaduktu. Zgodnie z usta-
leniami konieczne prace budowlane 
do zakończenia inwestycji miało zlecić 
i koordynować MZDW (w ramach 
rozszerzenia umowy z wykonawcą 

łącznika lub ogłaszając odrębne po-
stępowanie przetargowe na remont 
zdewastowanego wiaduktu). Pomimo 
cyklicznych spotkań i ciągłego kon-

taktu na przestrzeni ostatniego roku 
pomiędzy GDDKiA, MZDW oraz 
Starostwem, informacja o braku moż-

liwości realizacji ww. zadania została 
partnerom przekazana bardzo późno. 

26 maja starosta Adam Lubiak 
zaapelował do radnych o wprowa-

dzenie do budżetu Powiatu nowego 
zadania oraz środków na naprawę 
zdewastowanego przez wandali i zło-

dziei wiaduktu na węźle „Wołomin”. 
Radni zgodzili się z rekomendacją 
Zarządu Powiatu i zabezpieczyli na 
ten cel kwotę 500 tys. zł, co pozwoliło 
niezwłocznie ogłosić przetarg i wy-
łonić wykonawcę prac budowlanych. 

- Przypomnę, że na początku tego 
roku (styczeń) zabezpieczyliśmy 
wsparcie dla Województwa Mazo-
wieckiego w wys. 500 tyś. zł - dodaje 
starosta wołomiński.

Jak zapewnia Adam Lubiak zakres 
prac obehmujący naprawę zdewa-
stowanych ekranów akustycznych, 
oświetlenia drogowego oraz uzu-
pełnienie barier energochłonnych 
został uzgodniony z GDDKiA, która 
przejmie zarządzanie wiaduktem po 
oddaniu go do użytkowania. 

– Wykonawca będzie miał 9 tygo-
dni od podpisania umowy na wyko-
nanie zadania. Na oferty czekamy do 
15 czerwca do godz. 10:00 - dodaje 
starosta wołomiński. 

Zmodernizowano część  
al. Armii Krajowej w Wołominie

W piątek, 27 maja br. Starosta Wołomiński Adam Lubiak zorganizował briefing prasowy poświęcony 
oddaniu do użytkowania zmodernizowanego odcinka al. Armii Krajowej w Wołominie – inwestycji 
dofinansowanej z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. W wydarzeniu wzięli udział m.in. 
Wiceminister Rozwoju i Technologii Piotr Uściński oraz Wicewojewoda Mazowiecki Piotr Uściński.

Jest mi niezmiernie miło, że 
w Dniu Samorządowca mogę 
tutaj w Wołominie być wspólnie z 
samorządowcami. Cieszę się, że 
ze współpracy rządu i samorządu 
powstają tego typu potrzebne 
inwestycje. (…) Setki milionów 
złotych, które trafiają do Powiatu 
Wołomińskiego  i gmin z terenu 
powiatu na inwestycje są naprawdę 
dobrze wydawane. Gratuluję Panu 
Staroście i samorządowcom, jest to 
przykład wspaniale zrealizowanej 
inwestycji, która przez wiele lat 
będzie służyła mieszkańcom. – 
powiedział Wiceminister Rozwoju 
i Technologii Piotr Uściński. 

Dziękuję samorządowcom. Bez 
ich inicjatywy i ciężkiej pracy, nie 
byłoby tych wszystkich inwestycji 
dla mieszkańców. Nowe drogi, 
kanalizacje, wodociągi, czy sale 
sportowe, to bardzo ważne zadania, 
które poprawiając jakość życia. To 
inwestycje, z których każdego dnia 
mieszkańcy korzystają. (…) 
W tym szczególnym dniu, 
w którym obchodzimy 
Dzień Samorządu Te-
rytorialnego,  chciał-
bym pogratulować 
samorządowcom 
dobrych inwe-
stycji i życzyć 
d a l s z e j 
wytrwałej 

służby na rzecz mieszkańców. – 
powiedział Wicewojewoda Mazo-
wiecki Sylwester Dąbrowski. 

Kierowcy już mogą korzystać 
ze zmodernizowanego odcinka 
Armii Krajowej w Wołominie.  
To kluczowa inwestycja powiato-
wa, mająca na celu udrożnienie 
ruchu w stolicy powiatu. Głównym 
elementem nowej infrastruktury 
jest rondo na skrzyżowaniu ul. Ar-
mii Krajowej  i Sasina oraz ścieżki 

rowerowa i bezpieczne przejścia 
dla pieszych. (…) Dziękuję Panu 
Wojewodzie oraz Panu Ministrowi 
za ciągłe za wsparcie rozwoju na-
szego powiatu. – powiedział Sta-
rosta Wołomiński Adam Lubiak.

Rozbudowa drogi powiatowej 
al. Armii Krajowej w Wołominie na 
odcinku od ronda  na skrzyżowa-
niu ul. Załuskiego/Wołomińskiej 
do ul. Piłsudskiego została do-
finansowana z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg w kwocie 
2 839 071,06 zł. Koszt zadania to 
blisko  5,5 mln zł. Długość zmo-
dernizowanego odcinka to ponad 
800 metrów.

W ramach realizacji inwestycji 
zrealizowano m.in.: • budowę 
ronda na skrzyżowaniu al. Armii 
Krajowej i ul. Sasina, • wymianę 
nawierzchni asfaltowej, • budowę 

ścieżki rowerowej i chodników, 
• budowę zatok autobusowych 
i postojowych, • poprawę bez-
pieczeństwa na przejściach dla 
pieszych.

W ramach Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg (wcześniej 
Funduszu Dróg Samorządowych), 
w latach 2019-2021 jednostkom 
samorządu terytorialnego z woje-
wództwa mazowieckiego przeka-
zano dofinansowanie na realizację 
896 zadań gminnych oraz powia-
towych w łącznej kwocie ponad 
1,1 mld zł. Długość odcinków 
dróg objętych dofinansowaniem w 
latach 2019- 2021 to prawie 1 200 
km, ponadto dofinansowaniem 
objęto podniesienie poziomu bez-
pieczeństwa na 359 przejściach 
dla pieszych, w tym 257 istnieją-
cych i 102 nowoprojektowanych.

– Wykonawca będzie miał 
dziewięc tygodni  
od podpisania umowy 
na wykonanie zadania. 
Na oferty czekamy do 15 
czerwca do godz. 10:00. 
(...)  Jestem dobrej myśli 
i liczę na jak najszybszy 
wybór wykonawcy, abyśmy 
już w przeciągu kilku  
tygodni mogli rozpocząć  
prace naprawcze - mówi  
starosta Adam Lubiak.

oBWiesZcZeNie 
BURMistRZa Miasta ZieLoNka

o wyłożeniu do publicznego wglądu  
zmiany studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego  
Miasta Zielonka

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 r. poz. 503), art. 39 ust. 
1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 
1029 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLVIII/474/18 Rady Miasta Zielonka 
z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Zielonka oraz uchwały nr XXI/180/20 Rady Miasta Zielonka z dnia 
14 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/474/18 Rady miasta 
Zielonka z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zie-
lonka zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Zielonka  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  w dniach 
od 20 czerwca 2022 r. do 11 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta 
Zielonka, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka, w godzinach pracy Urzędu oraz 
o publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Zielonka: https://bip.zielonka.pl/ 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielonka 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 lipca 2022 r. o godz. 15.00 w budyn-
ku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, Zielonka.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie studium oraz w prognozie oddziaływania na 
środowisko może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu zmiany studium należy składać w formie pisemnej 
do Burmistrza Miasta Zielonka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
1 sierpnia 2022 r.:
• pisemnie na adres Urzędu Miasta Zielonka,  

ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka,
• ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta,
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: 

um@zielonka.pl

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organi-
zacyjnej, adres oraz oznaczenia nieruchomości (nr działki, obręb), której 
uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrza 
Miasta Zielonka. 

Burmistrz Miasta Zielonka
Kamil Michał Iwanowski

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań 
w zakresie planowania przestrzennego jest Burmistrz Miasta Zielonka. Informacje 
dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem https://www.
zielonka.pl/polityka_prywatnosci.html

– Kierowcy już mogą korzystać ze zmodernizo-
wanego odcinka Armii Krajowej w Wołomi-

nie. To kluczowa inwestycja powiatowa, 
mająca na celu udrożnienie ruchu  

w stolicy powiatu. Głównym elementem 
nowej infrastruktury jest rondo na skrzy-

żowaniu ul. Armii Krajowej  i Sasina 
oraz ścieżka rowerowa i bezpieczne 

przejścia dla pieszych - powiedział 
Starosta Wołomiński Adam Lubiak.
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Po uroczystym przywitaniu 

wszystkich strzelców i obsługi 
zawodów przez prezesa Salwy An-
drzeja Domańskiego, przedstawi-
ciel MON Piotr Szulc odczytał list 
od ministra Mariusza Błaszczaka 
skierowany do uczestników XVI 
MWS a także przekazał gratula-
cje i życzenia dla Salwy z okazji 
jubileuszu 25-lecia klubu. 

Przed oficjalnym rozpoczę-
ciem zawodów wręczono okolicz-
nościowe koszulki dla najlepszych 
strzelców z XV MWS.

Wietrzna i deszczowa pogoda 
nie pomagała w uzyskiwaniu 
regularnych i wysokich wyników 
w poszczególnych konkurencjach 
pistoletowych i karabinowych ale 
żadna drużyna, mimo przedłuże-
nia zawodów o trzy godziny, nie 
wycofała się z rywalizacji.

W zawodach brało udział 
69 drużyn, 276 zawodników z 
Polski i Europy, w tym żołnierze  
z 15 Giżyckiej Brygady Zme-
chanizowanej i 1 Warszawskiej 
Brygady Pancernej z zastępcą 
dowódcy płk Renartem Skrzyp-
czakiem, który jak na debiutanta 
w tych zawodach osiągnął bardzo 
dobry wynik (636 pkt).

Po podliczeniu wyników nastą-
piło uroczyste wręczenie nagród 
i dyplomów przez prezesa Salwy, 
dowódcę 1WBPanc płk Artura 
Kozłowskiego i sponsorów.

Po zaciętej rywalizacji do 
ostatniej konkurencji, Puchar 
Ministra Obrony Narodowej 
zdobyła drużyna Polskiego Stowa-
rzyszenia Kolekcjonerów Broni 
Palnej i Strzelectwa Sportowego 
1, wyprzedzając o trzy punkty 
drużynę Obrońca Troszyn 1 (2715 
pkt). O trzecie miejsce walka 
rozegrała się pomiędzy Strzelec 
Team i CSS I Częstochowa, która 
zdobyła cztery punkty więcej od 
zielonogórzan (2676 pkt).

Najlepszą drużyna zagranicz-
ną zostali ubiegłoroczni zdobyw-
cy pucharu XV MWS, Estończycy 
z Kaitseliit Pärnu (2437 pkt), 

Puchar Ministra Obrony Narodowej  
i Prezesa SBS Salwa wrócił do Polski

Po zaciętej rywalizacji 
do ostatniej konkuren-
cji, Puchar Ministra 
Obrony Narodowej zdo-
była drużyna Polskiego 
Stowarzyszenia Kolek-
cjonerów Broni Palnej i 
Strzelectwa Sportowego 
1, wyprzedzając o trzy 
punkty drużynę Obrońca 
Troszyn 1 (2715 pkt). 
O trzecie miejsce walka 
rozegrała się pomiędzy 
Strzelec Team i CSS 
I Częstochowa, która 
zdobyła cztery punkty 
więcej od zielonogórzan 
(2676 pkt).

Nagrody wręczali prezes Salwy Andrzej Domański, dowódca 1 WBPanc płk Artur Kozłowski  
z zastępcą płk Lenartem Skrzypczakiem

W sobotę na strzelnicach wojskowych 1 Warszawskiej Brygady  Pancernej rozegrano po raz szesna-
sty Międzynarodowy Wielobój  Strzelecki o Puchar Ministra Obrony Narodowej i Prezesa SBS Salwa. 

Barw Salwy dzielnie i skutecznie broniły Anna Ploch i Agata Grabowska

przed Holendrami z Koninklijke 
Marine Nederland (2287 pkt) 
i Czechami z SVZ ČR Praha 
(2245 pkt).

W kategorii open indywidu-
alnie wygrał Jakub Wawrzysz-
czak (Obrońca Troszyn I) z 
wynikiem 750 pkt przed swoim 
klubowym kolegą Przemysławem 
Wasilewskim, który zdobył 725 
pkt. Trzecie miejsce przypadło 
zawodnikowi Salwa Wołomin 
Jerzemu Chmielewskiemu, który 
przegrał walkę o drugie miejsce 
o jeden (!) punkt. Tuż za podium 
uplasował się Maciej Mikołaj-
czuk (KSP) z wynikiem 718 pkt.

W kategorii kobiet najlepszą 
strzelczynią została reprezen-
tantka Salwy Wołomin Anna 
Ploch, która z wynikiem 643 
pkt, wyprzedziła ubiegłoroczną 
zwyciężczynię Magdę Lach ze 

Strzelec Team (640 pkt) i Ticha 
Sunshine z SK Tachov (615 pkt).

Kristian Pahk z Kaitseliit 
Pärnu został najlepszym zawod-
nikiem zagranicznym (646 pkt)  
i wyprzedził Francesco Prisonie-
ro (644 pkt), a także kolegów z 
drużyny Priit Avarma (636 pkt) 
i Tambet Juht (635 pkt).

Najlepsza drużyna Salwy za-
jęła piąte miejsce w klasyfikacji 
drużynowej a Robert Listkowski 
wygrał w konkurencji karabin 
MSBS Grot z wynikiem 91 pkt.

Organizatorzy XVI MWS ser-
decznie dziękują sponsorom: 

• generalnym - Sellier&Bel-
lot, Cenzin; • technicznym – Fa-
bryka Broni „Łucznik” Radom, 
5.11Tactical • wspierającym 
– FAM Pionki, Delta Optical, 
MTM Developer, ZEC Wołomin, 
PWIK Wołomin, MDK Wołomin, 
U Barbórki, MDK Wołomin, 
Cukiernia Piekarnia Tamiza, 
Budoplan, Wars, Hubertus, Jajko 
Bistro & Cafe, OSiR Huragan w 
Wołominie.

I tak kolejne zawody strze-
leckie przeszły do historii Salwy, 
obchodzącej w tym roku piękny 
jubileusz 25-lecia.

Starostwo Powiatowe w Wołominie
Rozbudowa DP nr 4314W w Ossowie – budowa miejsc ob-•	
sługi podróżnych 4 971 953,99 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 4311W w gm. Radzymin •	
9 587 236,77 zł

Samorząd Województwo Mazowieckie
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych od-•	
cinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin – od-
cinek od km 26+831 do km 31+970 65 000 000 zł

Gmina Wołomin
Rozbudowa drogi gminnej ul. Traugutta w Wołominie na •	
odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania 
z ul. Sikorskiego 4 900 000 zł

Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę •	
dróg publicznych w Gminie Wołomin, ul. Mickiewicza, 
ul. Parkowej, ul. Wesołej w Wołominie 9 500 000 zł

Miasto Kobyłka
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Kobył-•	
ka – etap I 4 978 000 zł
Budowa dróg gminnych w Kobyłce – etap IV 6 935 000 zł•	

Miasto Ząbki
Przebudowa 5 dróg gminnych na terenie Miasta Ząbki  •	
4 999 850 zł
Budowa przedszkola publicznego w Mieście Ząbki  •	
17 999 999, 50 zł

Miasto Zielonka
Rozbudowa dróg gminnych w Zielonce – ul. Długiej oraz •	
odcinków ul. Lipowej i Wolności 9 025 000 zł

Miasto Marki
Wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach ko-•	
munalnych na terenie Gminy Miasto Marki 3 468 000 zł
Rozbudowa drogi gminnej ul. Ząbkowskiej na odcinku od •	
ul. Fabrycznej do granicy miasta Marki w formule zaprojek-
tuj i wybuduj 10 630 880 zł

Gmina Dąbrówka
Przebudowa hal sportowych przy szkołach na terenie gmi-•	
ny Dąbrówka 4 000 000 zł
Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gmin-•	
nej sieci wodociągowej oraz odcinków kanalizacji sanitar-
nej dla mieszkańców gminy Dąbrówka 6 650 000 zł
Poprawa stanu dróg gminnych w gminie Dąbrówka 9 000 •	
000 zł

Gmina Jadów
Remont dróg gminnych na terenie gminy Jadów  •	
8 684 900 zł

Gmina Klembów
Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej  •	
10 000 000 zł

Gmina Poświętne
Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych •	
nr 430606W i 430616W na terenie Gminy Poświętne 4 750 
000 zł
Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych nr •	
430607W, 430609W, 430621W na terenie Gminy Poświętne 
5 510 000 zł

Gmina Radzymin
Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie •	
Radzymin poprzez budowę sieci wodociągowej w Bor-
kach oraz stacji uzdatniania wody ,,SUW-2” w Radzyminie  
14 574 000 zł

Gmina Strachówka
Uporządkowanie infrastruktury komunikacyjnej poprzez •	
budowę dróg na terenie gminy Strachówka 3 800 000 zł
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strachówce 4 250 000 zł•	

Gmina Tłuszcz
Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie •	
Gminy Tłuszcz 4 756 240 zł
Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy •	
Tłuszcz 5 000 000 zł”

Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład
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Tylko koszTowna Terapia 
może uratować Pawła! 

pomoc poTrzebna od zaraz.

Paweł Brzuszczyński, mieszkaniec Kobyłki 
walczy z białaczką limfoblastyczną, czyli ostrą 
postać nowotworu krwi. Choroba w kilka tygodni 
zaatakowała jego organizm. Jego życie wyceniono 
na około 1,5 miliona zł. Tyle kosztuje terapia CAR
-T CELL, która może uratować Pawła.

„Byłem honorowym dawcą krwi i zarejestrowanym daw-
cą szpiku – teraz sam walczę z białaczką. Z pełnej ener-
gii, zawsze uśmiechniętej osoby zacząłem zmieniać się  
w osobę bez sił do życia, zmęczoną nawet najmniejszym 
wysiłkiem fizycznym” - tak brzmi opis w zbiórce na por-
talu Siepomaga.pl

Apelujemy do Państwa o wsparcie Pawła:
www.siepomaga.pl/pawel-brzuszczynski

Środki w wysokości 1 
697 729,87 na wykonanie 
zadań dotyczących roz-
budowy sieci wodociągo-
wej pochodzą z subwencji 
ogólnej budżetu państwa 
na inwestycje wodociągowo 
- kanalizacyjne.

Umowa z Dariuszem 
Nalewajkiem prowadzącym 
działalność gospodarczą 
pod nazwą Przedsiębior-
stwo Budowlane Dariusz 
Nalewajk na dotyczy bu-
dowy odcinka sieci wodo-
ciągowej w Chrzęsnem, 
ul. Borówkowa o długości 
210,0 metrów; budowy sieci 
wodociągowej w obrębie 

Miąsego i Szczepanka, pro-
wadzonej wzdłuż drogi wo-
jewódzkiej nr 634 o długo-
ści 1 654,0 metrów; budowy 
odcinka sieci wodociągowej 
w Pawłowie o długości 1 
270,0 metrów oraz budowy 
sieci wodociągowej w ul. 
Łodygowej w Tłuszczu o 
długości 476,7 metrów. 

Umowa, którą tłusz-
czański ratusz zawarł z 
Eweliną Przyborowską 
repezentującą Zakład In-
żynieryjno- Budowlany 
Przyborowski Sp. z o.o. na 
dotyczy budowy odcinka 
sieci wodociągowej w Mo-
krej Wsi, wzdłuż ul. Pod-
kowińskiego o długości1 
192,5 metrów oraz budowy 
odcinka sieci wodociągo-
wej w ul. Zaściankowej w 
Tłuszczu o długości701,5 
metrów.

Warto zaznaczyć, że w 
ramach drugiej edycji Rzą-
dowego Funduszu Polski 

Ład, w tym roku Gminie 
Tłuszcz przekazano środ-
ki w łącznej kwocie 9 756 
240 zł z przeznaczeniem 
na rozbudowę sieci wodo-
ciągowo- kanalizacyjnej- 4 
756 250 zł oraz budowę i 
modernizację dróg gmin-
nych- 5 000 000 zł.

Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk wraz ze 
skarbnik gminy Haliną Kusak podpisał umowy z 
dwoma wykonawcami - Eweliną Przyborowską oraz 
Dariuszem Nalewajkiem. Obydwie z nich dotyczyły 
rozbudowy sieci wodociągowej na terenach wiej-
skich oraz ul. Łodygowej i Zaściankowej w Tłuszczu 
o łącznej długości 5,5 km.

Kolejne odcinki 
sieci wodociągowej  
już wkrótce powstaną  
w gminie Tłuszczu

inw
estycje w

 gm
inie Tłuszcz

 – Od 11 lat nadrabiamy 
ogromne zaległości  
w zaopatrzeniu mieszkań-
ców w wodę do spożycia - obecnie 
z sieci wodociągowej korzysta 65% 
mieszkańców. Modernizacji wyma-
ga także sieć dróg gminnych, która 
liczy ponad 260 km trasy,  
z czego ponad 200 km przebiega 
poza granicami miasta  
– powiedział burmistrz 
Paweł Bednarczyk.

Aplikacja „Kiedy wywóz” jest 
dedykowana właścicielom nieru-
chomości jednorodzinnych.

- Korzystanie z tej bezpłatnej 
aplikacji jest bardzo proste. Po jej 
pobraniu należy wpisać nazwę 
miasta, a następnie nazwę ulicy. I 
gotowe - aplikacja podpowie nam, 
kiedy mamy wystawić odpady – 
wyjaśnia  Paweł Pniewski, zastępca 
burmistrza Marek.

Po zainstanowaniu aplikacji 
w  telefonie lub na tablecie użyt-
kownik będzie mógł sprawdzić  
informacje dotyczące terminu 
wywozu poszczególnych rodzajów 
odpadów - zarównozmieszanych, 
jak i segregowanych (metal i plastik, 

szkło, papier) oraz bioodpadów. 
– Aplikacja daje więcej możliwości. 
Wprowadziliśmy do niej m.in. 
zakładkę edukacja. To poradnik 
dla osób, które uczą się sortować 
odpady – dodaje Marcin Skrzecz, 
naczelnik Wydziału Ochrony Śro-
dowiska w Urzędzie Miasta Marki.

W aplikacji znajduje się krótka 
informacja o Punkcie Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych 
PSZOK w Markach.

Aplikacja „Kiedy wywóz” jest 
dostępna zarówno na system IOS 
jak i Android.

Harmonogram wywozu odpa-
dów można też znaleźć na stronie 
internetowej www.czyste.marki.pl

Miasto Zielonka rozbudowuje miejską sieć ścieżek rowerowych. Kolejny odcinek właśnie powstaje w 
ulicy Słowackiego. Przedsięwzięcie jest realizowane przy wsparciu finansowym ze środków unijnych.

W Zielonce powstanie kolejny 
ciąg pieszo-rowerowy

Na teren inwestycji został już 
wprowadzony wykonawca, którego 
zadaniem jest wybudowanie ciągu 
pieszo-rowerowego w ulicy Słowac-
kiego, pomiędzy ulicami Literacką 
i Ossowską. Ta realizacja będzie 
kluczowym łącznikiem już istnie-
jących oraz planowanych ścieżek 
dla jednośladów. Całkowity koszt 
inwestycji wynosi 1 377 600 złotych, 
Miasto Zielonka pozyskało na ten cel 
dofinansowanie w wysokości  ponad 
1,1 mln  złotych

C i ą g  p i e s z o - r o w e r o -
wy budowany jest po południo-
wej stronie ulicy Słowackiego.  
W ramach modernizacji powstanie 
również zatoka autobusowa peł-
niąca funkcję przystanku na trasie 
miejskich linii. Ulokowana zostanie 
pomiędzy ulicami Łukasińskiego i 
Dziennikarską. Zatoka ta ma też na 
celu poprawić bezpieczeństwo dzieci 
oraz usprawnić ruch drogowy pod-
czas organizowanych przez szkołę 
wyjazdów autokarowych. Dotychczas 
autobusy ustawiały się przed wej-
ściem głównym do szkoły utrudniając 
przejazd innym pojazdom.

Szerokość nowej ścieżki bę-
dzie wynosiła 3 metry, a uli-
ca Słowackiego (obecnie jedna  
z najszerszych ulic w Zielonce) 
zostanie zawężona do 6 metrów. 
Miejscowo pojawią się również 
pasy zieleni. Zakres robót obejmuje 
także przebudowę napowietrznej 
sieci elektroenergetycznej niskiego 
napięcia.

Cały odcinek nowego ciągu pie-
szo-rowerowego będzie oświetlony. 
W końcowej fazie prac zostanie 
wybudowane nowe oświetlenie 
energooszczędne.

Powstający ciąg dla pieszych  
i rowerzystów ma duże znacze-
nie dla spójności sieci ścieżek 
rowerowych w Zielonce. Od stro-
ny wschodniej budowany odci-
nek trasy  połączy ze sobą ścieżkę 
biegnącą na wale rzeki Długiej  
z przejściem pieszo-rowerowym 
"Zosinek" i trasami w parku oraz 
planowaną do realizacji w kolejnych 
latach ścieżką dla pieszych i jedno-

śladów w ul. Ossowskiej. Z kolei od 
strony ul. Literackiej - będzie kon-
tynuacją ciągu komunikacyjnego, 
który powstanie w ramach inwestycji 
budowy II tunelu w Zielonce, w 
ulicach Słowackiego-Leśna-Inży-
nierska.

Planowo (zgodnie z umową) 
inwestycja ma się zakończyć w 
grudniu 2022 roku. Jednak zgodnie z 
zapowiedzią  Wykonawcy, większość 
prac ma być przeprowadzona w 
okresie wakacyjnym

Budowa nie będzie wymagała 
dłuższych wyłączeń ruchu dro-
gowego w ulicy Słowackiego. Wy-

jątkiem będzie moment ułożenia 
nawierzchni na skrzyżowaniu z ulicą 
Łukasińskiego.

Zadanie realizowane w ramach 
projektu pn. „Rozwój zintegrowanej 
sieci dróg rowerowych na terenie 
gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, 
Kobyłka, Wołomin, Radzymin, 
Nieporęt w ramach ZIT WOF” 
współfinansowany przez Unię Eu-
ropejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego 2014 – 2020.

Źródło: UM Zielonka

Decyzją Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Gmina Tłuszcz otrzymała 200 000 zł na mo-
dernizację stadionu miejskiego. Jest to bardzo ważne wsparcie, bowiem stadion wraz z sąsia-
dującym z nim obiektem „Orlik 2012” stanowi miejski kompleks sportowo-rekreacyjny, który 
w wyniku rozwoju Tłuszczańskiego Klubu Sportowego „Bóbr” oraz akademii TOF jest bardzo 
intensywnie eksploatowany.

200 tysięcy na modernizację  
boiska w Tłuszczu

Budynek i trybuny wymagają 
modernizacji z uwagi na zmieniające 
się potrzeby użytkowników oraz po-
prawę warunków i zapewnienie naj-
wyższego poziomu bezpieczeństwa, 
a także przystosowanie do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami, 
które obecnie ze względu na liczne 
bariery architektoniczne mają do 
nich ograniczony dostęp.

W ramach prac w budynku zo-
staną przeprowadzone roboty bu-
dowlane, sanitarne i elektryczne, 
m.in. poszerzone drzwi, wykonana 
instalacja odgromowa czy dosto-
sowanie podjazdu i balustrady dla 
osób niepełnosprawnych. Oprócz 
tego, roboty będą wykonane także 
na trybunach stadionu - zostaną 
naprawione balustrady, zdemon-
towane popsute siedziska trybun 

i zamontowane nowe, naprawione 
spękania konstrukcji trybun i wyko-
nane podesty.

Realizacja tego zadania nie byłaby 
możliwa jedynie ze środków gmin-
nych, a dzięki wsparciu Samorządu 
Województwa Mazowieckiego jest 
duża szansa, że jeśli uda się sprawnie 
wyłonić wykonawcę, prace rozpoczną 
się już podczas wakacji.

- Założeniem projektu jest po-
prawa warunków na stadionie miej-
skim, który umożliwia masowe 
uprawienie sportu. Każdego dnia 
w godzinach popołudniowych oraz 
podczas weekendu widać, jak licznie 
i chętnie dzieci, młodzież i dorośli 
korzystają z tego miejsca. Obecnie 
do TOF uczęszcza 220 młodych 
piłkarzy - powiedział Burmistrza 
Tłuszcza Paweł BednarczykObiekt wymaga modernizacji i przystosowania dla osób z niepełnosprawnościami

 Korzystanie z bezpłatnej aplikacji  „Kiedy wywóz” jest bardzo proste

Nowy ciąg pieszo-rowerowy budowany jest w ulicy Słowackiego

Każy mieszkaniec miasta Marki może sprawdzić harmonogram odbioru odpadów w komórce lub na ta-
blecie. Wystarczy zainstalować w nich aplikację KiedyWywóz.

Kiedy wywóz śmieci



8

BIuRO REklAMy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: handlowcy@logos.home.plwww.zyciepw.pl

9 czerwca 2022powiat

Wołomin, Kobyłka, Zielonka – trzy blisko sąsiadujące miejscowości zapewniły wiele atrakcji na miniony weekend. 
Piękna pogoda również sprzyjała wyjściu z domów tak więc zaczynając od piątku 3 czerwca a na niedzieli 5 czerwca 
kończąc mieszkańcy tłumnie wyszli z domów korzystając z bogatej oferty. Z pewnością prym wiodła tu Kobyłka, 
gdzie pracownicy MOK i Wicher Kobyłka przygotowali wyjątkowo ciekawą, szeroką i różnorodną ofertę dla miesz-
kańców. Ale na uwagę zasłużyło również kilka propozycji w ramach obchodów Dni Wołomina. Warto zauważyć, 
że Zielonka również postarała się o zatrzymanie swoich mieszkańców na weekend dodatkowymi wydarzeniami.

W poszukiwaniu   
klimatu Dni Wołomina

Trudno powiedzieć, że w Wołomi-
nie nie działo się nic, ale przeglądając 
program i czytając relacje z obchodów 
Dni Wołomina na próżno szukaliśmy 
informacji o uroczystej Sesji Rady 
Miasta, albo o nadaniu tytułów jakie 
zwyczajowo w Wołominie bywały 
nadawane od lat „Zasłużony dla Wo-
łomina” albo „Wołominiak Roku”. Nic 
takiego nie udało się nam znaleźć. 
Jednak, naszym zdaniem, dwa wyda-
rzenia mają potencjał i warto na nie 
zwrócić uwagę. Co nas zaciekawiło?

Ostatni weekend w trzech sąsied-
nich miastach obfitował w liczne wy-
darzenia. Z pewnością prym wiodła 
tu Kobyłka, gdzie pracownicy MOK 
i Wicher Kobyłka przygotowali wyjąt-
kowo ciekawą, szeroką i różnorodną 
ofertę dla mieszkańców. Znacznie 
mniejszy zakres miały obchody Dni 
Wołomina. Zlokalizowana w pobliżu 
Zielonka również postarała się o 
zatrzymanie swoich mieszkańców 
na weekend dodatkowymi wyda-
rzeniami, ale tu nie było obchodów 
dni miasta i pewnie z tego powodu 
oferta kierowana do mieszkańców 
była chyba najskromniejsza. Co by nie 
mówić, Wołomin, Kobyłka i Zielonka 
to blisko zlokalizowane miejscowości i 
sumując, w miniony weekend w całej 
okolicy działo się wiele…

A wracając do Wołomina, naszą 
szczególną uwagę zwróciły dwa wy-
darzenia. Pierwsze z nich to II edycja 
„Biegu nad łąkami”. Bieg nazwą ko-
jarzący się z „Domem nad Łąkami” 
będącym niegdyś letnią rezydencją ro-
dziny Nałkowskich. Było to rodzinne 
wydarzenie sportowe zlokalizowane 
na terenie i w okolicach Szkoły Pod-
stawowej w Leśniakowiźnie, gdzie w 
cały zamysł organizacyjny doskonale 

wpisuje się zarówno baza sportowa 
placówki szkolnej jak również jej leśna 
otulina. Z relacji biegaczy biorących 
udział w zmaganiach wiemy, że 
tegoroczna trasa została wytyczona 
ciekawiej w stosunku do tej jaką 
trzeba było pokonać w roku ubiegłym.

Do gustu przypadło nam rów-
nież mniej widowiskowe wydarzenie 

jakim był spacer po Wołominie. Uli-
cami miejscowości przeszła całkiem 
spora grupa mieszkańców, lubiących 
historię miejsca w którym żyją. Była 
to kolejna edycja tej formy poznawa-
nia uroków własnego miasta. Na FB-
-kowej stronie Fundacji ODA, która 
jest liderem tego przedsięwzięcia 
czytamy: - Przeszliśmy dzisiaj tylko 
kilka kilometrów po Wołominie 
a poznaliśmy tyle interesujących 

miejsc, niezwykłych historii i fa-
scynujących postaci. Dziękujemy 
naszym przewodnikom Cezaremu 
Waszczyńskiemu i Piotrowi Lachowi 
za ogromną wiedzę jaką nam prze-
kazali. Dziękujemy uczestnikom za 
bardzo liczne przybycie, za dzielenie 
się swoimi wspomnieniami i za to, 
że mimo znacznie przekroczonego 

czasu wycieczki, dzielnie dobrnęli 
do końca. Nasze spacery podczas 
Dni Wołomina, stają się powoli 
tradycją. Obiecujemy, że za rok 
znów się spotkamy – deklarują 
organizatorzy.

Obserwując, nieco z boku, za-
uważamy, że grupa osób uczestni-
czących w spacerze jest za każdym 
razem większa, co wskazuje na 
potrzebę kontynuacji. Trzymamy 

więc kciuki a kto wie, może w przy-
szłym roku również dołączymy do 
podobnej wycieczki?

Co oprócz przytoczonych tu 
aktywności zaproponowało miasto 
swoim mieszkańcom? Odbyło się 
kilka wydarzeń. Była potańcówka, 
były spotkania, ale gdzieś tak, jakby 
zabrakło ducha, który sprawił, że 

wszystko łączy się w spójną całość. 
Było skromnie i troszkę tak, jak w 
starym przysłowiu „Każdy sobie 
rzepkę skrobie”. Podobne komen-
tarze usłyszeliśmy zarówno od 
wielu mieszkańców jak również od 
obserwatorów z zewnątrz. Może 
więc warto wrócić przynajmniej do 
niektórych dawnych tradycji podno-
szących rangę Dni Wołomina? 

Redakcja

Ciekawą propozycją była II 
edycja „Biegu nad łąkami”, 
którego nazwa kojarzy się 
z „Domem nad Łąkami”. 
Było to rodzinne wydarze-
nie sportowe zlokalizowane 
na terenie i w okolicach 
Szkoły Podstawowej w Le-
śniakowiźnie, gdzie w cały 
zamysł wydarzenia dosko-
nale wpisuje się zarówno 
baza sportowa placówki 
szkolnej jak również jej 
leśna otulina. (...) tegorocz-
na trasa została wytyczona 
ciekawiej w stosunku do 
tej jaką trzeba było poko-
nać w roku ubiegłym.

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

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

Taniec towarzyski
dlA KAżdego

ZAdZWoń i doŁącZ  do nAs 604 169 752

tel. 660 778 347

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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