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– Dofinansowujemy nie tylko 
zakup specjalistycznego sprzętu 

czy samochodów (...) Pomagamy również 
modernizować strażnice OSP. Wiele z nich 
jest w złym stanie technicznym. (...) W tym 
roku na wsparcie dla OSP z całego Mazow-
sza przeznaczyliśmy ponad 18 mln zł. – mówi 
Adam Struzik, Marszałek województwa  
mazowieckiego >> str. 5

W powiecie  
23 jednostki OSP  
ze wsparciem  
Mazowsza

– Komunikacja 
publiczna to swoisty 
krwiobieg miasta, dla-
tego dokładamy wszelkich 
starań, aby usprawnić prze-
mieszczanie się mieszkań-
ców na terenie Miasta Ząbki 
oraz dojazd do innych miast, w 
szczególności Warszawy, gdzie 
uczy się i pracuje wielu Ząbko-

wian  – podkreśla Małgorzata 
Zyśk, burmistrz Miasta 
Ząbki>> str. 4

Budynki Szpitala Powiatowego w Woło-
minie wyglądają już imponująco. Zmiany 

zachodzące na terenie budowy jak też 
wokół zaskakują od wielu miesięcy  

i są niemal z każdym tygodniem coraz 
bardziej widoczne. Ale cieszą nie tylko 

okazałe bryły nowych budynków >> str. 3

Wołomiński  
szpital wychodzi 

na prostą

Wołomin
Al. Niepodległości 17

tel. 728 311 379

pon. - pt.: 8 - 20
sobota: 8 -1530

Letnia 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

Komunikacja  
miejska  

w Ząbkach



- Obecnie jesteśmy na etapie 
realizacji tej długo oczekiwanej 
inwestycji drogowej od ul. Wol-
ności do ul. Wigury w Ząbkach. 
Powstanie tam jezdnia asfaltowa 
o szerokości 6 m, dwumetrowe 
chodniki z betonowej kostki 
brukowej oraz kanalizacja desz-
czowa. Zostaną wybudowane i 
przebudowane zjazdy indywi-
dualne i publiczne, zamontuje-
my też nowe energooszczędne 
oświetlenie i zagospodarujemy 
tereny zielone – mówi burmistrz 
Małgorzata Zyśk.

Od strony zachodniej ulica 
Wyszyńskiego zostanie włą-
czona do skrzyżowania z ulicą 
Wolności (droga powiatowa nr 
4365W), a od strony wschodniej 
do skrzyżowania z ulicą Wigury/
Żeromskiego. Ponadto zostaną 
wybudowane skrzyżowania ulicy 
Wyszyńskiego z ulicami: Wilczą, 
Budkiewicza i Tetmajera oraz 
Zakopiańską i Wita Stwosza. 
Wszystkie skrzyżowania zostaną 
wyokrąglone łukami. Zapro-
jektowano także wyznaczone 
oznakowaniem poziomym zatoki 
postojowe o szerokości 2,5m.  
Ulicę oświetlą nowe latarnie 
wyposażone w oprawy ze źró-
dłami energooszczędnymi typu 
LED. Sterowanie oświetleniem, 
zgodnie z wymaganiami ZDM 
Warszawa, będzie odbywać się 
poprzez cyfrowy zegar astrono-
miczny oraz za pomocą układów 
autonomicznej redukcji mocy, 
przy czym w celu oszczędności 
energii ściemnianie następo-

wało będzie od godziny 22.00 
do godziny 5.00. Ruch na ulicy 
Wyszyńskiego będzie się odby-
wał jednokierunkowo od ulicy 
Wolności do ul. Wigury (w kie-

runku wschodnim). Od chwili 
objęcia stanowiska burmistrza 
przez Małgorzatę Zyśk, w Ząb-
kach wybudowano lub zmoder-
nizowano już ponad pięćdziesiąt 
dróg gminnych, często wraz z 
kanalizacją deszczową. Powsta-
ły wyniesione skrzyżowanie i 
ronda, które znacząco poprawiły 
bezpieczeństwo kierowców i 
pieszych oraz  szerokie ciągi 
piesze i rowerowe. Niebawem 
ogłoszony zostanie przetarg na 
budowę miejskiego monitoringu 
wizyjnego. 

- Nasze miasto dynamicznie 
się rozwija, przybywa miesz-
kańców, a tym samym także 
użytkowników dróg. Dlatego 
poprawa infrastruktury i budo-

wa kolejnych ulic w Ząbkach 
jest dla mnie bardzo istotna. 
Staramy się również komplek-
sowo modernizować lub prze-
budowywać drogi już istniejące. 
Nieustannie składamy wnioski i 
ubiegamy się o kolejne dotacje. 
Z ostatniego złożonego przeze 
mnie wniosku pozyskaliśmy 5 
mln złotych na budowę pięciu 
dróg gminnych zlokalizowanych 
przy Publicznym Przedszkolu nr 
3 „Skrzat” oraz przy szkołach 
podstawowych nr 1 i nr 4 w 
Ząbkach. Dotyczy to ulic Wester-
platte, Kołłątaja (na odcinku od 
ul. Szwoleżerów do Sikorskie-
go), Harcerskiej, Obrońców i 
Tulipanowej - mówi burmistrz 
Małgorzata Zyśk.

– Za nami fala upałów. Od kilku 
dni jest chłodniej i mamy deszcze. 
Warto więc mówić i pisać o tym 
czy trawy, kwiaty lub inne rośliny 
zabierają wodę drzewom?
– Rośliny rosnące w bliskości drzew 
nie zabierają wody drzewom a wręcz 
przeciwnie, tworzą warstwę ochron-
ną, ograniczają ewaporację – czyli 
parowanie wody z gruntu. Koszenie 
muraw w okresach upału to barba-
rzyństwo. Gleba bowiem nie jest 
martwą, mineralną strukturą, lecz 
zamieszkują ją miliony, niezwykle 
ważnych dla ekosystemu mikroorga-
nizmów. I o nie musimy dbać.
– Jakie błędy, Pani zdaniem, po-
pełniane są przez służby miejskie 
przy dbaniu i pielęgnacji terenów 
zielonych na terenach miejskich?
– Częstym błędem jest betonowanie 
placów i sadzenie drzew w prze-
strzeni trudnej dla ich życia, a potem 
pozostawianie ich samym sobie. 
Niepokojąca jest też niedostateczna 
dbałość w czasie przyspieszających 
zmian klimatycznych. Cieszę się, że 
jednak, zarówno w Wołominie, jak 
i w całym powiecie, coraz mocniej 
podkreśla się znaczenie roślin w 
przestrzeni miasta. Ale wiem, że to 
jest wciąż zbyt mało, wobec tego co 
nas niedługo czeka. Tak mówi nauka i 
trzeba wreszcie wziąć to na poważnie.
– Dużo nowych inwestycji powo-
duje wycinkę drzew. W ich miej-
sce pojawiają się nowe nasadze-
nia. Jak powinno się o te młode i 
delikatne drzewka i krzewy dbać?
– Trzeba dostarczać im wody, za-
szczepić mikoryzą oraz podlewać 
biostymulatorami z krzemionką. 
Krzemionka wbudowuje się w ściany 
komórkowe i zwiększa odporność 
roślin na brak wody.
– Do rozmowy z Panią zainspiro-
wał mnie wpis Internauty, który 
stwierdził: „Na skwerze Żydów 
Wołomińskich schną brzozy. Ktoś 
zapomniał o podlewaniu, a w tak 
ekstremalnych warunkach przyj-

mują się 2-3 lata. Bez podlewania 
będą znowu do wymiany. Szkoda 
drzew i naszych pieniędzy”. Roz-
gorzała pod tym wpisem dyskusja 
zarówno o powstawaniu tego 
miejsca jak też o dbałości o tereny 
zielone…
– Gaj Pamięci Wołomińskich Żydów 
stworzyli ludzie, którzy stanęli po 
stronie umęczonych i zapomnianych 
ludzi, naszych sąsiadów – Żydów. 
To bardzo prosta idea, wynikająca z 
potrzeby poszukiwania dobra.

– Jak to się zaczęło, ktoś musiał 
zainicjować to działanie?
– Inicjatorką stworzenia tego miejsca 
jestem ja i mój wstyd, że tak długo o 
tych ludziach niczego nie wiedziałam 
i żaden nauczyciel historii nam o tym 
nie powiedział. A cała praca, serce i 
entuzjazm jest rozdzielony między 
wielu, pięknych ludzi. Na początku 
zorganizowaliśmy „Marsz Pamięci”. 
Przyszło ponad 100 ludzi i w milcze-
niu przeszliśmy wokół „Huraganu” 
- wołomińskiego stadionu – gdzie 

w latach 1942 – 1944 było getto, o 
czym od lat nie było tam informacji, 
jak i o tym, że w Domu Nałkowskich 
mieścił się wtedy Judenrat.  Nigdzie 
nie było informacji o Żydach, a 
jedynie o Polakach, którzy ratowali 
Żydów. Po marszu zebraliśmy się, by 
pomyśleć, jak stworzyć miejsce, które 
byłoby dobre zarówno dla pamięci o 
naszych umęczonych sąsiadach jak i 
łagodne dla człowieka żyjącego dziś. 
Powstał pomysł, by był to malutki, 
naturalny skwer, pełen różnorodności 

biologicznej. Ławki, natura i spokój. 
Ogromnie zaskoczyliśmy się otwarto-
ścią Pani Burmistrz Elżbiety Radwan, 
która jako pierwsza z władz powojen-
nego Wołomina zauważyła problem. 
Jej dobra wola jest nieoceniona i ja jej 
nigdy nie zapomnę...
– Z jakich funduszy to miejsce 
zostało utworzone?
– Pomnik zafundował Wołomiński 
Klub Biznesu, drzewa zostały zaku-
pione w ramach realizacji projektu 
Budżetu Obywatelskiego Katarzyny 

Okuniewskiej. Jałowce, róże, rokitni-
ki, rośliny łąkowe, rośliny chronione 
– są darem ludzi polskiej kultury, 
rolników z Mazur jak i mieszkań-
ców Wołomina. Miasto Wołomin 
przygotowało plan, ławki, ścieżkę i 
tablicę informacyjną. Polskie Ko-
leje Państwowe wyraziły zgodę na 
budowę pomnika w bezpośrednim 
sąsiedztwie ich terenu.
– Kto, w założeniu, powinien dbać 
o to miejsce?
– Każdy, dla kogo jest to miejsce 

ważne. Starosta jak i Muzeum Polin, 
objęli to miejsce honorowym patro-
natem. Miasto Wołomin stara się o 
to miejsce dbać, ale chyba trochę za 
mało. Świetnie byłoby, gdyby Pan Sta-
rosta włączył się bardziej aktywnie do 
współdziałania. Bardzo sobie cenimy 
jego dotychczasowe zaangażowanie 
i liczymy na to, że nam – ludziom 
zatroskanym o to miejsce – właśnie 
Pan Starosta pomoże, zwłaszcza, że 
jest On Honorowym Patronem tego 
miejsca. 

BiuRO RekLaMy tel. 22-787-77-83, e-mail: reklama@zyciepw.plwww.zyciepw.pl
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– Powstanie jezdnia  
asfaltowa o szerokości  
6 m, dwumetrowe chodniki 
z betonowej kostki brukowej 
i  kanalizacja deszczowa. 
Zostaną wybudowane i prze-
budowane zjazdy indywidual-
ne i publiczne, zamontujemy 
też nowe energooszczędne 
oświetlenie i zagospodaru-
jemy tereny zielone – mówi 
burmistrz Małgorzata Zyśk.
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SPECJALIZACJA
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www.autoserwiskobylka.com
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– O Gaj Pamięci Żydów 
Wołomińskich powinien  
dbać każdy, dla kogo jest on 
ważny. Starosta jak i Muzeum 
Polin, objęli to miejsce hono-
rowym patronatem. Miasto 
Wołomin stara się o nie dbać, 
ale chyba trochę za mało. 
Świetnie byłoby, gdyby Pan 
Starosta włączył się aktywniej 
do współdziałania. Bardzo sobie 
cenimy Jego dotychczasowe 
zaangażowanie i liczymy na to, 
że nam – ludziom  
zatroskanym o to miejsce  
– właśnie Pan Starosta pomo-
że, zwłaszcza, że jest On Hono-
rowym Patronem tego miejsca 
– uważa Urszula Zajączkowska, 
botanik, prof. SGGW

Budowa ulicy Wyszyńskiego 
w Ząbkach już wkrótce

Od marszu do Gaju pamięci

14 czerwca br. burmistrz Małgorzata Zyśk podpisała z wojewodą mazowieckim Konstantym 
Radziwiłłem umowę na dofinansowanie drogi gminnej kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ząb-
kach. Kwota dotacji wynosi 1 841 005 złotych. To kolejne środki finansowe, które udało się 
pozyskać dla naszego miasta. 

O tym co wspólnego z dbałością o ekosystem i ekologią ma Gaj Pamięci Żydów Wołomińskich  
z prof. SGGW rozmawiała Teresa Urbanowska

Burmistrz Miasta Zielonka 
 

 
.

Burmistrz Miasta Zielonka 
 

 
.
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Widziały gały!
Edward M. Urbanowski

Tuż po wybuchu wojny w Ukrainie, Unia Europejska nałożyła na Rosję 
sankcje ekonomiczne. Nie kupujemy paliw kopalnych od nowego 2023 
roku – gazu, ropy i węgla! Polska, a właściwie Prawo i Sprawiedliwość, poszła 
dalej. Zrobiła to natychmiast! Zamknięto rurociąg Jamalski, zabarykadowano 
granicę dla Rosyjskiego węgla ale … bardzo chętnie zaczęto sprowadzać 
rosyjski gaz z Niemiec, naturalnie, po pięciokrotnej przebitce cenowej. Na 
głupocie dzisiaj się zarabia! Jasno to powiedzieli nafciarze z pól naftowych i 
gazowych w Norwegii, gdy rozpoczęli strajk o wyższe płace. Jak wiadomo, na 
świecie nie brakuje gazu, węgla i ropy. Problem leży wyłącznie w cenie! Stać 
cię, to kupuj, towar czeka na nabywcę. I tu dochodzimy do istoty problemu. 
Nałożone sankcje miały wymusić na Rosji wstrzymanie działań wojennych 
spowodowanych buntem niezadowolonych mieszkańców Moskwy czy Pe-
tersburga. Lecz okazało się, że nic takiego się nie stało. Gospodarka Rosji 
ma się dobrze, a nawet bardzo dobrze, gdyż większe ceny tylko powiększyły 
budżet Rosji. Przegranymi zaś zostały te kraje Unii Europejskiej, których 
przywódcy okazali się naiwniakami, stawiającymi los własnych narodów w 
imię solidarności z Ukrainą. Niestety, Polska jest jednym z najjaskrawszych 
przykładów tej obłędnej idei. Nie mamy węgla, ropy i gazu. Ratujemy się, 
kupując po horrendalnych cenach te surowce nic w zamian nie osiągając, 
poza straszliwą wizją zimna w najbliższych miesiącach.

Ja się z tym nie godzę! Nie chcę odmrażać sobie uszu w imię zrobienia 
na złość Putinowi. Mam stałą emeryturę i wiem, że zimą nie będzie mię 
stać na ogrzanie domu. A wizja brania kredytu na opłacenie rachunków nie 
wchodzi w grę. Ale … nie jestem sam. Niemcy i Kanada już się „dogadały”, 
że sankcje ich nie dotyczą, a innych, w tym Polski. Zawieszono „na mo-
ment” restrykcje, by Gazprom mógł wznowić tłoczenie gazu do rurociągu 
zaopatrującego Niemcy. Mit jednej Unii upadł w jednej chwili! Z ręką w … 
została Polska! Rząd Prawa i Sprawiedliwości okazał się naiwny. Zostaliśmy 
na trzy miesiące przed zimą z problem braku surowców energetycznych 
dającymi nam szansę na godne przetrwanie tego trudnego okresu. Oczy-
wiście, rządzący dadzą sobie radę z wysokimi kosztami energii. Ale co ja 
mam powiedzieć? Nie zarabiam przecież tyle co oni.

Ja to ja, ale są miliony gorzej usytuowanych. Co z nimi? Węglem opala 
około 4 milionów gospodarstw domowych, tyleż samo gazem a jeszcze 
jest około 15 milionów mieszkań korzystają z energetyki komunalnej. Gdy 
przyjdą nowe taryfy za energię większe o 100 czy 200 procent, milionom 
ludzi w Polsce pod rządami Prawa i Sprawiedliwości będzie po prostu 
zimno i głodno!

Przesadzam? Nie! W Niemczech już dzisiaj planowane są stany alar-
mowe na najbliższe miesiące. Ceny gazu z powodu ograniczania dostaw 
od początku czerwca się podwoiły. Licząc rok do roku, są ośmiokrotnie 
wyższe! Trudno jest się dziwić, że bogate i zasobne Niemcy chcą obniżenia 
minimalnej temperatury w mieszkaniach nawet o sześć stopni Celsjusza. 
„Jeżeli w przyszłości dostawy gazu do Niemiec będą nadal znacznie 
ograniczone i będzie go brakować, wówczas powinno się tak dostosować 
ramy prawne, aby umożliwić dalsze obniżenie minimalnej temperatury do 
maksymalnego dolnego limitu 18 stopni w ciągu dnia i 16 stopni w nocy. 
Wystarczy cieplej się ubrać.”

… aż boję się pomyśleć co wymyśli PiS!
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Nie ukrywam, że od początku 
przemian trwających w wołomińskim 
szpitalu kibicuję każdej podejmowa-
nej inicjatywie, która daje nadzieję 
na poprawę standardu leczenia w 
wołomińskim szpitalu, jeśli chodzi 
o poprawę warunków technicz-
nych a w szczególności, przemian 
dających nadzieję na lepszy dostęp 
mieszkańców do specjalistów bez 
konieczności szukania ich z dala od 
miejsca zamieszkania.

Dlatego też z wielką uwagą przy-
glądam się trwającej rozbudowie i 
modernizacji Szpitala Powiatowego 
w Wołominie, gdyż dostrzegam w 
realizacji tego przedsięwzięcia szan-
sę na zawieranie z NFZ lepszych/
wyższych kontraktów a co za tym 
idzie lepszego dostępu do usług me-
dycznych dla mieszkańców powiatu 
wołomińskiego.

O tym jak trudno jest dziś o dobrą, 
fachową kadrę i to nie tylko medycz-
ną, nikogo nie trzeba przekonywać. 
A zbudowanie zespołu dla tak dużej 
jednostki to nie lada wyzwanie. Z 
pewnością nie jest to łatwiejsze od 
zadań budowlanych. Wymaga do-
brej bazy lokalowej, odpowiednich 
środków finansowych, stworzenia 
możliwości rozwoju, zabezpieczenia 
dostępu do dobrej i nowoczesnej 
diagnostyki. Wiele razy na ten temat 
rozmawiałam z Panem Adamem 
Lubiakiem, starostą wołomińskim, 
podkreślając na początku naszej 
znajomości, brak wiary w realne 
efekty samej rozbudowy jak również 
poprawy jakości usług. 

Widząc konsekwencję w działa-
niu i systematyczne przechodzenie 

do kolejnych etapów realizacji tego 
ogromnego przedsięwzięcia muszę 
przyznać – myliłam się w ocenie i 
jestem pod coraz większym wraże-
niem tego co widzę i tego o czym z 
uwagą czytam.

Patrząc na działania obecnej 
kadencji samorządu powiatu woło-
mińskiego, zarówno Rady Powiatu 
jak i Zarządu, pod przywództwem 
starosty Adama Lubiaka ale też  Pana 
Grzegorza Kryckiego, dyrektora 
szpitala, widzę coraz więcej jaskółek, 
które zwiastują poprawę na wielu 
płaszczyznach.

Ostatnie informacje dają nadzieję 
na dopływ wyspecjalizowanej kadry. 
W ostatnich dniach doszedł kolejny 
element – współpraca z wyższą 
uczelnią pozwalająca na uruchomie-
nie oddziałów klinicznych. Chwilami 
aż trudno uwierzyć, ale… to wreszcie, 
dobry czas na nasz szpital!

Chociaż do końca jeszcze tro-
chę pozostało ja już dziś składam 
GRATULACJE za to czego udało 
się dokonać. (Czytaj tekst obok "Wo-
łomiński szpital wychodzi na prostą")

Przybywa jaskółek
Teresa Urbanowska

(...) z wielką uwagą 
przyglądam się trwającej 

rozbudowie i modernizacji 
Szpitala Powiatowego w 

Wołominie, gdyż dostrzegam 
w realizacji tego przedsię-

wzięcia szansę na zawieranie 
z NFZ lepszych/wyższych 

kontraktów a co za tym idzie 
lepszego dostępu do usług 
medycznych dla mieszkań-

ców powiatu wołomińskiego

Budynki Szpitala Powiatowego w 
Wołominie wyglądają już imponują-
co. Zmiany zachodzące na terenie 
budowy jak też wokół zaskakują od 
wielu miesięcy i są niemal z każdym 
tygodniem coraz bardziej widoczne. 
Ale cieszą nie tylko okazałe bryły 
nowych budynków. Coraz częściej 
pojawiają się informacje o nowym 
sprzęcie ale to też nie wszystko.

Informacji o tym, aby szpital 
w Wołominie wypracował zysk z 
pewnością niewiele osób pamięta. 
A o tym właśnie poinformował 
Adam Lubiak, starosta wołomiński 
na czerwcowym posiedzeniu Rady 
Społecznej Szpitala.- Zysk netto 
w wysokości 31 tys. zł nie jest, na 
pierwszy rzut oka, imponujący. Bio-
rąc jednak pod uwagę, że 2020 rok 
szpital zakończył stratą w wysokości 
cztery mln zł - możemy uświadomić 
sobie ogrom pracy wykonanej przez 
kadrę zarządzającą i pracowników 
szpitala na czele z dyrektorem 
Grzegorzem Kryckim. Cieszę się, 
że w praktyce wdrażany jest przy-
jęty przez Radę Powiatu Program 
Naprawczy i widoczne są tego efekty 
– wyjaśnia Starosta.

Starosta dodaje też, że: - Poprawa 
kondycji finansowej nie byłaby moż-
liwa bez otwarcia na nowe specjali-
zacje i procedury medyczne m.in. 
w zakresie chirurgii, czy okulistyki. 
Dodatkowo w okresie pandemii, 
nasza placówka była ważnym punk-
tem wsparcia mieszkańców i walki 
z koronawirusem. O czym świadczą 
liczby: 16 tys. – liczba wykonanych 
szczepień w naszej placówce; 11,6 
tys. – liczba przeprowadzonych 
badań mobilnych tzw. Drive thru; 
25 tys. – liczba testów na covid wy-
konana w laboratorium szpitalnym 
- podkreślił w jednej z wypowiedzi..

W sprawie szpitala w Wołominie 
budujące są informacje nie tylko o 
wynikach finansowych. - Działania 
podjęte w poprzednich miesiącach 
przynoszą wymierne efekty. W ra-
mach podjętej współpracy z Uczel-
nią Łazarskiego w wołomińskim 
szpitalu w trzech oddziałach tworzy-
my następujące kliniki: - Ginekologii 
i Położnictwa, - Chirurgii Urazowo-
-Ortopedycznej, - Chirurgii Ogólnej 
– czytamy w jednym z najnowszych 
wpisów starosty. 

Na czele wymienionych klinik 
stanęli ich kierownicy: dr n. med. 
Ewa Dądalska, dr n. med. Artur 
Pytlakowski oraz dr n. med. Maciej 
Chwaliński. Studenci rozpoczną 
kształcenie na terenie wołomiń-
skiego szpitala już w październiku 
bieżącego roku.

W tym miejscu warto też przy-
pomnieć, że w tym roku szpital 
rozpoczął ścisłą współpracę ze spe-
cjalistami z warszawskiego Specja-
listycznego Szpitala Mazovia. Roz-
wiązanie to zapewnia mieszkańcom 
naszego regionu, którzy borykają 
się z problemami urologicznymi, 
odpowiednie leczenie i opiekę, a 
jednocześnie skraca oczekiwanie 
na wizytę u lekarza urologa w 
wołomińskiej placówce. – To 
doskonała informacja dla 
wszystkich panów i ich 
rodzin, a gwarancją wyso-
kiej jakości udzielanych 
świadczeń medycz-
nych jest osoba dr 
hab. n. med. Igala 
Mora, Dyrek-
tora Mazovii 
oraz Prze-

wodniczącego Sekcji Urologii Ro-
botowej Polskiego Towarzystwa 
Urologicznego oraz członka Euro-
pejskiego Towarzystwa Urologicz-
nego – czytamy w kolejnym wpisie 
Starosty Lubiaka.

Nie od dziś wiadomo, że Oddział 
Okulistyki w Szpitalu Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy w Wołominie 
należy do jednego ze sztandarowych. 
W połowie marca Starosta podpisał 

umowę z Grzegorzem Kryckim, 
dyrektorem szpitala, na dofinan-
sowanie w kwocie 8 mln złotych 
remontu Oddziału Okulistyki wraz z 
zakupem specjalistycznego sprzętu 
i aparatury medycznej. Dla tego 

oddziału, w nowej topografii obiektu, 
przewidziano V piętro.

Do newsów mówiących o ko-
lejnym dofinansowaniu jakie zo-
stało przyznane bądź pozyskane 
na rozbudowę, remont, moder-
nizację czy zakup nowego sprzę-
tu w szpitalu zdążyliśmy się już 
chyba przyzwyczaić a są to, trzeba 
podkreślić, kwoty niebagatelne.  
Pozyskane w 2020 roku przez Staro-

stwo Powiatowe w Wołominie środki 
w wysokości 8 mln zł z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych 
pozwoliły na uzupełnienie brakują-
cej kwoty do ogłoszenia przetargu 
aby mogła się rozpocząć termo-
modernizacja szpitala. Zakres prac 
termomodernizacyjnych obejmuje 
m.in.: wymianę 750 sztuk okien, 
modernizację instalacji CO i cie-
płej wody, budowę 42 kolektorów 
słonecznych, wymianę 1687 opraw 
oświetleniowych na LED, instalację 
146 paneli fotowoltaicznych.

Łączną wartość wymienionych 
zakresów inwestycji to 12 mln zł. 
Zarówno dyrektor Grzegorz Kryc-

ki jak również Adam Lubiak, sta-
rosta wołomiński "nie spuszczają 
inwestycji z oka" a postępem prac 
i efektem kolejnych odwiedzin 
na budowie dzielą się chętnie z 
mieszkańcami.

- Dziś, wspólnie z dyrektorem 
Szpitala Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy w Wołominie Grzego-
rzem Kryckim, mieliśmy okazję 
przekonać się na własne oczy jak 

błyskawiczne jest tempo prac 
rozbudowy naszej placówki. Od 
naszej ostatniej wizyty prace 
mocno posunęły się do przodu. 
Aktualnie na ukończeniu jest ele-
wacja budynków A i B oraz trwają 
wewnętrzne prace wykończenio-
we. Jesteśmy o rok do przodu z 
terminami co bardzo mnie cieszy 
– poinformował starosta Adam 
Lubiak w pierwszych dniach lipca.

W  oparciu o oficjalną stronę FB  
Adama  Lubiaka,  

starosty wołomińskiego,  
opracowała  

Teresa Urbanowska

Wołomiński  
szpital wychodzi 
na prostą

W dniu 28 czerwca odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala MBNP  
w Wołominie. – W trakcie obrad omówiliśmy (...) sprawozdanie finansowe pla-
cówki za 2021 rok. Jest mi niezmiernie miło poinformować, że Szpital Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, pierwszy raz od 15 lat wypracował 
dodatni wynik finansowy – poinformował Adam Lubiak, starosta wołomiński, 
na swoim oficjalnym FP.

– Działania podjęte w poprzednich miesiącach 
przynoszą wymierne efekty. W ramach 
podjętej współpracy z Uczelnią Łazar-

skiego w wołomińskim szpitalu w trzech 
oddziałach tworzymy następujące kliniki: 

Ginekologii i Położnictwa, Chirurgii Ura-
zowo-Ortopedycznej, Chirurgii Ogólnej 

– czytamy w jednym z najnowszych 
wpisów starosty wołomińskiego, 

Adama Lubiaka

Wszystko na to wskazuje, że węzeł Wołomin doczeka się wreszcie otwarcia. Decyzję o udzieleniu 
wsparcia finansowego w kwocie ponad milion złotych,  z przeznaczeniem na naprawę wiaduktu 
przy węźle "Wołomin", podjął we wtorek (12 lipca), Sejmik Województwa Mazowieckiego.

Węzeł Wołomin coraz bliżej  
– będzie szczęśliwy finał?
 We wtorek, 12 lipca 2022 r.,  radni 
Sejmiku Województwa Mazowieckie-
go podjęli uchwałę w sprawie udzie-
lenia pomocy finansowej na remont 
wiaduktu przy węźle Wołomin, co 
pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu, 
podpisanie umowy z wykonawcą oraz 
przystąpienie do prac naprawczych.

- Do ogłoszonego kilka tygodni 
temu przetargu zgłosiła się jedna 
firma, oferując na realizacjię remontu 
1,6 mln zł. W budżecie na 2022 rok 
powiat wołomiński zabezpieczył na 
ten cel 500 tys. zł. Mając na uwadze 
rozmowy prowadzone od ponad roku 
z władzami Województwa Mazowiec-
kiego, wystąpiłem do Pana Marszałka 
Adama Struzika z wnioskiem o 
dofinansowanie prac budowlanych 

w kwocie 1,1 mln zł i dzisiaj zapadła 
pozytywna decyzja – poinformował 
Adam Lubiak, starosta wołomiński.

- Pragnę serdecznie podziękować 
Panu Marszałkowi i radnym Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego za 
jednogłośne podjęcie decyzji. Ko-
legom z Zarządu i radnym Powiatu 
Wołomińskiego dziękuję za zabez-
pieczone 500 tys. zł i wsparcie działań 
w tej sprawie. Mamy wykonawcę i 
niezbędne środki finansowe. Czas 
dokończyć tę inwestycję i oddać ją do 
użytku mieszkańcom. Po wielu latach 
oczekiwań w końcu przed nami 
szczęśliwy finał tej sprawy To była 
dobra decyzja aby przejąć inicjatywę 
i wziąć sprawy w swoje ręce – napisał 
starosta na swoim FP.        oprac. turMieszkańcy czekają na węzeł Wołomin - jest szansa, że się wreszcie doczekają...

Budynki Szpitala Powia-
towego w Wołominie 
wyglądają już imponująco. 
Zmiany zachodzące na te-
renie budowy jak też wokół 
zaskakują od wielu mie-
sięcy i są niemal z każdym 
tygodniem coraz bardziej 
widoczne. Ale cieszą nie 
tylko okazałe bryły nowych 
budynków. Coraz częściej 
pojawiają się informacje  
o nowym sprzęcie  
ale to też nie wszystko.
Informacji o tym, aby 
szpital w Wołominie wypra-
cował zysk z pewnością 
niewiele osób pamięta...
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Koleją do Warszawy

Istotnym elementem systemu 
transportowego miasta Ząbki jest 
przebiegająca centralnie linia 
kolejowa.  Przewozy na tej trasie, 
na odcinku Warszawa-Wileńska 
– Tłuszcz - Małkinia w zakre-
sie transportu kolejowego elek-
trycznymi zestawami trakcyjnymi 
świadczą Koleje Mazowieckie 
– KM sp. z o.o.. Pociągi kursują w 
godzinach szczytu co 10 minut i 
co 30 minut poza szczytem. Linia 
zapewnia najszybsze (w 8 minut) 
skomunikowanie centrum Ząbek 
ze stacją II linii metra - Dworzec 
Wileński. Na dworcu Warszawa 
Wileńska możliwa jest również 
przesiadka na tramwaje i auto-
busy. Ponadto pociągiem z Ząbek 
można dojechać do sąsiednich 
miejscowości: Zielonki, Kobyłki 
oraz Wołomina – stolicy powiatu, 
gdzie zlokalizowane są: szpital 
powiatowy oraz urzędy: Starostwo 
w tym wydział komunikacji, sąd 
rejonowy, biuro paszportowe. W 
dni robocze było realizowanych 
95 kursów, a w soboty, niedziele i 
święta ok 35 kursów na kierunek. 
W pociągach Kolei Mazowieckich 
Sp. z o. o. obowiązuje częściowe 
honorowanie biletów warszaw-
skiego Zarządu Transportu Miej-
skiego tzw. wspólny bilet ZTM-
-KM (obowiązują bilety okresowe 
ZTM od dobowego wzwyż). Przy-
stanek kolejowy Ząbki znajduje się 
w II strefie biletowej ZTM.

8 linii autobusowych ZTM  
w naszym mieście

Równie istotna dla Ząbek 
jest komunikacja autobusowa z 
Warszawą i Markami realizowana 
w ramach porozumienia mię-
dzygminnego z 26 marca 2004 r. 
z Miastem Stołecznym Warszawa. 
W ramach niniejszego porozumie-
nia przez obszar Ząbek przejeżdża 
8 linii dziennych: 112, 140, 145, 
190, 199, 340, 345, 738 oraz 2 li-
nie nocne N61, N62. W 2021 
roku zostało zawieszone 
funkcjonowanie linii 
nocnej N66 z powodu 
jej małego wykorzy-
stania, co  wykazały 
badania wykona-
ne przez ZTM. 
Miasto Ząbki jest 
skomunikowane 
dwoma liniami 
autobusowymi 
(199 i 245) z 
II linią metra. 
Największe 
znaczenie dla 
południowej, najbardziej zurbani-
zowanej, części miasta mają linie:

• 145 – całotygodniowa linia 
obsługiwana taborem autobusów 
przegubowych, kursująca przez 
Ząbki pomiędzy pętlą Warszawa 
– Wiatraczna, a pętlą Żerań FSO 
z dużą częstotliwością (w szczycie 
co 10 min., poza szczytem co 15 
minut, w weekendy co 20 min.). W 
dni powszednie realizowanych jest 

ponad 80 kursów, w weekendy ok 
50 kursów w każdym z kierunków.

• 199 – całotygodniowa linia 
obsługiwana autobusami 12 me-
trowymi kursująca przez Ząbki 
pomiędzy dzielnicą Rembertów 
(pętla Strzelnica), a pętlą  metro 
Trocka. Linia umożliwia dojazd 
do przystanku kolejowego Ząbki 
oraz stacji PKP Rembertów, ob-
jętego wspólnym biletem ZTM-
-KM w I strefie biletowej, gdzie 
pasażerowie mogą przesiąść się 
do pociągów SKM i Kolei Mazo-

wieckich kursujących podmiejską 
linią średnicową do ścisłego cen-
trum Warszawy, na Mokotów oraz 
na Lotnisko Chopina.

Linia 199 umożliwia prze-
siadki na liczne linie autobusowe 
kursujące ul. Radzymińską w 
relacji Dworzec Warszawa Wi-
leńska-Marki. Autobusy linii 199 
kursują co ok. 20 minut w szczy-
cie i co 30 minut poza szczytem 

oraz w weekendy. W dni robocze 
realizowanych jest ok 50 kursów, 
a  w soboty, niedziele i święta ok 
36 kursów w każdym z kierunków.

• 245 linia zwykła kursująca 
przez wszystkie dni tygodnia 
obsługiwana jest taborem wiel-
kopojemnym komunikuje Ząbki 
południowe ze stacją końcową 
II linii metra Trocka. Umożliwia 
również przesiadkę na pozostałe 
autobusy kursujące ul. Radzy-
mińską. Kursy  są realizowane co 
15 minut w godzinach szczytu, 

co 20 minut poza szczytem i co 
30 min w weekendy. W dni robo-
cze realizowane są 64 kursy, a w 
weekendy 28 kursów w każdym 
kierunku.

• Dla mieszkańców północnej 
części miasta istotna jest komu-
nikacja kursująca ciągiem ul. 
Radzymińskiej - linie 140, 190, 
340, 738 w relacjach dworzec 
Warszawa Wileńska, dworzec 
Warszawa Wschodnia oraz do I 
linii metra. Mieszkańcy Ząbek 
mogą wsiąść do tych autobusów  
na zespołach przystankowych 
„Wolności” i „Bystra”. Ciąg ulic 
Radzymińska  i Al. Solidarności 
jest wysokowydajnym korytarzem 

transportu autobusowego 

z wytyczonymi pasami autobu-
sowymi na którym, na odcinku 
ząbkowskim wypadkowa częstość 
odjazdów autobusów w godzi-
nach szczytu w kierunku dworca 
Warszawa Wileńska wynosi poni-
żej 3 minut.  

• Linia 112 odjeżdżająca w 
Ząbkach z przystanku Wolności 
na ul. Radzymińskiej  umożliwia 
bezpośredni dojazd z Ząbek do 

północnych dzielnic Warszawy: 
Targówka, Bielan oraz Bemowa. 
Cały obszar miasta Ząbki jest 
objęty komunikacją autobusową 
organizowaną przez ZTM w 
ramach I strefy biletowej. W 
stosunku do potrzeb rozwijają-
cych się Ząbek, podaż miejsc w 
autobusach ZTM staje się niewy-
starczająca, zwłaszcza na liniach 
199 i 245. ZTM Warszawa w 2021 
r. miał ograniczone możliwości  
zwiększenia liczby autobusów 
obsługujących Ząbki. 

Miasto Ząbki dopłaca  
do komunikacji publicznej

W 2021 roku Miasto Ząbki 
wydało na zakup usług transportu 
zbiorowego kwotę 5 847 934 zł 
(kwota nie uwzględnia wydatków 
na utrzymanie infrastruktury przy-
stankowej, informacji pasażerskiej 
i dopłat do biletów) co oznacza 
wzrost o 7% względem 2020 r.  Od 
września 2020 roku Miasto Ząbki na 
mocy podpisanego porozumienia 
z m.st. Warszawa wprowadziło dla 
mieszkańców Ząbek – posiadaczy 
aktywnej karty mieszkańca „Jestem 
z Ząbek” ofertę Biletu Metropolital-
nego Warszawa plus na bilety ulgo-
we, w najwyższym, dopuszczalnym 

uchwałą Rady m.st Warszawy progu 
33 %. Mieszkaniec  Ząbek może 
nabyć  bilet ulgowy okresowy 30 lub 
60 dniowy ważny w 1 i 2 strefie lub 
tylko w 2 strefie biletową.

W 2021 roku kwota dopłaty z 
budżetu Miasta Ząbki  do biletów 
ulgowych okresowych wyniosła 95 
010 zł. Przy czym większość biletów 
z dopłatą zakupiono po okresie 
wakacyjnym.

Wygodny i szybki dojazd do pracy, szkoły,  
sklepów i ośrodków kultury jest jednym z kluczowych czynników  
decydujących o atrakcyjności naszego miejsca zamieszkania. 

– Komunikacja publiczna to swoisty 
krwiobieg miasta, dlatego też  

dokładamy wszelkich starań, aby 
usprawnić przemieszczanie się 
mieszkańców na terenie gminy 

Ząbki oraz dojazd do innych miast, 
w szczególności Warszawy, gdzie 

uczy się i pracuje wielu Ząbko-
wian  – podkreśla Małgorzata 
Zyśk, burmistrz Miasta Ząbki

Komunikacja 
miejska  
w Ząbkach

W tym roku z twórcami biorącymi udział w dorocznym letnim plenerze i wernisażu w Pałacu w Chrzęsnem 
spotkamy się OKOło romantyzmu – pod tym hasłem artyści skupieni wokół Pracowni Artystycznych 
Wyzwań spotykają się również z mieszkańcami powiatu wołomińskiego na plenerowych warsztatach.

OKOło romantyzmu
Podobnie jak w roku ubiegłym 

zaplanowaliśmy sześć jednodnio-
wych spotkań, po 4 godziny każdy. 
Zapraszamy pojedyncze osoby jak 
też zespoły rodzinne (dzieci wy-
łącznie pod opieką osoby dorosłej).

Realizację tej, warsztatowej 
części projektu, rozpoczęliśmy od 
wspólnego malowania w Kobył-
ce. Pogoda, podobnie jak w roku 
ubiegłym, i tym razem zmusiła 
nas do szybkiej ewakuacji z pier-
wotnie wybranego miejsca, prze-
ganiając nas kilkanaście metrów 
od upatrzonej lokalizacji. Choć 
spotkaliśmy się w piękną upalną 
sobotę to, niespodziewany, trwający 
kilka chwil, porywisty wiatr szybko 
„zdmuchnął” nasz dach nad gło-
wą i schronienia przed słońcem 
szukaliśmy na pobliskiej łące w 
cieniu gościnnych brzóz, a mi-
sternie przygotowane obozowisko 
pod namiotem i romantycznymi 
parasolkami z leżakami, trzeba 
było w zawrotnym tempie zwinąć. 
Na szczęście w niczym to nam 

nie przeszkodziło. A przygoda 
z wiatrem szybko zintegrowała 
uczestników z grupą animatorów 
i nie była jedynym zaskoczeniem 
jakie nas tego dnia spotkało, bo-
wiem frekwencja i ilość chętnych 
do udziału w malarskiej przygo-
dzie przeszła nasze najśmielsze 

oczekiwania. Cztery sobotnie go-
dziny spędziło z nami kilkadziesiąt 
rodzinnych zespołów (ponad 50 
osób!!!). Mali i duzi, dzieci i ro-
dzice, babcie i wnukowie, tworząc 
niewyobrażalne prace.

Podobnie jak w roku ubiegłym 
nie zabrakło osób, które wzięły do 

ręki pędzel po raz pierwszy często 
po kilkudziesięciu latach jakie 
minęły od ukończenia przez nich 
szkoły. Jest nam niezmiernie miło, 
że niemal wszyscy zadeklarowali 
chęć udziału w kolejnych edycjach 
naszego ulicznego malowania z 
czego już dziś się cieszymy witając 
ich w naszym gronie. Kolejny dzień 
– niedziela – i tu nasze kolejne 
zaskoczenie co do frekwencji! So-
botnia ilość uczestników niemal się 
podwoiła. Nikomu nie przeszka-
dzało, że zaproponowana przez nas 
zabawa z farbami akrylowymi do 
najczystszych nie należy. A  

Projekt OKOło romantyzmu 
jest realizowany ze środkó Powiatu 
Wołomińskiego i Mazowieckie Fo-
rum Biznesu Nauki i Kultury. Pa-
tronat medialny nad wydarzeniem 
objęła redakcja „Życie Powiatu na 
Mazowszu”. 

Teresa Urbanowska, 
prezes Zarządu MFBNiK, 

animator Pracowni  
Artystycznych Wyzwań

Czewrcowy upalny weekend nie preszkodził w zabawie farbami.

OBWIESZCZENIE 
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176) oraz art. 
49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.)

Starosta Wołomiński 
zawiadamia 

o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego, 
reprezentowanego przez pełnomocnika P. Pawła Sietejko, złożony 
w dniu 28.01.2022 r., uzupełniony i zmieniony w dniu  15.04.2022 
r., następnie zmieniony w dniu 27.06.2022 r., postępowania 
administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.5.2022 o 
wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
polegającej na: „Rozbudowie drogi powiatowej nr 4356W na 
odcinku od skrzyżowania z ul. Zawadzką w msc. Zwierzyniec 
do przejazdu gospodarczego pod drogą S8”.

Działki usytuowania obiektu:
•	 w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod 

inwestycję na rzecz Powiatu Wołomińskiego w części (w 
nawiasach – numery działek po podziale, tłustym drukiem 
– numery działek w projektowanym pasie drogowym 
przeznaczone do przejęcia pod inwestycję):
−	 ew. nr: 9/5 (9/11, 9/12), 21 (21/1, 21/2, 21/3), 22/2 

(22/6, 22/7), 22/3 (22/4, 22/5), 23/2 (23/5, 23/6), 23/1 
(23/3, 23/4),  26/7 (26/10, 26/11), 26/2 (26/8, 26/9), 30/1 
(30/9, 30/10), 30/6 (30/7, 30/8), 31/3 (31/11, 31/12), 
31/5 (31/9, 31/10), 31/6 (31/7, 31/8), 32 (32/1, 32/2), 
34/3 (34/4, 34/5), 35/1 (35/8, 35/9), 35/3 (35/6, 35/7), 
35/2 (35/4, 35/5), 36 (36/1, 36/2), 37/1 (37/31, 37/32), 
37/2 (37/29, 37/30), 37/9 (37/27, 37/28),  37/3 (37/25, 
37/26), 38/1 (38/9, 38/10), 38/4 (38/7, 38/8),  38/3 
(38/5, 38/6), 39/1 (39/10, 39/11), 39/4 (39/8, 39/9), 40/4 
(40/11, 40/12), 40/3 (40/9, 40/10), 40/1 (40/7, 40/8), 41 
(41/1, 41/2), 42 (42/1, 42/2), 43 (43/1, 43/2), 44 (44/1, 
44/2), 45/13 (45/22, 45/23), 45/6 (45/18, 45/19), 45/7 
(45/16, 45/17), 46/2 (46/18, 46/19), 46/3 (46/16, 46/17), 
46/7 (46/14, 46/15), 47 (47/1, 47/2), 48 (48/1, 48/2), 51 
(51/1, 51/2), 195 (195/1, 195/2), 196 (196/1, 196/2), 
50/4 (50/18, 50/19), 50/11 (50/24, 50/25), 50/10 (50/26, 
50/27), 24 (24/1, 24/2), 52 (52/1, 52/2), 72 (72/1, 72/2), 
73/2 (73/3, 73/4), 79/4 (79/5, 79/6), 80/1 (80/5, 80/6), 
80/2 (80/7, 80/8), 81/1 (81/3, 81/4), 81/2 (81/5, 81/6), 
82 (82/3, 82/4), 83 (83/1, 83/2), 84/6 (84/10, 84/11), 
84/5 (84/12, 84/13), 85/1 (85/3, 85/4), 85/2 (85/5, 85/6), 
86/3 (86/8, 86/9), 87/1 (87/6, 87/7), 87/2 (87/8, 87/9), 88 
(88/1, 88/2), 89 (89/1, 89/2), 90 (90/1, 90/2), 91/1 (90/3, 
90/4), 91/2 (91/5, 91/6), 92/4 (92/7, 92/8, 92/9), 92/1 
(92/10, 92/11), 93/2 (93/5, 93/6), 94/2 (94/5, 94/6), 95/2 
(95/5, 95/6), 96/6 (96/9, 96/10), 96/1 (96/11, 96/12), 
97/2 (97/5, 97/6), 98/2 (98/5, 98/6), 99/9 (99/14, 99/15), 
99/12 (99/16, 99/17), 99/5 (99/18, 99/19), 99/3 (99/20, 
99/21), 100/9 (100/16, 100/17), 100/2 (100/18, 100/19), 
101/2 (101/5, 101/6), 102 (102/1, 102/2), 104/2 (104/5, 
104/6), 105/1 (105/4, 105/5), 105/2 (105/6, 105/7), 
105/3 (105/8, 105/9), 107/6 (107/7, 107/8, 107/9), 108/2 
(108/5, 108/6), 108/1 (108/7, 108/8), 122 (122/8, 122/9, 
122/10) obręb 0023 Zwierzyniec, jedn. ewid. 143409_5 
- Radzymin – obszar wiejski,

•	 w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod 
inwestycję na rzecz Powiatu Wołomińskiego w całości:
−	 ew. nr: 74/1, 74/2, 190 obręb 0023 – Zwierzyniec, 

jedn. ewid. 143409_5 - Radzymin – obszar wiejski,
−	

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia 
terenu, innych dróg publicznych i zjazdów, niewchodzące w skład 
projektowanego pasa drogowego (w nawiasach – numery działek 
po podziale, tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod 
budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu, innych dróg 
publicznych i zjazdów): 

−	 ew. nr: 73/1, 20, 9/7, 9/2, 9/6, 13, 19/2, 79/3, 73/2 (73/3, 
73/4), 37/2 (37/29, 37/30), 72 (72/1, 72/2), 52 (52/1, 
52/2), 24 (24/1, 24/2), 50/10 (50/26, 50/27), 45/7 (45/16, 
45/17), 45/13 (45/22, 45/23), 42 (42/1, 42/2), 23/1 
(23/3, 23/4), 99/3 (99/20, 99/21), 99/5 (99/18, 99/19), 
88 (88/1, 88/2), 96/6 (96/9, 96/10), 30/6 (30/7, 30/8), 
31/3 (31/11, 31/12), 85/1 (85/3, 85/4), 90 (90/1, 90/2), 
92/4 (92/7, 92/8, 92/9), 39/1 (39/10, 39/11), 39/4 (39/8, 
39/9), 93/2 (93/5, 93/6), 96/1 (96/11, 96/12), 101/2 
(101/5, 101/6), 102 (102/1, 102/2), 48 (48/1, 48/2), 
105/3 (105/8, 105/9), 107/6 (107/7, 107/8, 107/9) obręb 
0023 - Zwierzyniec, jedn. ewid. 143409_5 - Radzymin 
- obszar wiejski.

Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia 
inwestycyjnego można zapoznać się w Starostwie Powiatowym 
w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa (kontakt 
telefoniczny – 22 346 11 66 w godzinach przyjęć interesantów), 
gdzie można również zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do 
czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze 
zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia.
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23 wołomińskie  
jednostki OSP  
ze wsparciem  

Mazowsza

MAZOWSZe  
dla straży pożarnych

Ochotnicze Straże Pożarne są instytu-
cjami o najwyższym zaufaniu społecznym. 
Wszyscy wiedzą, jak ogromną pomoc nasze 
społeczeństwo otrzymuje od strażaków, któ-
rzy kiedy trzeba są nie tylko strażakami, ale 
także ratownikami, asystentami, organizato-
rami, porządkowymi itp. Można na nich liczyć  
w każdej sytuacji i chwili. 

Dlatego jest mi niezmiernie miło,  
że możemy OSP wspierać finansowo, w wielu 

różnych tematach. Każda pomoc, która jest 
kierowana do strażaków jest dla mnie dodat-
kowym sukcesem i motywatorem. 

Dziękuję za Waszą służbę i Waszym  
Rodzinom, że wspierają Was w Waszej służbie.

Piotr Kandyba
radny województwa,  

przewodniczący Komisji  
Polityki Społecznej i Prorodzinnej

Od lat wspieramy ochotnicze straże 
na Mazowszu. Wnioski o pomoc 
finansową spływają do nas przez 
cały rok. Dofinansowujemy nie tylko 
zakup specjalistycznego sprzętu czy 
samochodów, bez których druhowie 
nie mogliby nieść pomocy podczas 
pożarów czy wypadków. Pomagamy 
również modernizować strażnice 
OSP. Wiele z nich jest w złym stanie 
technicznym i wymaga remontów. 
Niestety, takie prace są bardzo kosz-
towne i nie każda gmina może sobie 
pozwolić na takie wydatki. Dlatego 
zawsze staramy się wygospodarować 
dodatkowe środki właśnie na pomoc 
finansową w tym zakresie. W tym roku 
na wsparcie dla OSP z całego Mazow-
sza przeznaczyliśmy ponad 18 mln zł. 

Adam Struzik 
Marszałek województwa  

mazowieckiego Tylko w tym roku do 23 jednostek  OSP z powiatu wołomińskiego trafi w sumie ponad  
786 tys. zł dofinansowania z budżetu województwa mazowieckiego. 

W ramach programu 
„Mazowieckie strażnice 
OSP-2022” gminy mogą 
uzyskać środki na remonty  
i modernizacje strażnic 
strażackich. W powiecie wo-
łomińskim, dzięki wsparciu 
samorządu Mazowsza takie 
prace przeprowadzi 7 OSP: 
Myszadła, Krusze, Kobyłka, 
Lasków, Zawady, Ossów  
i Nowe Ręczaje. 

Sześć jednostek otrzy-
mało wsparcie finansowe na 
zakup wozów strażackich: 
OSP Majdan – 100 tys. zł 
na nowy średni samochód 
ratowniczo-gaśniczy ze 
sprzętem ratowniczo-ga-
śniczym zamontowanym na 
stałe, OSP Jadów – 100 tys. 
zł na nowy ciężki samochód 
ratowniczo-gaśniczy ze 
sprzętem ratowniczo-ga-
śniczym zamontowanym 

na stałe, a OSP Dąbrówka, 
Roszczep, Poświętne i Za-
gościniec po 80 tys. zł na 
nowe lekkie samochody 
ratowniczo-gaśnicze.

M a z o w s z e  p o m a g a 
również OSP z powiatu 
wołomińskiego w zaku-
pie sprzętu strażackiego 
i środków ochrony osobi-
stej strażaka. Pomoc fi-
nansowa trafi do 10 OSP: 
Kobyłka, Marki, Słupno, 
Ruda, Radzymin, Mokre, 
Nadma, Chrzęsne, Ząbki 
i Zielonka. 

Jak podkreśla radna 
województwa mazowiec-
kiego Dorota Stalińska, 
specjalistyczny sprzęt, 
wozy strażackie, a także 
środki ochrony osobistej 
są niezbędne do profe-
sjonalnego wykonywania 
zawodu strażaka. – Na 

Mazowszu mamy blisko 
20 tys. ochotniczych stra-
ży pożarnych. Każdego 
dnia druhny i druhowie  
z narażeniem życia wy-
pełniają swoje obowiązki. 
Ich praca to nie tylko wy-
jazdy do pożarów, często 
jako pierwsi niosą pomoc  
w wypadkach drogowych, 
ich praca jest niezbędna  
w razie występowania klęsk 
żywiołowych. Naszym obo-
wiązkiem jest zapewnienie 
im godnych warunków 
pracy. Właśnie dlatego każ-
dego roku przeznaczamy 
środki na remonty strażnic, 
zakup samochodów pożar-
niczych oraz specjalistycz-
nego sprzętu i środków 
ochrony osobistej. Do tej 
pory przekazaliśmy na ten 
cel już ponad 150 mln zł  
z budżetu Mazowsza.

Tylko w ubiegłym roku OSP Baniocha otrzymała dofinansowanie na specjalistyczny sprzęt.  
Na zdjęciu z przedstawicielami OSP radny Piotr Kandyba
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Dzięki wsparciu z budżetu województwa wyremontowana została strażnica OPS w Wołominie
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W sobotę o godzinie 8.00 węd-
karze zebrali  się nad brzegiem 
rzeki, po odprawie i losowaniu 
które przeprowadził Sędzia Bar-
tek Skorliński, zawodnicy rozeszli 
się na stanowiska.  W zawodach 
brało udział 62 osoby podzielone 
na dwu osobowe drużyny. Pogoda 
sprzyjała wędkarzom.

Ryba brała dość dobrze, do 
siatek trafiały płocie, krąpie, 
okonie, leszcze a nawet sandacze.

Po pierwszym ważeniu w so-
botę o  godz. 14.00 niektóre pary 
miały w siatkach po około 10 kg 
ryb, dominowały leszcze i krąpie. 
Po drugim ważeniu o godz. 20:00 
wyniki przekraczały ponad 10 kg .

W czasie trwania zawodów 
uczestnicy mogli zregenero-
wać siły posiłkami przygoto-
wanymi przez organizatorów: 
obiadem, gorącą kolacją i pro-
duktami z grilla na zakończenie 

imprezy w niedzielne południe. 
Po trzecim ważeniu i łącznym pod-
liczeniu wyników najlepsza trójka 
była następują :

Miejsce 1 – 46,17 kg zespół: 
Robert Niemiński i Tadeusz Gusz-
kowski

Miejsce 2 – 34,99 kg zespół: 
Rafał Wójcik i Grzegorz Młynarski

Miejsce 3- 31,53 kg zespół : An-
drzej Myszko i Krzysztof Gajewski

Najcięższą rybą zawodów oka-
zał się leszcz 3,06 kg złowiony  
przez zespół Paweł Korjat i Jan 
Korjat

Łączna waga wszystkich zła-
panych ryb w trakcie zawodów 
wyniosła 397,79 kg i wszystkie ryby 
wróciły do wody.

Po posileniu się smacznymi 
produktami z grilla i wypiciu go-
rącej kawy zawodnicy zebrali się 
na odczytanie wyników. Sponsorzy 
zawodów Stanisław i Zbigniew 

Lisek z firmy Góral-Bud podzię-
kowali wszystkim zawodniczkom i 
zawodnikom za wielką rywalizację 
a organizatorom za dobre przygo-
towanie zawodów.

Następnie wręczyli piękne 
puchary i nagrody za pierwsze trzy 

miejsca i najcięższą rybę zawodów. 
Również odbyło się losowanie na-
gród dla czterech drużyn z pośród 
wszystkich uczestników imprezy 
biorących udział w łowieniu, czym 
mile ich zaskoczyli.

Wszyscy uczestnicy imprezy 
byli bardzo zadowoleni z przygo-
towania zawodów przez Zarząd 
Koła PZW 61 Ząbki oraz nagród 
przygotowanych przez sponso-
rów i pytali o termin następnych 
zawodów.

– Na zakończenie chciałbym 
jeszcze raz podziękować spon-
sorom zawodów bez których ta 
impreza by się nie odbyła, kol. 
Stanisławowi i Zbigniewowi Lisek 
z firmy Góral-Bud za wspieranie 
koła w ciągu całego roku.

Z wędkarskim pozdrowieniem
Prezes Koła PZW 61 Ząbki 

Sławomir Pisarczyk
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W zawodach gruntowych o Puchar firmy Góral-Bud wzięło udział 62 zawodników.

– Chciałbym jeszcze raz 
podziękować sponsorom 
zawodów bez których ta 
impreza by się nie odbyła, 
kol. Stanisławowi i Zbignie-
wowi Lisek z firmy Góral-
-Bud za wspieranie koła  
w ciągu całego roku  
- z wędkarskim pozdrowie-
niem, prezes Koła PZW 61 
Ząbki Sławomir Pisarczyk

Zawody gruntowe  
o Puchar Firmy Góral-Bud

W dniach 25-26 czerwca w miejscowości Kania Polska na rzece Bug odbyły się 24 godzinne 
wędkarskie zawody gruntowe o Puchar firmy Góral-Bud.

OGŁOSZeNIA DROBNe
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
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! Ogłoszenie drobne 

do rubryk:
Dam pracę

 i Szukam pracy
BeZPłatNe!

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 
r. poz. 735, ze zm.)

Starosta Wołomiński zawiadamia 

o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego, 
reprezentowanego przez pełnomocnika      P. Piotra Szydłowskiego, 
złożony w dniu 15.02.2022 r., uzupełniony w dniu 18.05.2022 r., 
postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.11.2022 
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod 
nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej 4363W – ul. Piłsudskiego w 
Ząbkach na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 
(bez skrzyżowania) do końca granicy Powiatu Wołomińskiego, miasto 
Ząbki”.

Działki usytuowania obiektu:
•	 w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję 

na rzecz Powiatu Wołomińskiego w części (w nawiasach – 
numery działek po podziale, tłustym drukiem – numery działek w 
projektowanym pasie drogowym przeznaczone do przejęcia pod 
inwestycję,):
−	 ew. nr: 132 (132/1, 132/2), 120/1 (120/5, 120/6), 121/3 (121/8, 

121/9) obręb 03-10, jedn. ewid. 143403_1 - Ząbki,
−	 ew. nr: 49/2 (49/8, 49/9),  51 (51/1, 51/2), 105/11 (105/12, 

105/13), 55/2 (55/15, 55/16), 55/7 (55/17, 55/18), 55/3 (55/19, 
55/20),  80 (80/1, 80/2), 94 (94/6, 94/7), obręb 03-11, jedn. ewid. 
143403_1 - Ząbki,

−	 ew. nr: 19 (19/3, 19/4), 20/1 (20/13, 20/14), 20/2 (20/11, 20/12), 
36 (36/1, 36/2), 38/1 (38/7, 38/8),  55/2 (55/3, 55/4) obręb 03-22, 
jedn. ewid. 143403_1 - Ząbki,

−	 ew. nr: 9/2 (9/3, 9/4),  10 (10/1, 10/2),  14/2 (14/3, 14/4), 28 
(28/1, 28/2), 33 (33/1, 33/2), 35 (35/1, 35/2, 35/3), 37/2 (37/3, 
37/4), 38 (38/1, 38/2), 39/3 (39/4, 39/5), 40/2 (40/3, 40/4), 41/4 
(41/7, 41/8) obręb 03-23, jedn. ewid. 143403_1 - Ząbki,

−	 ew. nr: 2 (2/5, 2/6),  3 (3/5, 3/6), 4 (4/1, 4/2), 21/2 (21/5, 21/6), 
21/4 (21/7, 21/8), 21/3 (21/9, 21/10), 34 (34/1, 31/2), 53 (53/1, 
53/2), 69/2 (69/6, 69/7),  69/5 (69/8, 69/9), 88 (88/1, 88/2) obręb 
03-24, jedn. ewid. 143403_1 - Ząbki,

−	 ew. nr: 2/1 (2/9, 2/10), 2/2 (2/11, 2/12) obręb 03-30, jedn. ewid. 
143403_1 - Ząbki,

−	 ew. nr: 1/1 (1/3, 1/4), 1/2 (1/5, 1/6), 2/1 (2/12, 2/13), 33/9 (33/10, 
33/11), 33/8 (33/12, 33/13)  obręb 03-31, jedn. ewid. 143403_1 
- Ząbki,

•	 w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na 
rzecz Powiatu Wołomińskiego w całości:
−	 ew. nr: 55/5 obręb 03-11, jedn. ewid. 143403_1 - Ząbki,
−	 ew. nr: 20/3, 56 obręb 03-22, jedn. ewid. 143403_1 - Ząbki,
−	 ew. nr: 22 obręb 03-23, jedn. ewid. 143403_1 - Ząbki,
−	 ew. nr: 82/4, 82/1, 82/3 obręb 03-24, jedn. ewid. 143403_1 - 

Ząbki,
−	 ew. nr: 7/1, 4/13, 7/3 obręb 03-30, jedn. ewid. 143403_1 - Ząbki,
−	 ew. nr: 26/3, 26/5 obręb 03-31, jedn. ewid. 143403_1 - Ząbki,

•	 w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Powiatu 
Wołomińskiego, niepodlegające przejęciu:
−	 ew. nr: 4/12, 7/2, 3/38, 3/40, 3/44 obręb 03-30, jedn. ewid. 

143403_1 - Ząbki,
−	 ew. nr: 13/1, 26/4, 26/1 obręb 03-31, jedn. ewid. 143403_1 - 

Ząbki,

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu, 
innych dróg publicznych i zjazdów oraz rozbiórki obiektów budowlanych 
nieprzewidzianych do dalszego użytkowania, niewchodzące w skład 
projektowanego pasa drogowego (w nawiasach – numery działek po 
podziale, tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod budowę lub 
przebudowę: sieci uzbrojenia terenu, innych dróg publicznych i zjazdów 
oraz rozbiórki obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego 
użytkowania): 

−	 ew. nr: 120/4, 122, 124/1, 127/1, 128, 129, 130, 131/1, 125/1, 
120/1 (120/5, 120/6), 121/3 (121/8, 121/9), 132 (132/1, 132/2) 
obręb 03-10, jedn. ewid. 143403_1 - Ząbki,

−	 ew. nr: 45, 49/1, 49/4, 49/7, 50/1, 52/2, 52/1, 55/8, 55/9, 55/1, 
81/1, 104, 98, 94 (94/6, 94/7), 49/2 (49/8, 49/9), 51 (51/1, 51/2), 
55/2 (55/15, 55/16), 55/7 (55/17, 55/18), 80 (80/1, 80/2), obręb 
03-11, jedn. ewid. 143403_1 - Ząbki,

−	 ew. nr: 1/10, 2/12, 6, 7, 21, 35, 37/3, 40, 58/2, 41/4, 54, 55/1, 
57, 36 (36/1, 36/2), 55/2 (55/3, 55/4),  obręb 03-22, jedn. ewid. 
143403_1 - Ząbki,

−	 ew. nr: 2, 13/2, 14/1, 24, 36/6, 44/2, 45/14, 45/4, 45/8, 10 (10/1, 
10/2), 14/2 (14/3, 14/4), 28 (28/1, 28/2), 33 (33/1, 33/2), 35 
(35/1, 35/2, 35/3), 37/2 (37/3, 37/4), 38 (38/1, 38/2), 41/4 (41/7, 
41/8), obręb 03-23, jedn. ewid. 143403_1 - Ząbki,

−	 ew. nr: 35/1, 35/2, 50, 52/1, 52/2, 87/1, 69/4, 1/4, 36,  21/4 
(21/7, 21/8), 21/3 (21/9, 21/10), 34 (34/1, 34/2), 53 (53/1, 53/2), 
69/2 (69/6, 69/7), 69/5 (69/8, 69/9) obręb 03-24, jedn. ewid. 
143403_1 - Ząbki,

−	 ew. nr: 2/2 (2/11, 2/12) obręb 03-30, jedn. ewid. 143403_1 - 
Ząbki,

−	 ew. nr: 27/2, 27/1, 29/2, 33/4, 1/2 (1/5, 1/6), 33/9 (33/10, 33/11) 
obręb 03-31, jedn. ewid. 143403_1 – Ząbki.

Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia 
inwestycyjnego można zapoznać się w Starostwie Powiatowym 
w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa (kontakt  
telefoniczny – 22 346 11 66 w godzinach przyjęć interesantów), gdzie 
można również zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania 
orzeczenia w sprawie.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.) doręczenie uważa się 
za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

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.

tel. 660 778 347
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Od wczesnych godzin po-
rannych plac za radzymińską 
Kolegiatą przypominał strażacki 
poligon, na którym przy gorącym 
dopingu publiczności strażacy 
ochotnicy rywalizowali o zaszczyt-
ny, przyznawany na dwa lata, 
tytuł najsprawniejszej jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Powiecie Wołomińskim. Zawody 
rozegrano w dwóch konkuren-
cjach: sztafeta pożarnicza 7x50m 
oraz rozwinięcie bojowe.

W grupie A (mężczyźni) 
pierwszą lokatę zajęła OSP Za-
wady, drugą OSP Ślężany, a trzecie 
miejsce OSP Poświętne. Za nimi 
uplasowały się kolejno pozostałe 
jednostki: OSP Roszczep, OSP 
Myszadła, OSP Chrzęsne, OSP  
Wołomin, OSP Słupno i  OSP 
Marki.

W grupie C (kobiece drużyny 
pożarnicze) kolejność drużyn 
w klasyfikacji generalnej przed-
stawia się następująco: miejsce 
pierwsze OSP Myszadła, miejsce 
drugie OSP Wołomin.

Młodzieżowe drużyny po-
żarnicze startowały wg regula-
minu CTIF. Pierwsze miejsce 
zajęła MDP Wołomin, przed MDP 
Ossów i MDP Stare Grabie.

Dla przybyłych gości, a szcze-
gólnie najmłodszych organizato-
rzy przygotowali specjalne stano-
wiska edukacyjne z symulatorem 
pożarów, który prezentowało przy-
czyny, przebieg i rozwoju pożaru w 
różnych pomieszczeniach domu. 
O profilaktyce zapobiegania poża-
rom opowiadali także kominiarze 
z Krajowej Izby Kominiarzy. 
Przygotowano także stanowisko 
edukacyjne pokazujące jak udzie-
lać pierwszej pomocy medycznej 
osobom poszkodowanym oraz 
stanowisko promujące ekologię 
przygotowane przez Nadleśnictwo 
Drewnica. Na miejscu była też 
specjalna grupa poszukiwawczo 
– ratownicza z OSP Marki razem 
ze swoimi pieskami. Najmłodsi 
uczestnicy pikniku, którzy odwie-
dzili nasze stanowiska edukacyjne 
mogli uzyskać  imienny specjalnie 
przygotowany certyfikat „Młody 
Dzielny Strażak”.

Organizatorzy przygotowali 

specjalne przechodnie puchary 
w kategorii żeńskiej „FLORIS” 
i męskiej „VIGIL IGNIS” –  co w 
wolnym tłumaczeniu z łacińskie-
go oznacza – „kwiaty”  i „osoba 
szkolona do walki z ogniem”. 
XI Powiatowe Zawody Sportowo - 

Pożarnicze Drużyn OSP Powiatu 
Wołomińskiego swoją obecnością 
uświetnili i kibicowali drużynom: 
przedstawiciel Zarządu Powiatu 
Paweł Dąbrowski, Komendant 

Powiatowy PSP w Wołominie – st. 
bryg. Bogusław Majchrzak, Prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Wołominie – druh 
Paweł Bednarczyk, burmistrz 
Radzymina Krzysztof Chaciński, 
przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Radzyminie  Elżbieta Darka, 
zastępca burmistrza - Krzysztof 
Dobrzyniecki, wójt gminy Klem-
bów Rafał Mathiak, wójt Gmi-
ny Poświętne Sylwester Niźnik, 

radni gminni, Mirosław Antos 
- przedstawiciel z Krajowej Izby 
Kominiarzy, przedstawicie Nadle-
śnictwa Drewnica, strażacy, goście 
mieszkańcy powiatu wołomińskie-
go. Wspaniała rywalizacja drużyn 
z ochotniczych straży pożarnych 

pokazała wysoki poziom przygo-
towania naszych strażaków, co 
napawa nas optymizmem.

Opracowanie:  
bryg. Jarosław Kłak

Strażackie  
zmagania  
w Radzyminie

W sobotę, 25 czerwca 2022 w Radzyminie odbyły się XI Powiatowe Zawody 
Sportowo-Pożarnicze Drużyn OSP Powiatu Wołomińskiego. Gospodarzem 
imprezy był burmistrz Radzymina, a współorganizatorami Zarząd Oddziału 
Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wołominie, 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie i jed-
nostki samorządu terytorialnego powiatu wołomińskiego. Nad zawodami 
patronat objął Adam Lubiak Starosta Wołomiński.

Strażacy ochotnicy rywalizowali o tytuł najsprawniejszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Powiecie Wołomińskim. 

Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył 80 tys. zł na remont ciuchci – pamiątki po lokalnej 
wąskotorówce. Te pieniądze pomogą przywrócić lokomotywie dawny blask. To kolejny projekt, realizo-
wany z Mazowszem, dzięki któremu Marki mogą rewitalizować zabytki – mówi burmistrz Jacek Orych.

Zabytkowy parowóz  
z Marek z dotacją

To jeden z symboli Marek. Wą-
skotorowy parowóz Px48 stoi na 
skwerze przy Urzędzie Miasta. Wie-
lu starszym mieszkańcom miasta 
łezka kręci się w oku. Pamiętają, że 
jeszcze na początku lat 70. ciuchcia 
łączyła Marki z warszawską Pragą i 
Radzyminem. 

Mareckiej lokomotywie należy 
się remont. Władze Marek szukały 
dofinansowania w różnych źródłach. 
Z powodzeniem. 12 lipca sejmik 
województwa mazowieckiego zajął 
się problematyką dofinansowań do 
renowacji zabytków. Stamtąd napły-
nęły do Marek dobre informacje. 

- Nasze miasto otrzymało 80 tys. 
zł na realizację prac renowacyjnych 
parowozu, który jest wpisany do 
rejestru zabytków – podkreśla Jacek 
Orych, burmistrz Marek. 

- Każdy zabytek, który otrzymał 
dziś dotacje jest wyjątkowy, ale wy-
maga stałej, profesjonalnej opieki. 
Dlatego pomagamy! Te zabytki 
powinny zostać zachowane w jak 
najlepszym stanie dla przyszłych 
pokoleń – napisała na FB Janina 
Ewa Orzełowska, członkini zarzą-
du województwa mazowieckiego.

Dotacje otrzymało 135 bene-
ficjentów z Mazowsza. Łącznie 
między nich rozdzielono 11 mln zł. 

- Konkurencja była spora, bo 
do programu zgłoszono ponad 
240 wniosków. Dlatego dziękuję 
wszystkim osobom, dzięki 
którym otrzymaliśmy 
wsparcie. To kolej-
ny „zabytkowy” 

projekt, który realizujemy wspólnie 
z Mazowszem. W ubiegłym roku 

udało nam się uzyskać 
dofinansowanie do 

renowacji kolej-
nej kamienicy 

Briggsów – mówi Jacek Orych, bur-
mistrz Marek.

Początki mareckiej wąskotorówki 
sięgają końca XIX wieku. Praw-
dopodobnie powstała z inicjatywy 
braci Briggsów, właścicieli fabryki 

przędzalniczej. Z kolejki korzystali 
zarówno mieszkańcy jak i przedsię-
biorcy. Na jej trasie było prawie 12 km 
bocznic kolejowych, prowadzących do 
różnych zakładów przemysłowych: 
nie tylko do fabryki Briggsów, ale 
również okolicznych cegielni. Kolejka 
zapisała piękną kartę w czasie wojny 
polsko-bolszewickiej, przewożąc na 
front amunicję oraz żołnierzy. Po dru-
giej wojnie światowej została znacjo-
nalizowana. Z biegiem czasu zaczął ją 
wypierać transport samochodowy. Po 
raz ostatni pojechała z Radzymina do 
Warszawy 31 sierpnia 1974 r. 

- Szkoda, że już jej nie ma. Byłaby 
fantastyczna atrakcją turystyczną – 
napisała na FB jedną z mieszkanek 
Marek…

OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu   

projektu miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego gminy Jadów 

obejmującego obszary położone w obrębach ewidencyjnych: 
Adampol, Borki, Borzymy, Dębe, Iły, Jadów, Kukawki,  

Letnisko Nowy Jadów, Myszadła, Nowinki, Nowy Jadów, Oble, 
Podbale, Sitne, Starowola, Strachów, Sulejów, Szewnica, Urle, 

Wójty, Wólka Sulejowska, Wujówka, Wyglądały,  
Zawiszyn wraz z uzasadnieniem  

i prognozą oddziaływania na środowisko 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 503) i Uchwały 
Nr XXXV/250/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 20 września 2017 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Jadów obejmującego obszary 
położone na terenie wsi Adampol, Borki, Borzymy, Dębe, Iły, Jadów, 
Kukawki, Letnisko Nowy Jadów, Myszadła, Nowinki, Nowy Jadów, Oble, 
Podbale, Podmyszadła, Sitne, Starowola, Strachów, Sulejów, Szewnica, 
Urle, Wójty, Wólka Sulejowska, Wujówka, Wyglądały, Zawiszyn (z późn. 
zm.) oraz w związku z art. 39 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1029) zawiadamiam o ponownym 
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Jadów obejmującego obszary 
położone w obrębach ewidencyjnych: Adampol, Borki, Borzymy, Dębe, 
Iły, Jadów, Kukawki, Letnisko Nowy Jadów, Myszadła, Nowinki, Nowy 
Jadów, Oble, Podbale, Sitne, Starowola, Strachów, Sulejów, Szewnica, 
Urle, Wójty, Wólka Sulejowska, Wujówka, Wyglądały, Zawiszyn wraz z 
uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko, które odbędzie 
się od 22 lipca 2022 r. do 12 sierpnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy 
Jadów, ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów, w budynku Urzędu Gminy 
Jadów oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Jadów: http://www.bip.jadow.az.pl.
 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu 
miejscowego odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2022 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów, w budynku Urzędu 
Gminy Jadów, sala konferencyjna o godz. 12.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym  oraz w związku z art. 39 i art. 54 ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy 
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub 
prognozie oddziaływania na środowisko skutków ustaleń planu, może 
wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu i/lub prognozy oddziaływania na środowisko 
należy składać na piśmie do Wójta Gminy Jadów, z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w  nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 26 sierpnia 2022 r. lub w formie elektronicznej na adres e-mail: 
gmina@jadow.az.pl.

Stosownie do przepisu art. 40 ustawy o  udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do 
prognozy oddziaływania na środowisko mogą być składane w formie 
pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej bez konieczności opatrywania ich  bezpiecznym 
podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 
2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: gmina@jadow.az.pl  w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 sierpnia 2022 r.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z ustawą z dnia 27 
marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymi oraz na 
podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Informuję, że szczegółowa 
klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
znajduję się na stronie: http://gmina.jadow.az.pl w zakładce „RODO w 
gminie”.

Wójt Gminy Jadów  
Dariusz Stanisław Kokoszka

Jadów, dnia 14.07.2022r.                              

Lokomotywie należy się remont. Niektórzy mieszkańcy pamiętają, że ciuchcia jeździła jeszcze na początku lat 70. ub. wieku 

- Konkurencja była spora, bo do programu 
zgłoszono ponad 240 wniosków. Dlatego 
dziękuję wszystkim osobom, dzięki któ-
rym otrzymaliśmy wsparcie. To kolejny 
„zabytkowy” projekt, który realizujemy 

wspólnie z Mazowszem. W ubiegłym roku 
udało nam się uzyskać dofinanso-

wanie do renowacji kolejnej 
kamienicy Briggsów  
– mówi Jacek Orych, 

burmistrz Marek.
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www.wilenskapark.pl

Tegoroczna edycja Zlotu Starych 
Traktorów na Mazowszu zgromadziła 
ponad 50 ciągników oraz maszyny 
wykorzystywane dawniej w rolnictwie, 
takie jak snopowiązałka „WC5 Watra 
2”, czy też młocarnia szerokomłotna 
„Darłowo”. Warto podkreślić, że 
wszystkie prezentowane maszyny były 
w pełni sprawne. Z ciekawostek jakie 
się prezentowały warto było zwrócić 
uwagę na ciągnik Deutz z 1938 roku, 
na bardzo rzadko spotykanego Hano-
maga r40, którego renowacja trwała 10 
lat, czy na Bungartz Peschke z 1969 r. 
Oprócz tego pojawił się niespotykany i 
jedyny zachowany do naszych czasów 
prototyp Ursusa C-353, który nigdy 
nie wszedł do produkcji.

Nie zabrakło oczywiście dwóch 
popularnych i dobrze znanych mo-
deli, a mowa tutaj o Ursusie C-360 
i C-360 3P. Dwa egzemplarze były 
odrestaurowane do stanu fabrycz-
nego, dzięki czemu można było 
porównać czym się te ciągniki różniły 
oraz jakie zmiany wprowadzano w 
poszczególnych latach produkcji. 
Każdy, kto oglądał film „Historia Roja, 
czyli w ziemi lepiej słychać”, na pewno 
kojarzy sceny z ciągnikiem, którym 
jeździł główny bohater. Mogliśmy 
się poszczycić tym, iż ten traktor 
zagościł na Zlocie, a był to Ursus 
C-45, starszy brat modelu C-451, 
który również można było obejrzeć 
podczas wydarzenia. To była pierwsza 
okazja w historii Zlotu, aby pokazać 
takie perełki dotąd nieznane widzom 
i różnicę między tymi ciągnikami. 
Traktorem, który wyróżniał się z pew-
nością kolorystyką był niespotykany w 
naszym kraju Belarus Avto 250, czyli 
exportowa wersja ciągnika Wladymi-
rec T-25, która była sprzedawana do 
Australii oraz obu Ameryk.

Z atrakcji jakie przygotowali or-
ganizatorzy Zlotu - w sobotę były 

między innymi próbne przejazdy 
na torze wyścigowym, siłowanie się 
najmłodszych z ciągnikiem, oraz 
Korowód Drogami Mazowsza, który 
prowadził do Muzeum Motoryzacji i 
Techniki PRL w Kobyłce. W niedzielę 
zaś, po uroczystej Mszy Świętej w 
miejscowym kościele, odbyła się 
parada ciągników. Oprócz tego, dla 
uczestników po przyjeździe na plac 
odbyły się wyścigi zręcznościowe, w 
których traktorzysta musiał pokonać 

wyznaczoną dosyć wyboistą trasę w 
jak najkrótszym czasie, ale zatrzy-
mując się przed przeszkodami oraz 
siłowanie się traktorów na sztywnym 
holu. Dla publiczności z kolei odbył 
się konkurs przeciągania traktora 
Massey Harris Pony z 1957 roku. Naj-
młodszym zaś widzom zapewniono 
atrakcję w postaci letniego kuligu, 

czyli jeździe na specjalnie przysto-
sowanej do tego gumie, ciągniętej 
przez ciągnik. Wszystkiego dopełniał 
pokaz pracy starej snopowiązałki, 
występy Weroniki Wiśniewskiej, Bog-
dana Szymańczaka, zespołu Jasieńki i 
duetu Tataband z Woli Rasztowskiej. 
Nabyć można było różne pamiątki 
przy stoisku z zabawkami, kupić 
lokalne wyroby w postaci serów czy 
miodów, zjeść prawdziwą wojskową 
grochówkę, lody, belgijskie frytki, czy 

skosztować coś z grilla. Dzieci mogły 
korzystać z różnych dmuchanych 
zjeżdżalni specjalnie dla nich przy-
gotowanych, oraz kurtyny wodnej 
postawionej przez strażaków z OSP 
Roszczep.

Tuż przed zakończeniem VI Zlotu 
Starych Traktorów na Mazowszu, już 
po pamiątkowym zdjęciu w szeregu, 

stare traktory ruszyły dumnie w 
ostatnim przejeździe wokół placu, 
aby na koniec ustawić się w orszak 
i tym samym pożegnać się z Wolą 
Rasztowską, jednocześnie zapew-
niając, że za rok też chcą tu wrócić! 
Na zakończenie organizatorzy czyli 
Stowarzyszenie Miłośników Starych 
Traktorów „SAGAN” rozdali dyplo-
my wszystkim uczestnikom wyda-
rzenia oraz podziękowali wszystkim 
sponsorom i partnerom, a byli to: Mi-

nisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego, Gmina Klembów, 
Tygodnik - Poradnik Rolniczy, Can 
Agri s.c., Inter Europol S.A., Top 
Market sklep „Filip” w Emilianowie, 
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 
w Emilianowie, Witona Centrum 
Ogrodnicze oraz Agart S.C.

VI Zlot Starych Traktorów 
na Mazowszu

W dniach 2-3 lipca 2022 r. do Woli Rasztowskiej po raz szósty zawitały stare traktory. Przyjechały i te prosto 
z pola i te typowo muzealne. Warto podkreślić, że impreza odbywała się w miejscu bardzo zawiązanym  
z ciągnikami, bowiem wszystko działo się na terenie dawnej bazy Spółdzielczych Kółek Rolniczych.

– Tegoroczna, szósta 
już edycja Zlotu Starych 
Traktorów na Mazowszu 
zgromadziła w Woli  
Rasztowskiej ponad  
50 ciągników oraz ma-
szyny wykorzystywane 
dawniej w rolnictwie, 
takie jak snopowiązałka 
„WC5 Watra 2”, czy też 
młocarnia szerokom-
łotna „Darłowo”. Warto 
podkreślić, że wszystkie 
prezentowane maszyny 
były w pełni sprawne. 
Organizatorzy przygoto-
wali też wiele atrakcji dla 
osób w każdym wieku.
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OGŁOSZENIE
Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. 

uprzejmie informuje, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki: 

Nr. DRE.WRC.4210.25.3.2022.336.XVIzm2.ESz z dnia 
27.06.2022r. została zatwierdzona zmiana „Taryfy dla ciepła”, 
która będzie obowiązywać od dnia 13.07.2022r.

Akt zmiany „Taryfy dla ciepła” został opracowany zgodnie 
z zasadami określonymi w art. 45 ustawy Prawo Energetyczne 
(Dz.U.2021.716 ze zm.) oraz przepisami rozporządzenia 
Ministra Klimatu w sprawie szczegółowych zasad kształtowania 
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło 
(Dz.U.2020.718 ze zm.) i w całości opublikowany na stronie 
internetowej Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie. 

Korekta cen i stawek opłat zawartych w taryfie wynika 
bezpośrednio z aktualnego wzrostu zatwierdzonych 
kosztów paliwa i kosztów zakupu uprawnień do emisji 
CO2 do atmosfery.

Szczegóły rodzajów cen i wysokości stawek dla 
poszczególnych grup odbiorców zostały przedstawione 

w bieżącym Akcie zmian „Taryfy dla ciepła” pod adresem 
internetowym w dziale Aktualności:  

www.zec.wolomin.pl

Młodzieżowy 
Turniej  Siatkarski 
o puchar 
Starosty Wołomińskiego  
z okazji 
102. rocznicy 
Bitwy 
Warszawskiej 
1920 roku

Hala OSiR
w Wołominie

Korsaka 4
Rozpoczęcie turnieju

godzina 1000

10
09

Klub Siatkówki
Huragan Wołomin

Zadanie dofinansowano 
ze środków Powiatu Wołomińskiego


