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– W tym roku na
autorskie programy
wsparcia przeznaczyliśmy ok. 350 mln zł. To pomoc finansowa skierowana
do samorządów umożliwiająca realizację ważnych inwestycji, na które bez dodatkowego
wsparcia nie mogłyby sobie
pozwolić – podkreśla marszałek
Adam Struzik >> str. 5

90 inwestycji
w powiecie
ze wsparciem
Mazowsza
– Kiedy w 1989 r. walił się mur
berliński, a Solidarność w cuglach
wygrywała kontraktowe wybory, nasi rodzice mogli myśleć, że nadchodzi nowy, lepszy
świat. Rzeczywistość XXI wielu boleśnie to
weryfikuje. (...) żyjemy w bardzo niespokojnych czasach. Niech obchody Bitwy Warszawskiej będą miejscem, gdzie choć na chwilę
zakopiemy topory wojenne – apeluje Jacek
Orych, burmistrz Miasta Marki. >> str. 7

Wojna
w Ukrainie
a rocznica Bitwy
Warszawskiej

Gree Pular 3,5kW
z montażem 8% VAT

Wolność
nie została
nam dana
raz na zawsze
– Dzięki moim staraniom oraz współpracy
z Powiatem Wołomińskim i
Nadleśnictwem Drewnica udało
się pozyskać dla Lasów Państwowych las u zbiegu ulic Gajowej i
Sosnowej. Niebawem podpiszemy porozumienie z Nadleśnictwem Drewnica i powstanie
tutaj park leśny (...) – podkreśla
Małgorzata Zyśk, burmistrz
Miasta Ząbki > str. 4

Coraz
więcej zieleni
w Ząbkach

Fujitsu KMCC 2,5kW
z montażem 8% VAT

3900 zł

4400 zł

Rotenso Roni R26XI/XO
z montażem 8% VAT

Haier Tundra 3,5kW
z montażem 8% VAT

3900 zł
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– Bitwa Warszawska określana w historii
mianem „Cudu nad Wisłą” to symbol wielkiego męstwa i poświęcenia Polaków w
walce o wolność i niepodległość, (...) rosyjska agresja na wolną i niepodległą Ukrainę pokazuje, że wolność (...) nie została
dana nam raz na zawsze – mówi Adam
Lubiak, starosta wołomiński >> str. 3
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W niedzielę 7 sierpnia 2022 roku, za sprawą wernisażu prac kończącego VIII Ogólnopolski Plener Malarsko
Fotograficzny, wnętrza Pałacu w Chrzęsnem po brzegi wypełniła sztuka i muzyka. Wraz z organizatorami
gości i artystów w nieco nawiązującej do minionych dziejów witał Duch romantyzmu…czyli jedna z artystek, która na tę okazję przygotowała specjalną ekspozycję swoich prac.

OKOło romantyzmu
w Pałacu w Chrzęsnem
- Od ośmiu lat, finałem podsumowującym znaczną część naszych stowarzyszeniowych działań w plenerze,
jest sierpniowa wystawa w Pałacu w
Chrzęsnem, którą za każdym razem
uświetnia koncert muzyki klasycznej przygotowany przez Wojciecha
Urbanowskiego. Wojtek zaskakuje
nas każdego roku nie tylko własnym
wykonaniem, ale również doborem
artystów, których zaprasza do Pałacu
w Chrzęnem. Nie bez znaczenia jest
również dobór repertuaru bo raptem
wiele osób odkrywa, że operowe arie
nie są wcale „tak sztywne” jak sądzili
a wiele osób wręcz mówi, że to był ich
pierwszy kontakt z tego rodzaju muzyką i sami nie sądzili, że tak bardzo
im się spodoba. Zarówno w tym jak i
w ubiegłym roku gościliśmy czwórkę
doskonałych śpiewaków, którym
akompaniuje świetna pianistka Alicja
Tarczykowska. Fakt, że to nasze doroczne wydarzenie organizowane w
pałacowych wnętrzach ma już swoją
markę to zasługa zarówno malarzy
jak też właśnie naszych muzycznych
gości. Dziś nikt sobie już chyba nie
wyobraża, żeby ich zabrakło. Często
słyszę pytanie – dlaczego w sierpniu
a nie we wrześniu, gdy więcej ludzi
wraca z urlopów? To nie jest przypadkowy wybór. W sierpniu opera
ma wolne i dzięki temu możemy
liczyć na udział wspaniałych gości.
Również dla mnie jest to czas urlopu
w pracy zawodowej i jako organizator
mogę w pełni poświęcić swój czas
na dopieszczenie malarzy – opowiada Teresa Urbanowska, animator
Pracowni Artystycznych Wyzwań,
pomysłodawca wydarzenia i jego
komisarz organizacyjny.
Z rozmów jakie odbyliśmy zarówno ze stałymi bywalcami dorocznych, sierpniowych wernisaży

Pamiątkowe zdjęcie z "Duchem romantyzmu" będzie przypominało klimat, jaki panował tego dnia w Chrzęsnem

w Chrzęsnem, jak też z artystami, z
pewnością VIII Plener był wyjątkowy
pod każdym względem.
- Nie tylko kolejne fale pandemii
ale również wojna w Ukrainie sprawiły,
że do końca nie wiedzieliśmy, czy uda
nam się znaleźć stały punkt odniesienia
do tych naszych plenerowych spotkań,
czyli taką bazę, gdzie będziemy się mogli spotykać każdego dnia, korzystając
z niezbędnej infrastruktury socjalnej i
technicznej. Pierwotny plan, że będzie
to, podobnie jak w roku ubiegłym
ośrodek Caritas w Urlach, za sprawą
wspomnianej wojny spalił na panewce.
Na szczęście z pomocą przyszedł nam
Dom Rekolekcyjny ks. Krzysztofa
Małachowskiego w Strachowie, który
zapewnił nam niezbędne minimum
socjalne, dzięki temu mogliśmy zbudować własny twórczy obóz w pięknych
okolicznościach niezwykłej przyrody
– jednym słowem to co było dla nas
najważniejsze – stały punkt odniesienia
dla chętnych z dostępem do bieżącej

wody, toalety i innych wygód w którym
mogliśmy się spotykać na wspólnym
malowaniu i korektach – opowiada
Teresa Urbanowska.
Zarówno w spotkaniach plenerowych jak również w dniu wernisażu
uczestniczyło wyjątkowo wiele osób.
- Ogromną frekwencją cieszą się również nasze warsztaty dla mieszkańców
na które każdorazowo przychodzicoraz
więcej chętnych. Za nami warsztaty w
Kobyłce, w Duczkach i w Strachowie.
Z pewnością nie odpuścimy sobie
Urli i Wołomina – zapewnia nasza
rozmówczyni.
Nowością w tegorocznych, letnich
działaniachartystycznychPAWbyłmini
wernisaż w Stowarzyszeniu Miłośników Urli uświetniony 1,5 godzinnym
koncertem zespołu Kalmary. - Stowarzyszenie Miłośników Urli obchodzi w
tym roku 95. rocznicę istnienia. Współpracujemyodwielulatipostanowiliśmy
włączyć się w te obchody – dodaje nasza
rozmówczyni.

Na uwagę zasługuje również fakt,
że w tym roku partnerem projektu
było Wolskie Centrum Kultury reprezentowane przez instruktora
Rajmunda Gałeckiego, który był
komisarzem artystycznym pleneru.
- Niezwykle trudnym zadaniem jest
ekspozycja prac na wystawie. Dlatego
składam gorące podziękowania dla
prof. Zdzisławy Ludwiniak, która po
raz kolejny podjęła się tego zadania
i była komisarzem artystycznym
wystawy – podkreśla Teresa Urbanowska.
Projekt OKOło romantyzmu jest
finansowany ze środków powiatu
wołomińskiego, MFBNiK. Jest realizowany we współpracy z Pałacem
w Chrzęsnem, Wolskim Centrum
Kultury, MOK Kobyłka, Stowarzyszeniem Miłośników Urli, Kołem
Gospodyń Wiejskich w Duczkach
oraz Domem Rekolekcyjnym ks.
Krzysztofa Małachowskiego.
Zbigniew Grabiński

Klub Siatkówki
Huragan Wołomin
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Zadanie dofinansowano
ze środków Powiatu Wołomińskiego
www.zyciepw.pl

Rozpoczęcie turnieju
godzina 1000
Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, e-mail: reklama@zyciepw.pl

więcej wiadomości na www.zyciepw.pl
– Drogi, chodniki, ścieżki, nakładki, nasadzenia, ronda, bezpieczne przejścia, wymiana oświetlenia na ledowe – czy możemy
podsumować w kilometrach i
sztukach powiatowe inwestycje
ostatnich lat?

– Ostatnie lata to czas intensywnego
rozwoju Powiatu Wołomińskiego
m.in. dzięki realizacji wielomilionowych zadań inwestycyjnych
dofinansowanych ze środków rządowych. Zarządzamy ponad 400
km dróg powiatowych na terenie
12 gmin. Bieżące utrzymanie oraz
modernizacja kolejnych odcinków
dróg to jeden z priorytetów obecnej
kadencji, na który kładę ogromny
nacisk.
W latach 2019-2022 nową nawierzchnię asfaltową zyska łącznie
ok. 100 km dróg, natomiast ponad
20 km dróg zostanie kompleksowo
zmodernizowanych dzięki wsparciu
środków rządowych: Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg, czy Polskiego Ładu.
Do zrealizowanych zadań należą
m.in. inwestycje w gminie Wołomin:
ul. Wileńska, al. Armii Krajowej,
100-lecia, Hallera i Matarewicza, czy
w gminie Radzymin: ul. Zawadzka
przy węźle Wola Rasztowska (gm.
Radzymin). Przystępujemy do modernizacji ul. Szerokiej w Kobyłce
oraz al. Niepodległości w Wołominie. Natomiast dzięki subwencji
ogólnej wybudowaliśmy dwa mosty
w Dzięciołach i Wójtach oraz szykujemy modernizację mostu w Kurach
(gm. Tłuszcz). Dodatkowo każdego
roku doposażamy i modernizujemy
kilkadziesiąt nowych przejść dla
pieszych m.in. w ledowe lampy,
wyniesienia, czy oznakownie.
– Jakie sumy na realizację tych
zadań pochodzą budżetu powiatu, a ile udało się pozyskać
środków zewnętrznych na ich
realizację?

– W okresie 2018-2022 budżet
powiatu powiększył się z 222
mln zł do kwoty ponad 360 mln
zł. Tak znaczący wzrost dochodów nie byłby możliwy bez
ogromnego wysiłku włożonego
w profesjonalne i skuteczne aplikowanie o środki zewnętrzne m.in. z
Funduszu Dróg Samorządowych,
Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
rezerwy celowej budżetu
państwa, czy funduszy
unijnych. W sumie udało nam się pozyskać
ok. 250 mln złotych.
Skala środków
pozyskanych
z funduszy
zewnętrznych po zwala nam na realizację niezwykle
ważnych, ale również kosztownych inwestycji, na które mieszkańcy czekali od kilkunastu,
czy kilkudziesięciu lat. Choćby na rozbudowę Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Wołominie.
– W poprzednim wydaniu „Życia”
pozwoliłam sobie na podsumowanie działań dotyczących
szpitala i to zarówno tych inwestycyjnych jak również tych nie
mniej ważnych organizacyjnych,
które dobrze rokują w zakresie odbudowy szpitalnej kadry
specjalistów. Czy to już koniec

miłych niespodzianek, czy może
ma Pan ich jeszcze więcej?

- Dziękuję za Pani wnikliwość w
tej materii oraz upowszechnianie
informacji o naszym powiatowym
szpitalu. Zależy mi, by do mieszkańców docierały rzetelne informacje
na temat bieżącej sytuacji oraz
przyszłości naszej placówki.
W ślad za modernizacją kolejnych
oddziałów szpitalnych, budujemy
siłę naszej kadry medycznej. Pozyskaliśmy doskonały zespół chirurgów oraz specjalistów z innych
dziedzin medycyny, by stale zwiększać poziom oferowanych usług
medycznych w naszej powiatowej
placówce. Dla przykładu, w ostatnim
czasie znaleźliśmy się w gronie kilku
szpitali, które w woj. mazowieckim
wykonują małoinwazyjne zabiegi
leczenia bólu za pomocą termolezji
oraz jedyną publiczną placówką w

powiat
rozmów z NFZ i wcześniejsze oddanie mieszkańcom budynku ”B”.

– Analizując inwestycje realizowane przez powiat, trzeba
przyznać, że obecna kadencja
samorządu powiatowego dba o
w miarę zrównoważony rozwój
całego powiatu. Z udziałem
środków powiatu realizowane
są inwestycje we wszystkich
gminach i to bez względu na wzajemne sympatie polityczne. Jaki,
w Pana ocenie, wpływ na sprawowanie władzy w samorządzie
ma zaangażowanie polityczne
samorządowców, ono pomaga,
czy przeszkadza we wzajemnych
relacjach?

- Zaangażowanie polityczne może
mieć zarówno pozytywny wydźwięk,
jak również negatywny i nie trzeba być wcale członkiem żadnej
partii politycznej. Dla mnie jako

święcenia Polaków w walce o wolność i
niepodległość, symbolem braterstwa
z narodami Europy i odpowiedzialności za jej los. W tym roku
rzeczywiście wymiar uroczystości
ma również dodatkowy charakter,
ponieważ rosyjska agresja na wolną
i niepodległą Ukrainę ukazuje nam
jasno, że wolność wywalczona przez
naszych przodków, wcale nie została
dana nam raz na zawsze.
Dlatego naszym zadaniem i obowiązkiem jest godne upamiętnienie tego zwycięstwa oręża polskiego. W tym roku zaplanowaliśmy
szereg wydarzeń rocznicowych w
Ossowie, Wołominie i Warszawie.
Bazujemy na naszym doświadczeniu z ubiegłych lat, ale również
przygotowaliśmy szereg niespodzianek dla mieszkańców i gości,
którzy odwiedzą nas w dniach
12-15 sierpnia.

Kilka słów o powiatowych inwestycjach, tym razem w liczbach,
a także o wpływie polityki na działania samorządowe, zmianach
w szpitalu powiatowym w Wołominie i obchodach rocznicy Bitwy
Warszawskiej w cieniu wojny w Ukrainie – to tylko niektóre z tematów poruszonych w trakcie rozmowy red. Teresy Urbanowskiej
z Adamem Lubiakiem, starostą wołomińskim.

Wolność nie została
nam dana
raz na zawsze
samorządowca niepodważalnym
jest fakt, że za czasów rządów Prawa
i Sprawiedliwości do gmin i powiatów zaczęły wpływać niespotykane
wcześniej środki finansowe z rządowych programów, o których miałem
już przyjemność wspomnieć w tym
wywiadzie. Rzeczywiście pozwoliło
to na dynamiczny oraz zrównoważony rozwój naszych lokalnych
społeczności.

Do najważniejszych wydarzeń należą niewątpliwie piknik wojskowy
w sobotę 13.08 w Ossowie (w godz.
12-17), organizowany pod patronatem Wicepremiera, Ministra Obrony
Narodowej Mariusza Błaszczaka oraz
uroczysta Msza Święta celebrowana
przez Kardynała Gerharda Ludwiga
Müllera i J. E. Romualda Kamińskiego
- Biskupa Diecezji Warszawsko-Praskiej w Ossowie (15.08, godz. 9:30), po

– (...) dobrą wiadomością jest zgoda na wypłatę
ostatniej transzy dotacji na rozbudowę
szpitala jeszcze w tym roku. Pierwotnie
ostatnia transza z blisko 37 mln zł rządowego wsparcia miała do nas wpłynąć
i być rozliczona w 2023 roku. Dzięki
szybkiemu postępowi prac budowlanych możemy zakończyć budowę jeszcze w tym roku – mówi Adam Lubiak,
starosta wołomiński
regionie, która stosuje kriolezję,
czyli zabiegi wykorzystujące niską i
wysoką temperaturę w celu uśmierzenia bólu.
A wracając do pytania Pani Redaktor, to kolejną dobrą wiadomością
jest niewątpliwie zgoda na wypłatę
ostatniej transzy dotacji na rozbudowę szpitala jeszcze w tym roku.
Pierwotnie ostatnia transza z blisko
37 mln zł rządowego wsparcia miała
do nas wpłynąć i być rozliczona w
2023 roku. Dzięki szybkiemu postępowi prac budowlanych możemy
zakończyć budowę jeszcze w tym
roku. To bardzo dobra decyzja, która
umożliwi dyrekcji szpitala podjęcie

Mądry dialog oraz konstruktywna współpraca na linii samorząd-rząd na pewno pomagają
w rozwoju lokalnych społeczności,
czego doskonałym przykładem jest
nasz powiat oraz 12 gmin. To już
blisko 500 mln zł wsparcia dla lokalnych samorządów na inwestycje.
– Przed nami 15 sierpnia i doroczne obchody rocznicy 1920
roku. Czy z uwagi na wojnę za
naszą wschodnią granicą będą
one miały inny wymiar niż w
poprzednich latach?

- Bitwa Warszawska określana w historii mianem „Cudu nad Wisłą” jest
symbolem wielkiego męstwa i po-

zakończeniu której odbędzie się apel
poległych przy Cmentarzu Poległych.
O godz. 14 odbędzie się natomiast
na Polach Ossowskich rekonstrukcja
walk Bitwy Warszawskiej w Ossowie
oraz piknik rodzinny z atrakcjami i
stoiskami promocyjnymi partnerów
uroczystości.
Pełne kalendarium oraz szczegółowe
informacje dostępne są m.in. na
kolejnych stronach „Życia Powiatu”
oraz na stronie internetowej www.
bitwawarszawska.pl. Na wszystkie
wydarzenia rocznicowe wstęp jest
oczywiście wolny. Serdecznie zapraszam wszystkich czytelników do
wspólnego świętowania!

Firma z Marek zbuduje sygnalizację na skrzyżowaniu z Główną i Dworkową. O budowę tymczasowej sygnalizacji świetlnej w tym miejscu marecki samorząd wnioskował już jesienią 2020
roku przed otwarciem ulicy Dworkowej.

Będzie bezpieczniej
na drodze wojewódzkiej nr 631

Dziś już jesteśmy pewni, że
sygnalizacja powstanie. We wtorek
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podpisał umowę z wykonawcą
robót – firmą Traffic Polska z Marek.
W przetargu zaproponowała ona
najniższą cenę – 224,1 tys. zł. W
firmie usłyszeliśmy, że po uzyskaniu
czasowej organizacji ruchu bezzwłocznie przystąpi do wykonania
prac -informuje UM Marki
W finansowanie budowy sygnalizacji świetlnej zaangażowane
są trzy podmioty – samorząd województwa mazowieckiego, powiat wołomiński oraz nasze miasto.
Serdecznie dziękuję wszystkim za-

Firma z Marek zbuduje sygnalizację na skrzyżowaniu z Główną i Dworkową

Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, e-mail: reklama@zyciepw.pl

angażowanym w doprowadzenie tego
projektu do fazy finałowej. Dzięki
temu w tym roku na skrzyżowaniu
DW 631 z Główną i Dworkową będzie bezpieczniej – mówi burmistrz
Jacek Orych.
Marecki samorządowiec przypomina, że będzie to tymczasowe
rozwiązanie. Docelowo DW 631
będzie kompleksowo remontowana
przez samorząd województwa mazowieckiego. Rozbudowane zostanie
wówczas skrzyżowanie z Główną i
Dworkową. Powstaną m.in. przejście
dla pieszych, osobne lewoskręty i prawoskręty oraz łącznik między już wybudowanymi drogami rowerowymi.
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Niestety!
Edward M. Urbanowski
Wakacje. Ale czy dla każdego? Na pewno nie dla polityków i aktywistów
partyjnych. Dostali przecież polecenie zakłócać nam wypoczynek. I robią to,
niektórzy nawet bardzo skutecznie. Chociażby taki poseł Jarosław Kaczyński.
Ale nie tylko on. Tusk, Czarzasty, Kosiniak-Kamysz, Szydło, Morawiecki i
setki mniej znanych notabli tej czy innej partii „ruszyło w Polskę”. Jedni
chodzą po ulicach, plażach i targowiskach zaczepiając przypadkowych ludzi,
inni zaś ukryci za kordonami ochroniarzy i policji „przekonują przekonanych”. Ale czy to ma sens? Według mnie, nie! Wybory w przyszłym roku, a
przed nami zima i bliżej nieznane koszty opału, gazu i energii elektrycznej.
Dopiero wiosną, patrząc na stan naszych kont bankowych, będziemy podejmować decyzje wyborcze.
Mimo swojej niechęci do rządzących, wcale nie jestem przekonany,
że będzie tak źle jak mówi opozycja. Rząd ma bowiem w swoich rękach
instrumenty ekonomiczne, fiskalne i … pozaprawne by zminimalizować
skutki kryzysu energetycznego. Fakt, to będzie kosztowało budżet państwa
miliardy, ale … czy nie warto dla zachowania władzy się zadłużyć? Już dzisiaj
widzimy, że inflacja się zatrzymała, gdyż miliony ludzi zaczęło oszczędzać i
ograniczyło robienie „bezmyślnych zakupów”. A za miesiąc, dwa okaże się,
że i ceny żywności, jak i towarów przemysłowych, zaczną spadać, gdyż takie
jest prawo podaży i popytu. Mniej kasy na zakupy, niższe ceny w sklepach.
Ale też spadek produkcji i większe bezrobocie. Nic za darmo! Od rządzących
więc będzie zależało jak na tej „wadze” rozłożą koszty kryzysu. Czy ratować
bogatą mniejszość czy też się zadłużyć dla milionów ledwo wiążących koniec
z końcem? Naturalnie, rozwiązaniem salomonowym byłoby rozłożyć koszty
po równo, ale jaki bogaty zaciśnie pasa, zwłaszcza, gdy jest u władzy? Stąd z
dużą uwagą śledzę poczynania elit walczących o utrzymanie się przy władzy
i … drżących o zachowanie swoich majątków.
Rządzący dobrze wiedzą co im grozi. Przed laty w podobnej sytuacji
znalazła się Platforma Obywatelska. Wielki światowy kryzys rynku finansowego, bezrobocie, zamrożenie płac, ograniczenie pomocy socjalnej dla
najuboższych, podniesienie wieku emerytalnego, dopuszczenie do głosu
liberałów ekonomicznych. Jak nigdy wcześniej uwidoczniła się wówczas
przepaść pomiędzy garstką uprzywilejowanych a milionami zmarginalizowanych ekonomicznie obywateli na których barki złożono koszty wyjścia
z kryzysu. Nic więc dziwnego, że wybory wygrała opozycja (czyt. Prawo i
Sprawiedliwość). Z nową władzą dużo się zmieniło. Nie zawsze na lepsze,
ale jest faktem, że ludziom zaczęło się żyć lepiej. Kolejne zwycięskie wybory
dla PiS tylko potwierdziły ten optymistyczny nastrój. A że historia kołem się
toczy, to dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość musi się zmierzyć z kryzysem i to
w części wywołanym na własne życzenie. Fakt, władza deprawuje, otępia i
usypia. Ale … historia to również nauczycielka życia. Tylko czy uczeń jest
pojętny? Wątpię!
Oto senator PiS, dr Stanisław Karczewski, na spotkaniu mieszkańców z
Jarosławem Kaczyńskim: - Panie prezesie, ja czytam kolejne, bez wybierania,
pytanie: „Szanowny i kochany panie prezesie. Chcę bardzo podziękować
za to wszystko, co robicie dla Polski i narodu polskiego, tak dobrze to nigdy
nie było. Trwajcie, pomagajcie i pamiętajcie, że to wy jesteście Polakami
i macie nam służyć jak najlepiej. Trwajcie przy Bogu i Maryi, a wszystko
będzie nam dane.”
Jaki wyborca … taka i władza!

Moje barwy
sierpnia 2022
Teresa Urbanowska
Od lat sierpień jest osobiście
dla mnie bardzo aktywnym miesiącem i to pod wieloma względami.
Od 2015 roku właśnie w sierpniu,
we wnętrzach Pałacu w Chrzęsnem, organizuję, uświetnioną
koncertem muzyki klasycznej,
wystawę poplenerową. Nie inaczej
było w tym roku. Tegoroczne wydarzenie „OKOło” romantyzmu
przyciągnęło wyjątkowo dużą
grupę osób ale też w realizację
tego przedsięwzięcia z dużą chęcią
włączyło się wiele środowisk jak
również osób indywidualnych. Nie
wiem, czy jeszcze kiedykolwiek
uda nam się ponownie wytworzyć
atmosferę panującą w pałacowych
wnętrzach w dniu 7 sierpnia.
Chyba bardzo wszyscy potrzebowaliśmy takiego spotkania. Działo
się tak wiele, przybyło tak wielu
gości, że przeglądając relacje fotograficzne zamieszczane przez
znajomych ciągle odkrywam coś
nowego. Aż żałuję, że w ferworze
organizacyjnych obowiązków nie
zdołałam z Wami wszystkimi się
przywitać. Cieszę się bardzo, że
zechcieliście z nami być tego dnia.
To była ogromna przyjemność wywołać dla Was tą przyjazną formę
„Ducha romantyzmu”.
Ale sierpień to dla mnie również wiele wspomnień sprzed 1990
roku jak również z lat kolejnych
i tego co działo się w okolicach
15 sierpnia w Ossowie i Radzyminie. Sierpień, poczynając od
przełomu epoki to z kolei czas
mojej wytężonej pracy zawodowej i
dziesiątek reportaży, fotoreportaży,

wywiadów, artykułów o ludziach i
wydarzeniach na terenie powiatu
wołomińskiego. Wiele, idących już
w setki spotkań z ciekawymi ludźmi, często bardzo skromnymi i
chcącymi zachować anonimowość,
którzy tworzą niezwykłe klimaty
wielu ciekawych miejsc na mapie
powiatu wołomińskiego.
Ważne miejsce w tych moich
sierpniowych aktywnościach zawodowych zawsze zajmował Ossów.
Choć niewiele osób o tym wie, ale
to właśnie tu, w Ossowie, w dniu
15 sierpnia 1990 roku, wspólnie z
Choć niewiele osób o tym
wie, ale to właśnie tu, w
Ossowie, w dniu 15 sierpnia
1990 roku, wspólnie z innymi
członkami Towarzystwa
Pamięci Marszałka Piłsudskiego rozpoczęliśmy zbiórkę na
budowę pomnika Marszałka w
Warszawie – cel, jak na tamte
lata bardzo ambitny, udało się
skutecznie zrealizować. Pomnik stoi w godnej lokalizacji
innymi członkami Towarzystwa
Pamięci Marszałka Piłsudskiego
rozpoczęliśmy zbiórkę na budowę
pomnika Marszałka w Warszawie
– cel, jak na tamte lata bardzo
ambitny, udało się skutecznie
zrealizować. Pomnik stoi w godnej lokalizacji. Pamiętam wielką
radość jaka towarzyszyła tym
pierwszym wolnym obchodom
kolejnych rocznic.
Dziś w przeddzień kolejnej
rocznicy Cudu nad Wisłą nie po-
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powiat
– Największy realizowany w
Ząbkach projekt to Zielona
przestrzeń – rozwój i modernizacja terenów zieleni w mieście
Ząbki”

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
Zgodnie z art. 11f ust. 3 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)

Starosta Wołomiński
zawiadamia
o wydaniu w dniu 18 lipca 2022 roku dla Burmistrza Radzymina,
reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Wojciecha
Dąbrowskiego, decyzji Nr 26pz/2022 znak: WAB.6740.14.9.2022,
opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej, pod nazwą: „Budowa drogi
gminnej ulicy Strzelców Grodzieńskich na odcinku od Al. Jana
Pawła II do ul. Konopnickiej i budowa nowoprojektowanej
drogi gminnej bez nazwy w miejscowości Radzymin, powiat
wołomiński”.
Działki usytuowania obiektu:
•
w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod
inwestycję w części (tłustym drukiem – numery działek w
projektowanym pasie drogowym przeznaczone do przejęcia
pod inwestycję na rzecz Gminy Radzymin, w nawiasach –
numery działek po podziale):
− ew. nr: 58/6 (58/17, 58/18), 58/11 (58/19, 58/20),
71/1 (71/10, 71/11, 71/12), 71/2 (71/13, 71/14, 71/15,
71/16), 72/6 (72/9, 72/10), 18 (18/3, 18/4), 19/2 (19/5,
19/6), 21/2 (21/7, 21/8), 70/10 (70/17, 70/18), 22/5
(22/6, 22/7, 22/8) 25/2 (25/5, 25/6), 23/4 (23/7, 23/8),
27/3 (27/7, 27/8), 31/4 (31/10, 31/11), 32/4 (32/12,
32/13), 33/4 (33/12, 33/13), 34/4 (34/17, 34/18),
34/7 (34/19, 34/20), 36/4 (36/13, 36/14), 36/6 (36/15,
36/16), 38/21 (38/42, 38/43), 38/24 (38/38, 38/39),
38/15 (38/40, 38/41), 40/19 (40/21, 40/22), 40/20
(40/23, 40/24), 40/17 (40/27, 40/28), 40/18 (40/25,
40/26), 41/2 (41/17, 41/18), 41/7 (41/15, 41/16), 42/2
(42/18, 42/19), 42/7 (42/16, 42/17), 44/3 (44/11, 44/12),
47/4 (47/11, 47/12), 51/19 (51/22, 51/23), 51/9 (51/40,
51/41), 51/12 (51/24, 51/25), 51/13 (51/26, 51/27),
51/14 (51/28, 51/29), 51/15 (51/30, 51/31), 51/16
(51/32, 51/33), 51/17 (51/34, 51/35), 51/18 (51/36,
51/37), 52/6 (52/10, 52/11), 51/6 (51/38, 51/39), 52/7
(52/8, 52/9), 57/2 (57/3, 57/4), 96/4 (96/14, 96/15), 79
(79/1, 79/2), 92 (92/3, 92/4), 83 (83/3, 83/4), 94 (94/3,
94/4), 95/4 (95/9, 95/10), 29 (29/3, 29/4) w obrębie 0303, jednostka ew. 143409_4 – Radzymin - miasto,
•

•

w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod
inwestycję na rzecz Gminy Radzymin w całości:
− ew. nr: 19/1, 21/1, 25/3, 27/4, 27/1, 32/5, 32/6, 36/5,
42/5, 42/6, 47/7, 47/8, 91 w obrębie 03-03, jednostka
ew. 143409_4 – Radzymin - miasto,
w projektowanym pasie drogowym, będące własnością
Gminy Radzymin niepodlegające przejęciu (w nawiasach
- numery działek po podziale, tłustym drukiem – numery
działek w projektowanym pasie drogowym):
− ew. nr: 20/2 (20/5, 20/6), 43/1 (43/14, 43/15), 43/4
(43/12, 43/13), 44/1 (44/13, 44/14), 47/1 (47/13, 47/14,
47/15), 70/7, 70/5, 20/1, 70/11, 30/2, 30/4, 31/5, 31/6,
33/5, 33/6, 34/5, 34/6, 38/22, 38/23, 38/19, 38/17,
38/14, 40/5, 40/6, 41/5, 41/6, 43/5, 43/6, 43/7, 44/6,
44/7, 44/8, 51/1, 95/6, 58/3 w obrębie 03-03, jednostka
ew. 143409_4 – Radzymin – miasto.

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: innych
dróg publicznych, sieci uzbrojenia terenu, rozbiórki obiektów
nieprzeznaczonych do dalszego użytkowania, niewchodzące
w skład projektowanego pasa drogowego (w nawiasach –
numery działek po podziale, tłustym drukiem – numery
działek przeznaczone pod budowę lub przebudowę: innych
dróg publicznych, sieci uzbrojenia terenu, rozbiórki obiektów
nieprzeznaczonych do dalszego użytkowania):
− ew. nr: 101, 36/6 (36/15, 36/16), 38/24 (38/38, 38/39),
38/7, 40/19 (40/21, 40/22), 47/4 (47/11, 47/12), 51/19
(51/22, 51/23), 51/9 (51/40, 51/41), 56/2, 52/2, 56/1,
57/1, 20/2 (20/5, 20/6) w obrębie 03-03, jednostka ew.
143409_4 – Radzymin – miasto,
− ew. nr: 93/2 w obrębie 03-02, jednostka ew. 143409_4
– Radzymin – miasto.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego
za pośrednictwem organu wydającego decyzję - Starosty
Wołomińskiego, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, w terminie
14 dni od dnia uznania obwieszczenia za doręczone w trybie art.
49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.).
Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym
w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3, Wydział Budownictwa, (tel.
22 346 11 07 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn. 8-17, śr.
8-16, pt. 8-15).
www.zyciepw.pl

- Tak, od początku bieżącej kadencji samorządu rozpoczęliśmy
realizację projektu „Zielona przestrzeń – rozwój i modernizacja
terenów zieleni w mieście Ząbki”
na który otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 8,5 mln
złotych. Właśnie w ramach tego
projektu na skwerach i przy drogach zrobiliśmy liczne nasadzenia
zieleni. W latach 2019-2020
posadziliśmy ponad 200 drzew
różnych gatunków, m.in. pięknie
kwitnące śliwy wiśniowe przy ul.
Złotej, dęby, kasztany czerwone
i magnolie na placu przy ul.
Słowackiego, lipy drobnolistne
wzdłuż ul. Lipowej oraz ozdobne
wierzby japońskie w pasażu na
Orlej. Nasadzenia drzew uzupełniliśmy krzewami, bylinami,
pnączami i trawami ozdobnymi.
Posadziliśmy łącznie około 50.000
roślin, w tym prawie 4,7 tys. sadzonek bluszczu pospolitego o
właściwościach oczyszczających
powietrze. Przy ulicach Kołłątaja
i Gajowej powstały piękne skwery
z urozmaiconą roślinnością. Zagospodarowaliśmy pasy zieleni
wzdłuż 37 ulic, sześciu skwerów
i w Parku Szuberta.

wienie publiczna na utworzenie
terenów rekreacyjnych w obrębie
obszaru Powstańców-„Żołnierska”, Powstańców-Kopernika,
Powstańców-Różana i Powstańców-Reymonta. Zakres inwestycji
dotyczył budowy alejek spacerowych i ścieżek biegowych, budowy
placu zabaw dla dzieci, utworzenia strefy workout, utworzenia
strefy relaksu umożliwiającej
organizację imprez plenerowych,
budowy toru rowerowego typu
pumptrack, budowy budek lęgo-

które udało się wypracować
w ramach projektu "Zielona Przestrzeń - rozwój i modernizacja
terenów zieleni w Mieście Ząbki".
Zagospodarujemy działki zarezerwowane w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego pod drogę Nowo-Ziemowita
oraz działki wzdłuż ulicy Różanej.
To kolejne 18125 m2 pod urządzoną zieleń miejską, która przyczyni
się do podniesienia komfortu życia w naszym mieście. W ramach
tej inwestycji zaplanowaliśmy

telskiego kolejowy plac zabaw
przy ul. Bukowej. Niebawem
ogłosimy zamówienie publiczne
na realizację rozbudowy Skateparku przy ul. Słowackiego,
na który mamy zabezpieczoną
w budżecie miasta kwotę ponad
270 tys. złotych. Inwestycja jest
realizowana z budżetu obywatelskiego. W bieżącym roku na
skwarze przy ulicy 11 Listopada
zbudujemy fontannę posadzkową
i ścieżkę edukacyjną „zwierzęta
leśne”.

Trwają nieprzerwanie prace nad powiększaniem przestrzeni zielonej oraz
stref wypoczynku i rekreacji w Ząbkach. Nasadzenia roślin, strefy relaksu i
place zabaw powstają sukcesywnie, ich budowa będzie kontynuowana także w latach następnych - podkreśla burmistrz Miasta Ząbki Małgorzata Zyśk.

Coraz więcej
zieleni w Ząbkach
wych oraz hoteli dla owadów, instalacji oświetlenia i monitoringu,
instalacji elementów wyposażenia

– W tym okresie powstało w
Mieście Ząbki kilka otwartych
stref relaksu, gdzie mieszkańcy
mogą wypocząć po pracy i spotkać się ze znajomymi.

– Zbudowaliśmy m.in. strefę
relaksu z fontanną posadzkową
i pergolami w pasażu Orla. W 2019
roku powstał plac zabaw przy
ul. Wolności, strefa relaksu
przy ul. Gałczyńskiego oraz
skate park przy ul. Słowackiego.
W 2020 roku wybudowaliśmy
plac zabaw, street workaut i
boisko do siatkówki plażowej
na terenie między Miejskim
Centrum Sportu i stadionem,
z licznymi nasadzeniami
drzew, krzewów i kwiatów. Zmodernizowaliśmy też istniejący
plac zabaw przy
ul. Szwoleżerów, a
przy ul. Różanej
powstało Podwórko Talentów Nivea. Na ul. Dzikiej, przy szkole
podstawowej
i przedszkolu
powstały dwa
place zabaw,
boisko ze
sztuczną trawą do piłki nożnej
oraz bieżnia. Budowę otwartych
stref relaksu i placów zabaw
kontynuowaliśmy w 2021 roku
oraz realizujemy obecnie. Ogłosiliśmy przetargi na 12 stref
zieleni i małej architektury w
całych Ząbkach. Nasadzenia
z pierwszego postepowania przetargowego obejmują osiem terenów zieleni przy ulicach: Narutowicza, Słowackiego, Parkowej,
3 Maja, Poniatowskiego, Batorego, Harcerskiej, Sowińskiego.
Drugi przetarg obejmował zamó-
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labirynt z roślin, ostoję dla ptaków
i małych ssaków, ogrody smaków
i zapachów. W tym miejscu powstanie też nowy plac zabaw wraz
z siłownią zewnętrzną oraz tężnia
solankowa. Wzdłuż parku zostanie
wybudowany monitorowany ciąg
pieszo - rowerowy z aleją drzew.
– Otwarte strefy relaksu i place
zabaw, to takie miejsca, które
mają duże znaczenie dla społeczności lokalnej.

– Przebywanie w takiej przestrzeni zmniejsza uczucie osamotnienia osób starszych, pozwala na
integrację rodzin oraz wszystkich mieszkańców. Zadań przed
nami wiele i wszystkim musimy
sprostać. Jest to duże wyzwanie
i zarazem zobowiązanie wobec
mieszkańców naszego miasta.
Szczególnie zależy mi, aby Ząbki
rozwijały się i stawały się

– Kolejna inicjatywa to „zielone
ściany” wokół ząbkowskich
osiedli

– Staramy się wykorzystać każdą,
nawet najmniejszą przestrzeń
pod nasadzenia zieleni. Projekt
zielonych ścian realizujemy
razem ze wspólnotami mieszkaniowymi. Koszt zakupu roślin
oraz wykonania nasadzeń ponosi
Miasto Ząbki. Również pielęgnacja roślin od strony ulicy będzie
wykonywana na koszt miasta.
Wspólnota mieszkaniowa jest
zobowiązana jedynie do dbania o
pnącza od strony swojego terenu.
– Po wielu latach starań udało
się uregulować stan prawny
i pozyskać zalesiony teren u
zbiegu ulic Gajowej i Sosnowej.

– Dzięki moim staraniom oraz
współpracy z Powiatem Wo-

– Dzięki moim staraniom oraz współpracy z Powiatem Wołomińskim i
Nadleśnictwem Drewnica udało się
pozyskać dla Lasów Państwowych
las u zbiegu ulic Gajowej i Sosnowej. Niebawem podpiszemy porozumienie z Nadleśnictwem Drewnica
i powstanie tutaj park leśny (...)
– podkreśla Małgorzata Zyśk,
burmistrz Miasta Ząbki
takich jak: kosze, ławki, leżaki,
stojaki rowerowe, tablice informacyjne oraz wykonania zieleni
urządzonej. Zrealizowaliśmy również nasadzenia zieleni, ścieżki
spacerowe oraz hotele dla owadów przed ciągiem handlowym
Powstańców – Reymonta, przy
istniejącej siłowni plenerowej.
– Kolejną ważną inwestycją jest
park, który będzie zlokalizowany w ulicy Nowo-Ziemowita

– Nowy park łączący ulicę Szwoleżerów z ulicą Reymonta powstanie dzięki oszczędnościom,

coraz bardziej przyjazne mieszkańcom. 1 czerwca, z okazji
Dnia Dziecka, otworzyliśmy Eko
Skwer przy ulicy Zycha, obecnie
budowana jest w Parku Miejskim
im. Szuberta tężnia solankowa,
a na skrzyżowaniu ulic Szwoleżerów i Kopernika powstał park
kieszonkowy z placem zabaw,
któr y ma służyć okolicznym
mieszkańcom. Będzie to drugi
plac zabaw zlokalizowany przy
ul. Szwoleżerów. W III kwartale
2022 roku doposażony zostanie
ze środków Budżetu Obywa-

łomińskim i Nadleśnictwem
Drewnica udało się pozyskać dla
Lasów Państwowych las u zbiegu
ulic Gajowej i Sosnowej. Niebawem podpiszemy porozumienie
z Nadleśnictwem Drewnica i powstanie tutaj park leśny. Dzięki
temu teren w najbliższym czasie
zostanie oczyszczony i uporządkowany. Usunięte zostaną suche
i zbyt gęsto rosnące samosiejki.
Powstanie ścieżka edukacyjna,
monitorowany skwerek rekreacyjny dla dzieci, a na wylotach
ścieżek postawimy ławki i kosze.

Na początku bieżącego roku Urząd Miasta Zielonka zaprosił mieszkańców do udziału w konsultacjach projektów rozbudowy i przebudowy dwóch dróg gminnych - ulic Ossowskiej i Korczaka
w Zielonce. Zainteresowanie było bardzo duże. Zebrano uwagi i wnioski od właścicieli kilkudziesięciu nieruchomości, odbyło się też wiele spotkań indywidualnych z mieszkańcami.

Ostateczne koncepcje budowy
ulic Ossowskiej i Korczaka
Każdy wniosek zgłoszony
przez mieszkańców Zielonki
został poddany szczegółowej
analizie. Rozpatrując je z projektantem brano pod uwagę
przede wszystkim możliwości
prawno-techniczne danego rozwiązania oraz kwestie finansowe.
Wypracowane zostały koncepcje
budowlane ulicy Ossowskiej
i ulicy Korczaka. Są to wersje
ostateczne, obejmujące zmiany
wynikające z przeprowadzonych
konsultacji
Zgodnie z założeniami, ulica
Ossowska zostanie zaprojektowana z jezdnią o szerokości
6 metrów z ciągiem pieszo-rowerowym po stronie północnej oraz chodnikiem i pasem

zieleni po stronie południowej.
W wyniku konsultacji zmianie
uległ przebieg ciągu pieszo-rowerowego. Docelowo będzie
on usytuowany na całej długości
ulicy Ossowskiej po stronie
północnej.
W przedstawionej do konsultacji koncepcji ciąg pieszo-rowerowy poprowadzono najpierw po
stronie południowej, a następnie
przechodził na stronę północną.
Przewidziana jest również
budowa kanalizacji deszczowej. Pojawi się także nowe
oświetlenie uliczne typu LED.
Ponadto projekt będzie zawierał
przebudowę kolizji sieci gazowej i elektro-energetycznej.
Opracowana koncepcja moder-

nizacji ulicy Korczaka przewiduje budowę ciągu pieszo-jezdnego, wykonanego z kostki
betonowej o szerokości około
5 metrów (z niewielkimi przewężeniami) na całej szerokości pasa
drogowego.
W projekcie uwzględniono
również budowę nowego oświetlenia ulicy, kanalizacji deszczowej, a także, podobnie jak
w przypadku ulicy Ossowskiej,
likwidację kolizji.
Modernizacja tej drogi nie
będzie wymagała podziałów nieruchomości.
Zakładane pierwotnie miejscowe zawężenie jezdni w celu
zachowania istniejącego drzewa
nie zostanie wykonane. Drzewo

zajmuje zbyt dużą powierzchnię
w świetle drogi, by możliwe było
dostosowanie szerokości jezdni
do obowiązujących przepisów.
– Przeprowadziliśmy konsultacje społeczne, dzięki którym
wspólnie z mieszkańcami wypracowaliśmy ostateczną wersję
koncepcji modernizacji tych
dróg. Teraz rozpoczynamy kolejny etap procesu inwestycyjnego.
Projektanci, bazując na wspomnianych koncepcjach, przystąpili do opracowania projektu
budowlanego, stanowiącego podstawowy dokument do uzyskania
wszystkich zgód i pozwoleń na
realizację tych dwóch inwestycji
- informuje zielonkowski ratusz..
Źródło: UM Zielonka

Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, e-mail: reklama@zyciepw.pl

więcej wiadomości na www.zyciepw.pl
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Mazowsze

90 inwestycji w powiecie wołomińskim
ze wsparciem Mazowsza

Fot. arch. UMWM

Już od ponad 20 lat samorząd Mazowsza wspiera lokalne inwestycje. Samorządy gmin i powiatów doskonale
wiedzą, jakie projekty powinny zostać zrealizowane.
Niestety, nie zawsze mają wystarczające środki, aby
te pomysły wprowadzić w życie. Z pomocą przychodzi samorząd województwa mazowieckiego, który
dofinansowuje m.in. budowę boisk i hal sportowych,
renowację zabytków, ochronę powietrza, różnego
typu projekty sołectw, OSP czy działkowców. Tylko
w tym roku wsparcie sejmiku na inwestycje na terenie
powiatu wołomińskiego to blisko 8,8 mln zł.

Gmina Wołomin otrzymała wsparcie z budżetu Mazowsza m.in. na remont strażnicy i zakup wozów strażackich dla OSP
oraz na projekt „Gimnastyka dla seniora”. Umowy z władzami gminy podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk,
członkini zarządu Elżbieta Lanc oraz radni województwa.

Tylko w tym roku na autorskie programy wsparcia przeznaczyliśmy
ok. 350 mln zł. Nasza pomoc finansowa skierowana jest do lokalnych samorządów i daje im możliwość zrealizowania wielu ważnych inwestycji, na które
bez dodatkowego wsparcia nie mogłyby sobie pozwolić. Przez ostatnich kilka
lat udało się wesprzeć tysiące przedsięwzięć zarówno tych infrastrukturalnych,
jak i dotyczących poprawy jakości życia mieszkańców. Projektów małych np.
w ogrodach działkowych, sołectwach, ale też dużych, jak przebudowy dróg powiatowych i gminnych, remonty obiektów sportowych, zakup wozów strażackich
czy inwestycje w ochronę środowiska i klimatu. Dzięki temu nasz region stale
się rozwija, a efekty naszego wsparcia widać w każdej gminie.
Adam Struzik

marszałek województwa mazowieckiego

Programy wsparcia na stałe wpisały
się w budżet województwa mazowieckiego. Praktycznie każdego roku dochodzą kolejne pomysły na dofinansowanie dla samorządów lokalnych. W
tym roku to m.in. program „Mazowsze dla klimatu”, a także wsparcie dla
rad seniorów i rad młodzieżowych.
W sumie Mazowsze prowadzi 14 programów. Większość z nich została już
rozstrzygnięta. Na terenie Wołomina
oraz całego powiatu wołomińskiego
zrealizowanych zostanie aż 90 inwestycji dofinansowanych z budżetu
województwa mazowieckiego.
Aktywni seniorzy
oraz gimnastyka dla seniora
„Mazowsze dla seniorów” oraz
„Mazowsze dla młodzieży” to dwa
nowe programy wsparcia prowadzone
przez samorząd województwa mazowieckiego. W ramach pierwszego
dofinansowanie w wysokości 36 tys. zł
otrzymały dwie gminy – Wołomin na
„Gimnastykę dla seniora”, a miasto
Marki na projekt „Seniorzy Mareccy – kierunek aktywność”. Gmina
Wołomin otrzyma również środki na
projekt „Międzynarodowa wymiana
doświadczeń Młodzieżowej Rady
Miasta z Gminy Wołomin”.
Na ratunek zabytkom
Środki z budżetu województwa
pozwalają na wykonanie wielu niezbędnych prac m.in. w zabytkowych
dworkach, pałacach, kamienicach

i kościołach. Wśród zabytków, które
w tym roku otrzymały dofinansowanie z budżetu Mazowsza znalazło
się 6 obiektów z terenu powiatu
wołomińskiego. W zabytkowym budynku Urzędu Miasta i Gminy Radzymin wykonana zostanie izolacja
przeciwwilgociowa i odwodnienie,
z kolei zabytkowy parowóz w Markach
przejdzie konserwację, podobnie
jak parkiet i schody w Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej. Willa
Wilhelma Lewego w Kobyłce zostanie
poddana renowacji, w „Domu pod
Akacjami” w Wołominie wykonana
zostanie izolacja pionowa, natomiast
w Willi Laurentium w Wołominie
– remont dachu. Łączne wsparcie
dla tych trzech projektów z budżetu
Mazowsza to 690 tys. zł.
OSP ze wsparciem
Samorząd Mazowsza prowadzi
dwa programy wsparcia dla mazowieckich jednostek ochotniczych straży pożarnych. Gminy mogą pozyskać
środki na remonty lub modernizacje
strażnic, a także zakup specjalistycznego sprzętu, umundurowania oraz
wozów strażackich. Tylko w tym
roku do 23 jednostek OSP z powiatu
wołomińskiego trafi w sumie ponad
786 tys. zł dofinansowania z budżetu
województwa mazowieckiego. Siedem jednostek OSP przeprowadzi
remonty strażnic, sześć zakupi wozy
strażackie, natomiast dziesięć – sprzęt
strażacki i środki ochrony osobistej
strażaka.

Mazowsze dla sportu i sołectw
Już po raz piąty samorząd Mazowsza realizuje swój autorski program
wsparcia budowy i modernizacji obiektów sportowych – „Mazowsze dla
sportu”. Do samorządów lokalnych trafiło już ponad 60 mln zł na ponad
pół tysiąca inwestycji.
w Radzyminie, zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Jadowie. Zmodernizowane zostaną również obiekty stadionu w Tłuszczu,
sala sportowa Szkoły Podstawowej w Józefowie, boisko
i hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Strachówce, a także infrastruktura sportowa Ośrodka Sportu
i Rekreacji „Huragan” w Wołominie.
Samorząd województwa wspiera również inwestycje w sołectwach. Na terenie powiatu wołomińskiego
na taką pomoc może liczyć aż 30 inwestycji. Otrzymają
one 300 tys. zł dofinansowania z budżetu Mazowsza.
Wśród dofinansowanych projektów znalazły się m.in.:
wykonanie przystanku autobusowego w miejscowości
Stanisławów, budowa monitoringu we wsi Zwierzyniec, zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie
Zawady czy zakup drewnianego domku dla sołectwa
Szymanówek.

Blisko 4,9 mln zł na zadania ważne
dla równomiernego rozwoju Mazowsza
„Mazowsze dla równomiernego rozwoju” to największy program
wsparcia samorządu województwa mazowieckiego. Gminy i powiaty
z Mazowsza mogą ubiegać się o pomoc finansową na realizację inwestycji ważnych dla rozwoju całego regionu, takich jak budowa i modernizacja dróg czy budynków użyteczności publicznej, np. szkół, przedszkoli,
domów dziecka czy domów kultury.
W tym roku z tego wsparcia skorzystają trzy samorządy z powiatu wołomińskiego. Gmina Klembów
otrzymała 3,5 mln zł na budowę nowego budynku
Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie, miasto
Wołomin przeprowadzi modernizację budynku MDK
w Wołominie (910 tys. zł wsparcia), natomiast gmina Jadów wyremontuje strażnicę w Myszydłach (480 tys. zł).
Jak zauważa radna województwa mazowieckiego
Dorota Stalińska, programy wsparcia prowadzone
przez samorząd Mazowsza doskonale pokazują, jakie
Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, e-mail: reklama@zyciepw.pl

priorytety rozwojowe mają mazowieckie gminy i powiaty. – „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” jest
programem szczególnym, ponieważ samorządy mogą
w nim uzyskać wysokie wsparcie, a nabór trwa praktycznie cały rok. Do urzędu marszałkowskiego wnioski
o dofinansowanie wpływają praktycznie cały czas. Gdy
tylko pojawiają się oszczędności staramy się skierować
je właśnie do mazowieckich samorządów. Dzięki temu
mogą one zrealizować inwestycje, które bez naszego
wsparcia nie miałyby szans na powstanie.

Fot. arch. UMWM

Jak zaznacza wicemarszałek Wiesław Raboszuk, rośnie świadomość tego, że dobrą kondycję
zapewnia aktywne spędzanie czasu. – Mieszkańcy
potrzebują odpowiedniej przestrzeni do uprawiania
sportu. Pomagamy więc budować i remontować
obiekty sportowe, by i młodsi, i starsi mieli dostęp do
takich miejsc. Jednak to nie jedyny program, dzięki
któremu zachęcamy Mazowszan do aktywnego
spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.
W tym roku po raz czwarty dofinansowaliśmy projekty, które będą realizowane w ogrodach działkowych.
Coraz częściej szukamy spokoju i kontaktu z przyrodą, a to można odnaleźć właśnie popularnych na
całym Mazowszu ROD-ach.
W ramach tego programu w powiecie wołomińskim wsparcie w wysokości blisko 1 mln zł otrzyma
6 inwestycji – budowa pumptracka przy ul. Nowej

Drogi i skrzyżowania w Wołominie zostały przebudowane dzięki wsparciu
z budżetu województwa mazowieckiego.

Dla środowiska i klimatu

Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza w gminach na terenie powiatu wołomińskiego zrealizowanych zostanie aż 20 projektów proekologicznych.
„Mazowsze dla czystego powietrza” oraz „Mazowsze dla
klimatu” to programy, w ramach
których samorządy lokalne mogą
realizować inwestycje przyjazne
środowisku. Gmina Wołomin
i miasto Zielonka zakupią profesjonalne oczyszczacze powietrza
dla szkół i przedszkoli, Kobyłka
przeprowadzi czyszczenie ulic,
a gmina Jadów zainstaluje stację
ładowania pojazdów elektrycznych. Akcje informacyjno-edukacyjne przeprowadzą gminy

Dąbrówka i Wołomin, a gmina
Klembów zorganizuje piknik
edukacyjno-informacyjny. Marki
i Radzymin kupią urządzenia do
kontroli przestrzegania przepisów
uchwały antysmogowej, Kobyłka
opracuje bazę gospodarstw domowych zagrożonych ubóstwem
energetycznym, a Radzymin opracuje dokumentację techniczną
przyłączenia budynków gminnych do sieci gazowej. Samorząd
województwa przeznaczył na te
projekty ponad 472 tys. zł.

Program „Mazowsze dla klimatu” realizowany jest po raz
pierwszy. Na terenie powiatu wołomińskiego łączne dofinansowanie
w wysokości ponad 620,2 tys. zł
otrzyma jedenaście projektów. Pięć
gmin zmodernizuje oświetlenie na
swoim terenie – Marki, Tłuszcz,
Zielonka, Dąbrówka, Jadów
i Strachówka. Na terenie gminy
Wołomin powstanie tężnia solankowa, w Klembowie – tereny
zielone, a gmina Radzymin zagospodaruje Park Wiejski w Nadmie.
www.zyciepw.pl
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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.

Wszystko wskazuje na to, że długa
i zawiła historia budowy przejazdów
bezkolizyjnych w Kobyłce zbliża się
do szczęśliwego finału. Jak informuje
Edyta Zbieć, burmistrz Kobyłki,
inwestor został wprowadzony na
inwestycję. - A jeszcze niedawno,
po wielu moich wizytach w sprawie
przejazdów bezkolizyjnych u ministra, wojewody, posłów i chyba u
wszystkich osób władnych, mających
wpływ na tę inwestycję, w portalach
społecznościowych było słychać głosy
powątpiewania, że skoro to już tyle
lat trwa, to zapewne teraz też się nie
uda – mówi burmistrz.
Podkreśla też, że kobyłkowski
urząd, którym kieruje od trzech
lat, nigdy nie odpuszczał tematu
przejazdów. - Prowadziliśmy bardzo
intensywne działania w sprawie
budowy przejazdów i dziś mogę już
powiedzieć, że się udało. Wykonawca
zadeklarował, że niezwłocznie rozpocznie prace i w ciągu 12 miesięcy
od dnia podpisania umowy - tunel
w Kobyłce zacznie funkcjonować.
Inwestycja była przez wiele lat bardzo wyczekiwana przez większość
mieszkańców Kobyłki, jako kluczowa
dla bezpieczeństwa i wygody uczestników ruchu drogowego. Stoczyliśmy
udaną batalię prawną i proceduralną,
która mogłyby stać się kanwą do administracyjnego thrillera – podkreśla
włodarka. Jak więc będzie wyglądał
ten długo oczekiwany przejazd w
Kobyłce? – Ulica Orszagha zostanie
przedłużona i poprowadzona tunelem pod linią kolejową, a następnie
do ul. Nadarzyńskiej, czyli drogi
wojewódzkiej 634. Tu spotkają się
te dwie inwestycje. Powstanie 800
metrów nowej drogi, po jednym pasie
ruchu w każdą stronę oraz chodnik
i ścieżka rowerowa. Przebudowane
zostaną odcinki sąsiadujących z tunelem ulic oraz zbudowane wiadukty w
ulicy Warszawskiej i ulicy Granicznej
– opowiada burmistrz Zbieć.
Rozpoczynająca się inwestycja
poprawi warunki komunikacji samochodowej – bezkolizyjne skrzyżowanie zastąpi obecny przejazd w
ciągu ul. Ręczajskiej i Jana Pawła II.
W tunelu znajdzie się jezdnia z dwoma pasami ruchu, chodnik i ścieżka
rowerowa.
– W ramach inwestycji chcemy
dodatkowo zabezpieczyć interesy
Miasta. Wykonamy rezerwowe, zabezpieczające przejście pod torami
dla sieci wodociągowej i sieci sanitarnej, aby zapobiec ewentualnym awa-

riom. W czerwcu 2022 roku, udało się
nam również zawrzeć porozumienie
z PKP w sprawie modernizacji sieci
wodociągowej w ulicy Jasińskiego
(obecnie realizowany wiadukt) po-

11 sierpnia 2022
pompownię ścieków – opowiada
Burmistrz Kobyłki Edyta Zbieć.
Zakończenie prac budowlanych zaplanowano na przyszły rok.
– W kolejne wakacje powinniśmy

wiaduktu drogowego w sąsiedztwie
przystanku Kobyłka – Ossów. Wiadukt to przeprawa bezkolizyjna
nad torami w jezdni o szerokości
7 metrów (po jednym pasie w każdą

– 8. sierpnia 2022 roku wprowadziliśmy, razem z PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., wykonawcę na teren budowy tunelu drogowego w Kobyłce w okolicach ul. Orszagha i ul. Granicznej. Jest to dla mnie duża
satysfakcja, bo wreszcie po wielu latach wzajemnych przepychanek,
mamy pewność, że bezkolizyjne przejazdy w Kobyłce staną się faktem
– podkreśla Edyta Zbieć, burmistrz Kobyłki.

Nadszedł czas
na bezkolizyjne
przejazdy
w Kobyłce

W poniedziałek,
8 sierpnia 2022 r.,
w Urzędzie Miasta Kobyłka, odbyło się spotkanie
władz miasta z wyłonionym w drodze przetargu
wykonawcą bezkolizyjnego przejazdu kolejowego
w Kobyłce. – Jak już
wiele razy informowałam,
trwa również budowa
wiaduktu drogowego
w sąsiedztwie przystanku
Kobyłka – Ossów – mówi
Edyta Zbieć, burmistrz
Miasta Kobyłka.
legającej na zmianie średnicy sieci
wodociągowej z 110 mm na 225
mm. Zmiana ta spowoduje wreszcie
prawidłowe ciśnienie wody w kranach
mieszkańców dzielnic Maciołki i
Jędrzejka. W tym miejscu, równolegle
z inwestycją kolejową, realizujemy
również sieć kanalizacyjną i prze-

więc móc bezpiecznie, bez zwłoki,
znaleźć się po drugiej stronie Miasta. Po oddaniu do użytku gotowej
przeprawy, przejazd kolejowo-drogowy przy przystanku PKP Kobyłka
zostanie zlikwidowany. Obecnie w
Kobyłce, jak już wiele razy informowałam, trwa również budowa

stronę), do tego zrealizowany będzie
chodnik dla pieszych i ścieżka rowerowa. Zakończenie prac zaplanowano również na przyszły rok. Tym
samym domykamy i rozwiązujemy
jeden z wielkich problemów Kobyłki – opowiada o kolejowej inwestycji
burmistrz Edyta Zbieć. Oprac. Z.G.

6 i 7 sierpnia na katowickim Rynku odbył się WIELKI FINAŁ Mistrzostw Polski 3x3 – LOTTO 3X3
QUEST. W gronie 16 najlepszych drużyn męskich w Polsce rywalizowała drużyna Legii Lotto II
której zawodnikiem jest Przemysław Słoniewski mieszkaniec Ząbek.

Cały rok z koszykówką
- zimą w hali, a latem pod chmurką

www.wilenskapark.pl

OGŁOSZENIA DROBNE
Budownictwo
Usługi

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

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

UWAGA!

Usługi - Różne

Usługi - Różne

www.zyciepw.pl

Ogłoszenie drobne
do rubryk:
Dam pracę
i Szukam pracy
bezpłatne!

Ząbkowianin razem z kolegami
z warszawskiej Legii kwalifikację
zdobył podczas turnieju w Łodzi.
Wprawdzie w finale jego zespół przegrał z drużyną Ambasadorowie 10:21,
ale i tak awansował dalej. Do finału
MP mogą się dostać tylko zespoły
złożone z Polaków, a w drużynie rywali
występował Amerykanin Thomas
Davis, na co dzień występujący na
najwyższym poziomie w Polsce, w
odmianie pięcioosobowej. - Zawodników z doświadczeniem w Energa
Basket Lidze było na turnieju więcej.
W składzie Ambasadorów był też Michael Hicks, mający polskie obywatelstwo oraz Piotr Niedźwiedzki - mówi
Przemysław Słoniewski.
Koszykówka 3x3, grana na świeżym powietrzu (można też o niej
mówić "uliczna", bo tak się narodziła
ta odmiana) to znakomite uzupełnienie dla wielu zawodników na co dzień
występujących w hali. Zawodnik
z Ząbek też tak robi. - Łączę obie
odmiana koszykówki, gram półzawodowo i jeszcze pracuję. Kiedy się
kończy sezon halowy, to zmieniam
szyld i jeżdżę po całej Polsce, żeby
grać w turniejach. Spotykam tam
zawodników ekstraklasowych, z 1 lub
2 ligi. Są też ludzie, którzy są zupełnymi amatorami – mówi Przemysław
Słoniewski.
W koszykówce ulicznej ząbkowianin zakochał się już dawno. Kiedy
przychodziło lato, to jechał na warszawską Agrykolę. Tam zawsze ktoś
był na boisku. Do kosza rzucali starsi
i młodsi, wystarczyło się skrzyknąć.

Tak zaczęło się też startowanie w
turniejach, najpierw organizowanych
amatorsko, czasami na kostce brukowej, później już pod egidą światowej
federacji FIBA, w końcu koszykówka
trzyosobowa jest jedną z dyscyplin
olimpijskich. - Lubię to i czuję się

Legii. Jak do tego doszło? Rosnąca
popularność koszykówki 3x3 spowodowała, że władze tej dyscypliny
w Polsce kazały każdemu klubowi,
grającemu w Ekstraklasie stworzyć
drużynę także w tej odmianie. Legia
do wykonania tego zadania oddele-

- Łączę obie odmiana koszykówki,
gram półzawodowo
i jeszcze pracuję.
Kiedy się kończy
sezon halowy, to
zmieniam szyld
i jeżdżę po całej
Polsce, żeby grać
w turniejach. Spotykam tam zawodników ekstraklasowych, z 1 lub 2
ligi. Są też ludzie,
którzy są zupełnymi amatorami –
mówi Przemysław
Słoniewski.
w tym dobrze, bo koszykówka 3x3
premiuje zawodników uniwersalnych,
którzy potrafią się zmierzyć z większymi i niższymi od siebie - opowiada
ząbkowianin.
Przemek Słoniewski prezentował
się w turniejach na tyle dobrze i
zdobył uznaną pozycję, że w końcu
przyszła propozycja z warszawskiej

gowała Arkadiusza Kobusa, byłego
zawodnika klubów 1 ligi i ekstraklasy.
- Arek zadzwonił do mnie i chociaż
ciężko było zostawiać kolegów ze
starej drużyny, to długo się nie wahałem – mówi mieszkaniec Ząbek
Trzeba przyznać, że życie sportowe
Przemka Słoniewskiego jest bardzo
wyczerpujące. Właściwie nie ma

odpoczynku, bo zimą trenuje i gra w
hali, a latem pod chmurką. Pewnym
ułatwieniem jest fakt, że w koszykówce ulicznej najlepszym treningiem
jest sama gra w cyklu imprez, stanowiących jednocześnie kwalifikację
do turnieju o mistrzostwo Polski. A
ponieważ koszykówka uliczna staje się
w naszym kraju coraz popularniejsza,
to i miejsca na liście startowej zapełniają się błyskawicznie. Wystarczy
kilka godzin, żeby wszystkie miejsca
zostały zajęte.
Zwłaszcza, że w turniejach są nagrody pieniężne, więc nie gra się tylko
„dla chwały”. Taka stawka wyzwala
emocje i czasami chęć wyprowadzenia rywali z równowagi. – Tam, gdzie
nagrody są atrakcyjne, zdarza się tzw.
„trash talking”. Nie ma obrażania
przeciwnika, ale każdy zna stawkę,
więc stara się wyprowadzić rywala
z równowagi. Silne nerwy mogą zadecydować o tym, kto z pieniędzmi,
a kto bez. Czasem zwycięzca bierze
wszystko. Trzeba to wyważyć, bo
zasady 3x3, że im więcej fauli, tym
później one są bardziej kosztowne. Ja
sporadycznie sobie na to pozwalam.
Bardziej się skupiam na grze. Najlepszym trash talkingiem jest sama gra
– mówi nam Przemysław Słoniewski.
Słowne zaczepki podczas gry
nie przekraczają pewnych granic,
może dlatego, że meczom zawsze
towarzyszy ciekawa oprawa. Podczas turniejów z głośników cały czas
leci muzyka, która pomaga się bawić
zawodnikom i kibicom. Muzyka
łagodzi obyczaje.
ŁM

Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, e-mail: reklama@zyciepw.pl

powiat
– W sierpniu obchodzimy 102.
rocznicę Bitwy Warszawskiej.
Rok temu spotykaliśmy się w czasie pokoju, w tym roku – w cieniu
wojny za wschodnią granicą. Czy
coś się zmienia w podejściu do
obchodów?

– Na pewno mamy w tej chwili świadomość tego, jak kruchą i bezcenną
rzeczą jest pokój. Jestem przekonany, że w tegorocznych obchodach
przeszłość ze współczesnością będą
się przeplatały silniej niż kiedykolwiek. I tu taka krótka refleksja. Kiedy
w 1989 r. walił się mur berliński, a
Solidarność w cuglach wygrywała
kontraktowe wybory, nasi rodzice
mogli myśleć, że nadchodzi nowy,
lepszy świat. Rzeczywistość XXI
wielu boleśnie to weryfikuje. Patrząc globalnie - żyjemy w bardzo
niespokojnych czasach, patrząc lokalnie – tu w Polsce jesteśmy targani
emocjami i niesamowicie podzieleni
politycznie. Niech obchody Bitwy
Warszawskiej będą miejscem, gdzie
choć na chwilę zakopiemy topory
wojenne.
W Markach jak zwykle spotkamy się
14 sierpnia wieczorem przy Pomniku Żołnierzy 1920 r. Myślę, że bohaterowie sprzed 100 lat, patrząc na nas
z góry, mimo naszych codziennych
sporów, mogą być dumni.
– W jakim sensie?

– Wojna to nie tylko linie frontu.
Wojna to przede wszystkim ludzkie
tragedie m.in. tych, którzy z Ukrainy
uciekali przed rosyjskim agresorem.
Nasi mieszkańcy, organizacje pozarządowe i samorząd włożyli ogromny
wysiłek w pomoc dla osób, które
znalazły się na naszej ziemi. Widać
było, jak wielkie serca mają nasi
obywatele – dając schronienie pod
własnym dachem, prowadząc magazyn dla uchodźców, dostarczając
niezbędne dary – czy to do Marek,
czy nawet na Ukrainę.

ście zespół z absolutnie górnej półki,
grający na najwyższym poziomie
rozgrywkowym. Żeńska Superliga
piłki ręcznej został powiększona
do 10 zespołów. Jednym z nowych
zespołów będzie mistrz Ukrainy
Galychanka Lwów. Ekipa z Lwowa
wszystkie mecze będzie rozgrywać w
hali Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego. Nasi mieszkańcy
będą mogli oglądać piłkę ręczną na
najwyższym poziomie. Do Marek
przyjadą m.in. mistrzynie Polski z
Lubina czy zdobywczynie pucharu
z Kobierzyc. To może też być inspiracja dla naszych dziewczyn z KPR
Marcovia ROKiS, które grają na
zapleczu Superligi.

– Wróćmy do spraw przyziemnych. Jednym z głównych tematów rozmów są rosnące ceny i
inflacja.

– Widzimy to my, jako samorząd, widzą to pracownicy Ośrodka Pomocy
Społecznej (OPS). Nie ma dnia, żeby
mieszkaniec nie zgłosił się do OPS
z prośbą o pomoc. Nasz ośrodek ma
różne narzędzia wsparcia – zarówno
finansowe, materialne, psychologiczne. Jego pracownicy starają się je
dopasować do potrzeb, deklarując, że
nikt nie zostanie odesłany z kwitkiem.
Widać też zapotrzebowanie na narzędzia pomocowe, przygotowane
przez państwo, a obsługiwane przez
samorząd. Rozmawiamy w dniu,

– Jakim?

– Zdarzają się przetargi, do których
nie staje żaden oferent. Możesz
mieć wkład własny, dofinansowanie,
a i tak nie ruszysz z miejsca. Dostaliśmy z Polskiego Ładu dotację
na remont zabytkowych kamienic
Briggsów. Ogłosiliśmy przetarg,
podzieliliśmy go na części, żeby
mogły wystartować mniejsze firmy.
Żadna nie przystąpiła. Powtarzamy
to postępowanie przetargowe z nadzieją, że za drugim razem się uda.
Ceny też idą w górę. Widać to m.in.

Wojna w Ukrainie
a rocznica
Bitwy
Warszawskiej

– Próbowaliście oszacować, ilu
osobom pomogliście?

– A jak wygląda drożyzna z perspektywy samorządu?

– Na pewno była to liczba czterocyfrowa, może nawet pięcio. W
niebie wiedzą lepiej (uśmiech).
Widzieliśmy wiele sytuacji symbolicznych. Jedna z ukraińskich kobiet
w zaawansowanej ciąży szukała w
Markach pomocy. Dzięki magazynowi na Wspólnej pomogliśmy jej
zgromadzić wyprawkę dla niemowlaka. Kilka tygodni później przyszła
podziękować i pochwalić się dzieckiem. Takich wzruszających historii
widzieliśmy całe mnóstwo.

– Musimy sobie z nią dawać radę,
choć czasem bywa trudno. Widać

– Będziemy mieć
w naszym mie-

Należy wystąpić na piśmie w
celu uzyskania decyzji lokalizacyjnej przedmiotowego przyłączą w
pasie drogowym dróg publicznych.
We wniosku należy podać m.in.
dokładną lokalizacje (adres), numery działek geodezyjnych oraz
dołączyć mapę w skali 1:500 z
zaznaczonym projektem planowanych robót i umieszczenia urządzenia.
Jednocześnie z wnioskiem o
decyzję na lokalizację należy wy-

Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, e-mail: reklama@zyciepw.pl

stąpić z wnioskiem o zezwolenie
na zajęcie pasa drogowego w celu
umieszczenia przyłączy w pasie
drogowym.
Po uzyskaniu w/w decyzji należy
spełnić zawarte w nich warunki,
m.in.: zatwierdzić projekt czasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym,
wykonać wymagane uzgodnienia
itp.
Po spełnieniu ww. warunków na
co najmniej 30 dni przed zajęciem

Starosta Wołomiński
zawiadamia
o wydaniu w dniu 27 lipca 2022 roku dla Burmistrza Miasta
Kobyłka, decyzji Nr 27pz/2022 znak: WAB.6740.14.15.2022,
opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej, pod nazwą: „Rozbudowa drogi
gminnej nr 431350W – ul. Sienkiewicza w msc. Kobyłka na
odcinku od skrzyżowania z DW 634 – ul. Nadarzyńska (bez
skrzyżowania) do skrzyżowania z drogą gminną nr 431804W –
ul. Zielona (bez skrzyżowania)”.
Działki usytuowania obiektu:
•
w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod
inwestycję w części (tłustym drukiem – numery działek w
projektowanym pasie drogowym przeznaczone do przejęcia
pod inwestycję na rzecz Miasta Kobyłka, w nawiasach –
numery działek po podziale):
− ew. nr: 163/2 (163/5, 163/6), 229 (229/1, 229/2),
120 (120/1, 120/2) w obrębie 0039, jednostka ew.
143401_1 – Kobyłka,

– Jak zwykle - pracowita. Przyzwyczailiśmy się, że na naszej drodze
pojawiają się trudności. Naszym
zadaniem jest ich pokonanie. Tego
oczekują od nas mieszkańcy.

w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod
inwestycję na rzecz Miasta Kobyłka w całości:
− ew. nr: 461/2, 422 w obrębie 0039, jednostka ew.
143401_1 – Kobyłka,

•

w projektowanym pasie drogowym, będące własnością
Miasta Kobyłka niepodlegające przejęciu:
− ew. nr: 203/1, 218/5, 439, 218/6, 461/1, 163/1 w obrębie
0039, jednostka ew. 143401_1 – Kobyłka.

– Jaka będzie druga połowa
roku?

Dołącz do sieci kanalizacji sanitarnej,
wodociągowej i gazowej w Ząbkach

Warto sprawdzić, czy miasto planuje modernizację Twojej ulicy

Zgodnie z art. 11f ust. 3 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)

•

W 2022 roku ząbkowski ratusz zamierza opracować dokumentacje budowlane dróg, na podstawie których w bieżącym roku i latach następnych będą realizowane kompleksowe przebudowy
i remonty wielu ząbkowskich ulic. Mieszkańcy planujący przyłączenie do sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej proszeni są o dopełnienie niezbędnych formalności oraz
przeprowadzenie robót budowlanych związanych z wykonaniem przyłącza, przed rozpoczęciem
remontu lub budowy niżej wymienionych ulic przez Miasto Ząbki.

Wykaz ulic, które będą projektowane w bieżącym roku: Kopernika, Chełmońskiego, Nowa (od
ulicy Sowińskiego do Jana Pawła
II) Wspólna, Słoneczna, Kołłątaja,
Szwoleżerów (od ul. Kościuszki do
Zielenieckiej), Chabrowa, Bema,
Niepodległości, Parkowa, Mickiewicza (od ul. Bema do Batorego),
Jagiellońska, Jasna, Skowronka,
Łabędzia, Sokola (nieutwardzona
część), 17-września, Harcerska,
Westerplatte, Obrońców i Tulipanowa, Tetmajera, pozostałej części
Gałczyńskiego, Stwosza, Żeromskiego, Wyspiańskiego, Lisa Kuli,
Wigury od Narutowicza do Skargi,
Budkiewicza, Wilczej, Gwiaździstej, Prusa, Paderewskiego, Norwida oraz Zielenieckej.
Po zakończeniu robót budowlanych przez Miasto Ząbki, wykonanie przyłączy będzie utrudnione,
ze względu na objęcie nowych dróg
gwarancją na wykonane prace.
Procedura wykonania budowy
lub przebudowy przyłącza do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej,
gazowej i elektrycznej w pasie
drogowym dróg publicznych składa
się z czterech etapów:

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

po kosztach zakupu asfaltów. Układanie tzw. nakładek zrobiło się dużo
droższe niż jeszcze rok temu.

– Kiedy w 1989 r. walił się mur berliński, a Solidarność
w cuglach wygrywała kontraktowe wybory, nasi rodzice
mogli myśleć, że nadchodzi nowy, lepszy świat. Rzeczywistość XXI wielu boleśnie to weryfikuje. Patrząc globalnie - żyjemy w bardzo niespokojnych czasach,
patrząc lokalnie (...). Niech obchody Bitwy
Warszawskiej będą miejscem, gdzie
choć na chwilę zakopiemy topory
wojenne – apeluje Jacek Orych,
burmistrz Miasta Marki.

– A teraz dojdą do tego
polsko-ukraińskie
emocje sportowe..
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presję w wydatkach bieżących, widać
ją również w inwestycjach. W tym
drugim przypadku coraz częściej
spotykamy się z innym problemem

– (…) tu w Polsce jesteśmy targani emocjami i niesamowicie podzieleni
politycznie. Niech obchody Bitwy Warszawskiej będą miejscem, gdzie
choć na chwilę zakopiemy topory wojenne – zaapelował Jacek Orych,
burmistrz Marek, w rozmowie z redakcją Życia Powiatu na Mazowszu.

kiedy dodatek węglowy nie wyszedł
jeszcze z parlamentu. Tymczasem
pracownicy naszego urzędu oraz
OPS już odbierają telefony z pytaniem, gdzie składać wniosek o 3
tys. zł.

11 sierpnia 2022

pasa drogowego w celu budowy lub
przebudowy projektowanego przyłącza (sieci) należy złożyć wniosek w
celu uzyskania decyzji zezwalającej na
zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót. We wniosku należy podać m.in. dokładną lokalizację (adres),
termin i powierzchnię zajęcia pasa
drogowego, numer NIP lub REGON
prowadzonej działalności (PESEL w
przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) oraz
numer decyzji lokalizacyjnej.
Najpóźniej 1 dzień po zakończeniu inwestycji należy zawiadomić
zarządcę drogi o zakończeniu robót
w celu dokonania odbioru zajętego
pasa drogowego.
Sposób dostarczenia wniosków:
W celu wydania zezwolenia należy
złożyć odpowiedni wniosek na jeden z
poniższych sposobów:
Przesłać pocztą tradycyjną na
adres: Urząd Miasta Ząbki, 05-091
Ząbki, , ul. Wojska Polskiego 10
Przesłać drogą elektroniczną na
adres Referatu Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego
Złożyć bezpośrednio w Urzędzie
Miasta Ząbki w Biurze Obsługi Interesanta w godzinach urzędowania.

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: innych
dróg publicznych, sieci uzbrojenia terenu, rozbiórki obiektów
nieprzeznaczonych do dalszego użytkowania, niewchodzące
w skład projektowanego pasa drogowego (w nawiasach –
numery działek po podziale, tłustym drukiem – numery
działek przeznaczone pod budowę lub przebudowę: innych
dróg publicznych, sieci uzbrojenia terenu, rozbiórki obiektów
nieprzeznaczonych do dalszego użytkowania):
− ew. nr: 63, 35, 153, 144, 130, 300, 263, 228, 202, 83/2,
99, 102, 162, 161, 158/2, 142, 119, 345/1, 301, 219,
264/2, 435, 268/2, 268/1, 230, 229 (229/1, 229/2), 221,
468, 202, 175 w obrębie 0039, jednostka ew. 143401_1
– Kobyłka,
− ew. nr: 279, 257/3, 257/4 w obrębie 0036, jednostka
ew. 143412_4 – Wołomin – miasto.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego
za pośrednictwem organu wydającego decyzję - Starosty
Wołomińskiego, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, w terminie
14 dni od dnia uznania obwieszczenia za doręczone w trybie art.
49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.).
Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym
w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3, Wydział Budownictwa, (tel.
22 346 11 07 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn. 8-17, śr.
8-16, pt. 8-15).

tel. 660 778 347
www.zyciepw.pl

