
Zmian
– Gmina Wołomin chyba uwłaszczyła się  

na gruntach, na których miał powstać 
dworzec. (...) mam nadzieję, że wołomińscy 

włodarze doprowadzą do tego, żeby kolej 
mogła wybudować ten dworzec. (...) Zostało 
to ujęte w planie budowy PKP i teraz raptem 

okazuje się, że są jakieś perturbacje  
z gruntami. (...) byłoby grzechem zaniedbania 
żebyśmy mając do wykorzystania taki poten-
cjał dziś z tego nie skorzystali – mówi Adam 

Lubiak, starosta wołomiński >> str. 3
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– Duża liczba uczniów 
odwiedz jących  mazo -

wieckie muzea i teatry w maju 
 i w czerwcu to dobry prognostyk 
przed zbliżającą się jesienią i zimą. 
Jestem przekonany, że w najbliż-
szych miesiącach nasze instytucje 
będą jeszcze chętniej odwiedzane. 
Zwłaszcza, że ich oferta kulturalna 
jest bardzo bogata –  przekonuje mar-
szałek Adam Struzik >> str. 5

– Ząbkowskie
szkoły posiadają nie 
tylko bardzo dobrą bazę 
oświatową, którą nie-
ustannie modernizujemy 
i rozbudowujemy, jesteśmy 
również liderem w Powiecie 
Wołomińskim, jeśli chodzi  
o doposażenie szkół. Wszystkie 
nasze placówki funkcjonują  
w nowoczesnych obiektach 

oświatowych – mówi Małgorza-
ta Zyśk, burmistrz Miasta 

Ząbki >> str. 4

Ząbkowskie  
szkoły na miarę 
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Burmistrz Edyta Zbieć 
regularnie informuje o bieżą-

cych działaniach inwestycyjnych, 
kulturalnych, sportowych i innych 

zdarzeniach ważnych dla przeciętnego 
mieszkańca na swoim oficjlnym profilu 
na FB. Gołym okiem widać, że miasto 
prężnie się rozwija. (...) Z kolei czy-
tając i słuchając wystąpień radnych 
można odnieść wrażenie panującego  
w mieście marazmu. Trudno jednak  
z tych wypowiedzi wysnuć 
wnioski jaka jest ich wizja 
rozwoju miasta >> str. 7

Kobyłka – miasto,  
które rośnie w siłę

Do końca roku  
za złotówkę  do  
muzeów i teatrów!
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Uroczystości rozpoczęły się o 
godz. 13.00 mszą świętą pod prze-
wodnictwem księdza prałata Stanisła-
wa Popisa, proboszcza Radzymińskiej 
Kolegiaty. We mszy uczestniczyło 
siedem strażackich pocztów sztan-
darowych – ze wszystkich gminnych 
jednostek OSP. Pięknym i niezwykle 
poruszającym akcentem podczas 
liturgii były czytania i psalm, które 
przeczytał i odśpiewał dh Kamil Szko-
dziński – strażak z OSP Radzymin.

Następnie strażacy przemasze-
rowali na plac przy strażnicy, gdzie 
meldunek Prezesowi Zarządu Od-
działu Powiatowego OSP w Wołomi-
nie – Pawłowi Bednarczykowi złożył 
dowódca uroczystości dh Krzysztof 
Rostkowski – Zastępca Naczelnika 
OSP Radzymin. Odśpiewany został 
również strażacki hymn: „Rycerze 
Floriana”.

W dalszej części uroczystych 
obchodów wręczone zostały medale 
i odznaki za zasługi dla pożarnictwa. 
Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” 
to polskie odznaczenie cywilne, 
nadawane przez Prezydium Zarządu 
Głównego lub Prezydium Zarządu 
Wojewódzkiego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP. Medal 
nadawany jest za wyróżniającą się 
działalność na rzecz ochrony prze-
ciwpożarowej.

Złoty medal „Za zasługi dla Po-
żarnictwa” otrzymali: dh Adamski 
Tomasz, dh Całka Tomasz, dh Ła-
piński Grzegorz, dh Rostkowski 
Krzysztof, dh Zawiliński Mirosław, 
dh Żmijewski Paweł.

Srebrny medal „Za zasługi dla 
Pożarnictwa” otrzymali: dh Adamski 
Michał, dh Dąbrowski Paweł, dh Do-
browolski Marcin, dh Kaźmierczak 
Paweł, dh Pich Marcin, dh Piotrowski 
Zbigniew, dh Rostkowski Tomasz, dh 
Rostkowska Urszula, dh Szkodziński 
Kamil, dh Walczak Wojciech.

Brązowy medal „Za zasługi dla 
pożarnictwa” otrzymali druhna Dar-
ka Elżbieta oraz druh Załoga Marcin.

Odznaki „Strażak Wzorowy” 
otrzymali: dh Chojnacki Jakub, dh 
Górski Mateusz, dh Jaźwiński Da-
riusz, dh Muszyński Jakub. Odznaka 
„Strażak Wzorowy” to polskie od-
znaczenie cywilne, nadawane przez 
prezydium zarządu powiatowego 

Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP – z inicjatywy własnej lub na 
wniosek prezydium zarządu gmin-
nego ZOSP RP. Odznaka nadawana 
jest czynnym członkom Ochotniczej 
Straży Pożarnej z terenu powiatu

Jednostka OSP Radzymin za wy-
jątkowe zasługi dla historii otrzymała 
tego dnia również specjalne wyróżnie-
nie – „Krzyż Victorii Radzymińskiej 
1920 roku”. To szczególne odzna-
czenie Kapituła Krzyża Towarzystwa 
Przyjaciół Radzymina przyznała 
OSP Radzymin za doniosły udział w 
tworzeniu polskiej państwowości na 
Ziemi Radzymińskiej oraz za boha-
terską postawę w sierpniowym dniu 
chwały w 1920 roku.

Niezwykłe kalendarium najważ-
niejszych punktów ze 120-letniej 
historii radzymińskiej jednostki 
odczytał jej prezes – dh Edward 
Szymankiewicz.

W trakcie obchodów poświęcona 
została też figura św. Floriana na 
skwerze przed strażnicą. Figurę 
ufundował Pan Mirosław Jusiński, a 

została ona wyrzeźbiona przez arty-
stę ludowego z drewna dębowego. 
Poświęcenia dokonał ksiądz prałat 
Stanisław Popis.

Następnie wręczane były medale 
i statuetki, w tym m.in. Panu Mirosła-
wowi Jusińskiemu, Panu Bogdanowi 
Kucharskiemu i młodszemu bryga-
dierowi dh Kamilowi Haczkur.

Głos w czasie uroczystości zabrali 
m.in.: Dyrektor Generalna w Mi-
nisterstwie Aktywów Państwowych 
– Pani Marzena Małek, w imieniu 
Starosty Powiatu Wołomińskiego – 
Członek Zarządu Powiatu – dh Paweł 
Dąbrowski, Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej w Woło-
minie starszy brygadier – Bogusław 
Majchrzak, a także Prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
w Wołominie dh Paweł Bednarczyk, 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w 
Radzyminie druhna Elżbieta Darka 
i Zastępca Burmistrza Radzymina 
Pan Krzysztof Dobrzyniecki.

źródło: UM w Radzyminie
Fot. Paweł Cybulski

120 lat Ochotniczej  
Straży Pożarnej w Radzyminie

120 lat służby to niezwykła historia kilku pokoleń strażaków-ochotników, ich trudu, poświęcenia oraz 
zaangażowania. W niedzielę 18 września, swój niezwykły jubileusz świętowała jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Radzyminie.

Jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej  
w Radzyminie za wyjąt-
kowe zasługi dla historii 
otrzymała specjalne 
wyróżnienie – „Krzyż 
Victorii Radzymińskiej 
1920 roku” przyznany 
przez Kapitułę Krzyża 
Towarzystwa  
Przyjaciół Radzymina. 

Podczas obchodów wręczone zostały medale i odznaki za zasługi dla pożarnictwa

15 września 2022 roku, Krzysztof 
Chaciński, burmistrz Miasta i Gminy 
Radzymin napisał: - Słodko-gorzki 
smak dzisiejszego, trzeciego już, 
otwarcia ofert w przetargu na budowę 
szkoły w Nadmie. Pomimo zmniej-
szenia zakresu prac oferty niemal 
nie uległy zmianie. Obecnie badamy 
oferty. Na wrześniowej sesji Rady 
Miejskiej zaproponuję rezygnację z 
kolejnych inwestycji, które umożliwią 
realizację zakresu podstawowego i 
rozstrzygnięcie przetargu – poinfor-
mował burmistrz za pośrednictwem 
swojego urzędowego FP na FB. War-
to w tym miejscu przypomnieć, że 
Radzymin jakiś czas temu znacząco 
zwiększył już pulę środków pierwot-
nie przewidzianych na budowę tej 
szkoły i już z uwzględnieniem tej 
kwoty i przy zmniejszeniu zakresu 
prac do podstawowych, Gmina 
zabezpieczyła na ten cel 30,5 mln zł. 

Ogłoszono więc trzeci przetarg 
ze zmniejszonym, w stosunku do 
wcześniejszych, zakresem. Niestety, 
nie przyniosło to zadowalających 
efektów. Najnowsza oferta opiewa 
na kwoty znacznie powyżej 41 mi-
lionów. We wcześniejszym (drugim 
już) przetargu oferta na szkołę z salą 
gimnastyczną wynosiła 38 milionów 
złotych.

 – Ani wtedy, ani teraz gmina 
nie posiadała i nie posiada takich 
pieniędzy – wyjaśniał w dyskusji z 
mieszkańcami, Krzysztof Chaciński 
na radzymińskim forum społecz-
nościowym. Tak więc na dzień dzi-
siejszy w radzymińskim budżecie 
brakuje ponad 10 milionów złotych 
na budowę szkoły w Nadmie w wersji 
podstawowej czyli bez sali sportowej. 

Po zapozaniu się z tymi wpisamy 
zapytaliśmy Krzysztofa Chacińskiego 
o to, z jakich inwestycji rezygnację, 
planuje zaproponować radnym. 
Jednak na poniedziałkowej sesji bur-

mistrz zakomunikował, że nie znalazł 
jeszcze rozwiazania tego problemu.

Jak to bywa na internetowych 
forach, po poście zamieszczonym 
przez Burmistrza, posypały się pro-
pozycje możliwych, zdaniem komen-
tujących, rozwiązań. 

Jeden z najdalej idących pomy-
słów zasugerował nawet rezygnację 
z uruchamiania kolejnych linii auto-
busowych… 

- Wiem, że się powtarzam, jednak 
dla Radzymina lepsze są inwestycje 
niż kolejna linia autobusowa, którą 

zapcha sąsiednia gmina. Może w 
przypadku, kiedy ZTM i tak będzie 
ograniczało kursy, ze względu na 
pogarszającą się sytuacją, warto 
poczekać na powrót SKM i tu nasilić 
inwestycje, przekonać ludzi do niej i 
zredukować kursy linii 738, która jest 
nie opłacalna dla gminy ze względu 
na kilka przejazdów, w których je-
dzie tylko kilka osób z Radzymina 
a autobus zapełnia się w Markach, 
które dopłacają 6%? Może jakby 738 
miał przystanek koło SKM coś by to 
zmieniło? – zastanawia się jeden z 
komentujących.

Pojawiły się też propozycje rozło-
żenia płatności w czasie lecz Krzysz-
tof Chaciński, burmistrz Radzymina 
ponownie podkreślił: - Będę propo-
nował radnym rezygnacje z wybra-
nych zadań aby znaleźć tą kwotę. 
Jednak podczas spotkań z radnymi 
nie wszystko chyba przebiegło po 
myśli burmistrza.

Co więc zmieniło się po ostatnim 
posiedzeniu radzymińskiej Rady? – 
Nie będę kłamał – na dzień dzisiejszy 
nie mam rozwiązania tego problemu. 
W najbliższym czasie będę się skupiał 

nad tym, żeby go poszukać – przeko-
nywał podczas poniedziałkowej sesji 
Rady, Krzysztof Chaciński, burmistrz 
Radzymina. Na posiedzenie Rady 
Gminy przybyła grupa rodziców z 
dziećmi, na czele z przewodniczącą 
rady rodziców i temat szkoły na dłuż-
szą chwilę skupił uwagę zebranych 
na sali obrad.

Rodzice apelowali do radnych o 
ponowną analizę gminnych finan-
sów i podjęcie działań, w wyniku 
których ruszy budowa szkoły w 
Nadmie. Pytali również o celowość 
podjętych działań w wyniku któ-

rych ruszyła procedura likwidacji 
przyszkolnego przedkoszla. – Gdy-
byśmy tego nie zrobili to za trzy 
lata potrzebowalibyśmy przenieść 
uczniów z obecnej szkoły do nowego 
budynku. W tym nowym budynku, 
w tym podstawowym zakresie nie 
ma warunków dla 3-4 latków. To ma 
być szkoła. do której możemy prze-
nieść uczniów, możemy przenieść 
„zerówkowiczów”, ale nie przed-
szkolaków. Po to było konieczne 
wygaszenie rekrutacji tegorocznej i 
przyszłorocznej trzylatków, żeby za 
dwa lata nie mieć trzy i czterolatków 
w tej szkole. Dopiero po realizacji 
kolejnego etapu, czyli adaptacji 
starego budynku mielibyśmy tam 
miejsce odpowiednie dla małych 
dzieci – wyjaśniał burmistrz cel, jaki 
przyświecał podjętym decyzjom. – 
To w takim razie, skoro nie ruszy 
teraz rozbudowa szkoły, możemy 
liczyć na to, że przywrócona zostanie 
rekrutacja trzylatków do przed-
szkola? – dopytywała jedna z mam 
obecnych na sesji.

- Nie da się, przy takiej kon-
strukcji jaka tam istnieje, pogodzić 
funkcjonowania przedszkola dla 3 
i 4 latków z rozbudową szkoły. Od 
momentu wygaszenia przedszkola 
potrzebujemy aż trzy lata, żeby w 
momencie przenoszenia szkoły, 
tych trzylatków nie było w budynku. 
To nie jest tak, że w dowolnym mo-
mencie możemy sobie podjąć taką 
decyzję, ona musi być z określonym 
wyprzedzeniem podjęta – wyjaśniał 
burmistrz Chaciński.

Głos w sprawie zabierali również 
radni. Niezadowolenia z zaistniałej 
sytuacji nie krył radny Marek Bro-
dziak i to między innymi on apelował 
do burmistrza i kolegów radnych o 
pochylenie się nad tematem, który z 
pewnoscią jest rozwojowy.

Teresa Urbanowska

Szkoła w Nadmie?  
– nigdzie nie jest tylko słodko

Kolejny, trzeci, przetarg na budowę szkoły w Nadmie znacznie powyżej możliwości finansowych 
Gminy Radzymin. Tak więc,  nawet w Radzyminie, stawianym dość często za wzór, przez miesz-
kańców sąsiednich gmin, słodko nie jest. 

Radzymin ma problem ze 
znalezieniem środków na 
budowę szkoły w Nadmie. 
– Nie będę kłamał – na 
dzień dzisiejszy nie mam 
rozwiązania tego problemu. 
W najbliższym czasie będę 
się skupiał nad tym, żeby 
go poszukać – przekonywał 
podczas poniedziałkowej 
sesji Rady, Krzysztof Chaciń-
ski, burmistrz Radzymina. 
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– Która „komunikacyjna inwesty-
cja” na terenie powiatu wołomiń-
skiego najmocniej daje się Panu 
we znaki i spędza sen z powiek?
– Bardzo się cieszę z każdej inwesty-
cji, która jest realizowana na terenie 
powiatu wołomińskiego jak też z tych, 
które zostały już zrealizowane, bądź 
niebawem będą, ponieważ one przede 
wszystkim poprawiają bezpieczeń-
stwo mieszkańców. Dziś, realizując 
jakąkolwiek inwestycję, w dobie kry-
zysu, w dobie wysokich cen energii, 
chciałem przypomnieć państwu, że 
wszelkie inwestycje realizowane przez 
powiat są już kompleksowo wyposa-
żone w nowoczesne oświetlenie dro-
gowe. To także doświetlanie przejść 
dla pieszych, których już ponad 100 
na terenie powiatu zostało zainstalo-
wanych przez te cztery lata. To także 
skrzyżowania wyniesione – bezpiecz-
ne, które powodują, że samochody 
muszą przed nimi zwolnić co często 
jest przed przejściem dla pieszych. 
– Obecnie, w zasadzie teren po-
wiatu wołomińskiego jest jak teren 
jednej wielkiej budowy. Budują 
gminy, ale dużo dróg buduje i mo-
dernizuje powiat…
- To prawda. Wiele się dzieje. Aktu-
alnie, taką modernizowaną drogą, 
na którą mieszkańcy czekają od lat, 
jest Aleja Niepodległości w Wołomi-
nie - od cmentarza do stacji paliw 
BIPI, gdzie trwa przygotowanie do 
przebudowy, jest robione odwod-
nienie za chwilę będzie powstawała 
ścieżka rowerowa i chodnik. Bardzo 
się cieszę z tej inwestycji, bowiem 
na dogodne dojście do cmentarza 
mieszkańcy Wołomina, i nie tylko, 
czekają od bardzo dawna. Realizacja 
tego zadania stała się możliwa dzięki 
środkom rządowym.
– Nie jest jedyna droga, której 
standard się poprawi. Rondo 
Łukasiewicza – kiedy pojedziemy 
bezpieczniej?
– Faktycznie to kolejna  z inwestycji, 
na którą od dawna wyczekują kierow-
cy. Skrzyżowanie ul. Łukasiewicza 
i biegnącej w kierunku Czarnej ul. 
Geodetów… bardzo wyczekiwana 
przebudowa. Mieszkańcy nie mogą 
w tym miejscu w bezpieczny sposób 
włączyć się do ruchu.
– Warto przypomnieć, że przy ulicy 
Łukasiewicza mieści się wiele 
firm. To strefa od dawna prze-
znaczona pod działalność 
gospodarczą, co dodatko-
wo powoduje wzmożony 
ruch również ciężkich 
pojazdów…
– To prawda, często 
pojazdy ciężarowe 
wyjeżdżające z 
Łukasiewicza 
mają najwięk-
szy problem, 
aby włączyć 
się do ruchu, co nie jest bezpieczne 
ani dla nich, ani dla innych użytkow-
ników drogi. Prace się już rozpoczęły, 
więc zakładamy, że jeszcze w tym roku 
będą one dość wysoko zaawansowane. 
Otwarcie ruchu w tym miejscu jest 
zależne od pogody. Jeśli warunki będą 

sprzyjające, to może nastąpić jeszcze 
w tym roku, ale jak będzie mroźniejsza 
zima to roku przyszłym. W każdym 
razie inwestycja ruszyła i jej realizacja 
z pewnością wpłynie na poprawę 
bezpieczeństwa użytkowników. Ale 
to zadanie głównie MZDW. My – jako 
powiat wołomiński – skupiamy się na 
łączniku S8. Wzięliśmy sprawy w swo-
je ręce. Mamy już podpisaną umowę 
z wykonawcą. Obecnie wykonawca 
oczekuje na materiały budowlane.
– Dla mniej wtajemniczonych, 
wyjaśnijmy – łącznik S8, czyli ten, 
słynny już „Węzeł Wołomin”?
– Dokładnie tak. Łącznik S8, to Wę-
zeł Wołomin. Od wielu lat oczekuje 
jakby na uruchomienie. Ten horror 
jest już niemalże za nami. Myślę, 
że w ciągu dwóch miesięcy (koniec 
listopada początek grudnia) powin-
niśmy już móc pojechać tym nowym 
węzłem do S8.

– Takich, dużych i od dawna 
oczekiwanych inwestycji zwią-
zanych z komunikacją jest lub 
za chwilę będzie realizowanych 
wiele.  Nie bez znaczenia są tu też 
działania realizowane przez kolej. 
Bezkolizyjne przejazdy w Kobył-

ce, wiele dzieje się w Zielonce, 
trwa budowa w Tłuszczu. Ma to 
oczywiście również wpływ na to 
co realizuje zarówno powiat jak 
i poszczególne gminy. Wymaga 
koordynacji i zgrania w czasie 
wielu podmiotów. Niektóre gminy 
starają się przy tej okazji rozwią-
zać problem chociażby odwod-
nienia czy budowy instalacji. Jak 
układa się współpraca na styku 
kilku zarządców dróg, terenu? 
Idzie gładko, czy pojawiają się 
problemy?
– Trzeba tu podkreślić dobrą wol 
polskiego rządu, który wyjątkowo w 
tej kadencji wyciąga rękę do samo-
rządów. Jak pamiętam, to tak dużego 
wsparcia, wcześniej nie było. To 
również kolej… kilka inwestycji, które 
aktualnie dzieją się na terenie naszego 
powiatu to również dworce, które 
powstają to także wiadukt w rejonie 

Kobyłka-Ossów, ale też tunel, który 
za chwilę będzie budowany w Ko-
byłce – to nie tylko duże, ale i mocno 
skondensowane w czasie inwestycje 
gdyż wykonawca zakłada ich realizację 
w ciągu roku. To bardzo krótki czas 
na realizację tak potężnej inwestycji. 
– Czy my, jako mieszkańcy, użyt-
kownicy tej przestrzeni, damy 
radę wytrzymać? Czy nasze samo-
rządy uniosą ten ciężar?

– Mam nadzieję, że tak – damy 
radę. Byłem na podpisaniu umowy 
w obecności ministra Bitela i wy-
konawca zapewniał, że potrzebuje 
na swoje działania rok czasu. To 
bardzo szybki i ambitny plan. Dziś 
wykonawcy starają się jak najszybciej 

ukończyć rozpoczęte inwestycje, 
również z uwagi na szybko zmie-
niające się ceny. Mamy w tych 
działaniach duże wsparcie ze strony 
rządu. To podowuje, że nasz powiat 
z roku na rok diametralnie się zmie-
nia. Tunel w Ossowie, wiadukt w 
Kobyłce i w Tłuszczu to inwestycje, 
które niebawem zostaną oddane 
mieszkańcom. Wspomnę może 
jeszcze dworce kolejowe: Klembów, 
Chrzęsne ale także Wołomin. Z tym 
Wołominem jest problem…
– Jakiego rodzaju?
– Jest problem z gruntami. Z tego 
co wiem to gmina chyba uwłaszczyła 
się na gruntach, na których miał 
powstać ten dworzec. Jest na razie 
w tej sprawie „niewielkie zacięcie”, 
ale mam nadzieję, że wołomińscy 
włodarze doprowadzą do tego, 
żeby kolej mogła wybudować ten 
dworzec. A może zrobią to we 

współpracy? Bo nie wyobrażam so-
bie inaczej. Mieliśmy zapewnienia. 
Prezes Ireneusz Maślany był na 
spotkaniu, kiedy ten dworzec miał 
powstawać. Środki finansowe były 
zabezpieczone. Zostało to ujęte w 
planie budowy PKP i teraz raptem 
okazuje się, że są jakieś perturba-
cje z gruntami. Liczę jednak na 
porozumienie pomiędzy koleją a 
Wołominem, żeby ten dworzec 

mógł powstać, bo byłoby grzechem 
zaniedbania żebyśmy mając do 
wykorzystania taki potencjał dziś z 
tego nie skorzystali.

Na zapis pełenj rozmowy  
zapraszamy na www.zyciepw.pl 

Czy Wołomin  
będzie miał  
dworzec?

Drogi, przejazdy, chodniki, ścieżki rowerowe – to niemalże dyżurne te-
maty na lokalnych formach społecznościowych chyba we wszystkich 
gminach w Polsce nie tylko w powiecie wołomińskim. O bieżących 
inwestycjach z tego zakresu i związanych z nimi działaniach oraz o 
perturbacjach w sprawie dworca kolejowego w Wołominie z Adamem 
Lubiakiem, starostą wołomińskim, rozmawiała Teresa Urbanowska.

– (...) gmina Wołomin chyba uwłaszczyła się na gruntach, na 
których miał powstać dworzec. Jest na razie w tej 
sprawie „niewielkie zacięcie”, ale mam nadzieję, 

że wołomińscy włodarze doprowadzą do tego, żeby 
kolej mogła wybudować ten dworzec. (...) Zosta-

ło to ujęte w planie budowy PKP i teraz raptem 
okazuje się, że są jakieś perturbacje z gruntami. 

Liczę jednak na porozumienie pomiędzy koleją 
a Wołominem, bo byłoby grzechem zaniedba-

nia żebyśmy mając do wykorzystania taki 
potencjał dziś z tego nie skorzystali  

– mówi Adam Lubiak, starosta wołomiński

Początek końca?
Edward M. Urbanowski

Zniszczenie dwóch rosyjskich rurociągów gazowych na dnie Bałtyku 
wzbudziło u głupców radość a przerażenie reszty, bowiem z tą chwilą świat 
jaki znamy zaczął podcinać gałąź na której siedzi. To może być początek 
niszczenia światowego jaki znamy. Nie jest bowiem tajemnicą, że tych 
ogromnych eksplozji nie mogła dokonać „zwykła” organizacja terrory-
styczna a tylko służby specjalne światowych potęg militarnych. A tych nie 
mamy wiele. Stąd nie dziwię się, że europoseł Radosław Sikorski, na wieść 
o eksplozjach, podziękował USA. Fakt, marnie się to dla niego skończyło, 
bo został natychmiast okrzykniętym „ruskim agentem” ale nie zmienia 
to faktu, że miał prawo tak pomyśleć, bowiem w ostatnich tygodniach na 
wodach Bałtyku pojawiło się kilka potężnych okrętów marynarki wojennej 
Stanów Zjednoczonych. Co robiły? Bóg jeden wie! Zapewne ćwiczenia. 
Tak o tym mówiły polskie media.

Biały Dom natychmiast ogłosił, że nie miał z tym nic wspólnego. To 
Rosjanie! Być może. Ale czy to ma sens? Wątpię! Ważniejsze są tu jednak 
skutki tych eksplozji dla Polski. Zniszczenie gazociągów pozbawiło bowiem 
Niemcy dostaw gazu z Rosji a tym samym … Polski. Owszem, jesteśmy za 
sankcjami ale wciąż kupujemy od Rosji gaz skroplony. Z tą jednak chwilą 
zostaliśmy pozbawieni dostaw gazu ziemnego z Niemiec. Pozostały nam 
tylko dostawy z Norwegii rurociągiem Baltic Pipe i ewentualnie rosyjski 
gaz ze Słowacji. To zbyt mało! Wszystkie rządowe plany były układane 
pod pełne uniezależnienie się od rosyjskiego gazu 1 stycznia 2023 r. A tu 
nagle w kwietniu 2022 r. przyszła informacja, że Gazprom jednostronnie 
łamie umowę i przestaje wysyłać gaz do Polski. A to był dopiero początek 
problemów. Okazało się, że owszem, zbudowaliśmy strategiczny gazociąg 
Baltic Pipe z Norwegii, który miał nam umożliwić rezygnację z rosyjskich 
dostaw, tyle że jest pusty. Biznesowa zasada jest taka, że najpierw zapewnia 
się dobry, duży kontrakt na gaz, a dopiero potem buduje się rurociąg. 
Jeśli najpierw zbudujesz rurę, to dostawca gazu wie, że będziesz gotowy 
zapłacić znacznie wyższą cenę za gaz. Przecież nie wsadziłeś w tę rurę 
miliardów złotych, żeby teraz nie płynął nią gaz! Gdyby negocjowano z 
dostawcą cenę przed zbudowaniem rury, ten nie miałby tego argumentu 
i byłby skłonny dać niższą cenę. Tym bardziej, że Baltic Pipe nie łączy 
Polski z mitycznym „szelfem norweskim”, tylko z gazociągiem Europipe, 
który ma ograniczoną przepustowość, który jest elementem gry rynkowej 
wielkich gospodarek takich jak Niemcy, Wielka Brytania czy Holandia. 
Walczymy o to samo źródło gazu, przy czym Niemcy mają więcej pie-
niędzy. Cała ta historia jest zresztą bardzo ciekawa, bo jeśli jesteśmy z 
Niemcami partnerami w ramach tego samego sojuszu, a Niemcy mają 
połączenie z szelfem norweskim, to po co dodatkowo budowaliśmy rurę 
z ominięciem Niemiec?

Wracając do Niemiec. W jednej chwili runęła cała idea funkcjonowania 
niemieckiej gospodarki. Jej cała konkurencyjność opierała się przecież na 
dostawach ekstremalnie taniego gazu z Rosji. I o to zapewne toczy się gra! 
O ograniczenie konkurencyjności niemieckiej gospodarki. Komuś bardzo 
zależy, by ten kolos upadł na kolana. A z nim, niestety, Polska gospodarka 
… przy okazji!

To wszystko mnie przerasta … .

Myślę, że nie tylko mnie przy-
szło w ostatnich dniach odbierać 
wiadomości o tym, że na wieczną 
wartę, odeszła kolejna, bliska 
osoba. Być może, będąc ponie-
kąd osobą publiczną, która na co 
dzień ma do czynienia z wieloma 
ludźmi, odbieram tego rodzaju 
wiadomości nieco częściej ale, 
każda z nich niepostrzeżenie 
skłania mnie do refleksji. Wracają 
wspomnienia osób, z którymi los 
zetknął mnie na krócej lub dłużej 
w okresie aktywności w radzie ro-
dziców jednej ze szkół, w okresie 
komitetu rozbudowy tej szkoły i 
budowy hali sportowej, wreszcie w 
okresach różnych form działalności 
zawodowo-zarobkowej i chociaż 
skłamałabym twierdząc, że „scena 
wokół” zrobiła się pusta to prawdą 
jest fakt, że w sercu tli się tęsknota 
pomieszana z gorzką świadomo-
ścią, że to proces nieodwracalny. 
W mijającym tygodniu lista osób, 
których już nie spotkam zmalała 
o trzy ludzkie istnienia i chociaż z 
żadną z nich na co dzień nie byłam 
zbyt blisko, to tak się składa, że 
każda z NICH, ma w moim sercu 
swój maleńki kącik i zapewnioną 
pamięć i szacunek…

Dlaczego o tym i dlaczego dziś, 
choć do Święta Zmarłych mamy 
jeszcze ponad miesiąc?

Nie tak dawno swój jubileusz 
miało Muzeum im. Zofii i Wacława 
Nałkowskich – miejsce, które naj-
wcześniej w mojej pamięci zapisało 
się chyba z okresu V klasy SP 1 w 
Kobyłce, której byłam wówczas 
uczennicą i szkolnej, pieszej wy-

cieczki. Jakże inaczej ono wówczas 
wyglądało od tego co jest dziś. Pa-
miętam starszego mężczyznę, który 
coś do nas pokrzykiwał z otwartego 
okna na poddaszu, dopiero w do-
rosłym wieku dowiedziałam się, że 
był to Pan Jerzy Surowcew, który na 
możliwy wówczas jemu sposób dbał 
o pamięć rodziny Nałkowskich.

Wspomnienie tego jubileuszu 
przywołało z pamięci podjętą jakiś 
czas temu, przez wołomińską radę, 
uchwałę o nadaniu jednemu z rond 
na terenie Wołomina imienia Poli-
karpa Bulika, I burmistrza Wołomi-

na po wyborach samorządowych w 
1990 roku. W kwietniu tego roku 
minęła piąta rocznica śmierci tego 
samorządowca. To właśnie za jego 
kadencji podjęto decyzję o utwo-
rzeniu samorządowego Muzeum 
w Wołominie. Ronda jego imienia 
nadal nie ma. A informacji choćby, o 
zapaleniu symbolicznego znicza, na 
grobie też nigdzie nie zauważyłam.

Pamięć i szacunek – nie zapo-
minajmy o tych, którzy byli przed 
nami.

Pamięć  
i szacunek

Teresa Urbanowska

(...) za I kadencji, gdy burmi-
strzem Wołomina był Polikarp 
Bulik, podjęto decyzję o utwo-

rzeniu samorządowego Muzeum 
w Wołominie. Obiecanego ronda 

jego imienia nadal nie ma.  
A informacji choćby, o zapaleniu 
symbolicznego znicza na grobie 
w V rocznicę śmierci też nigdzie 
nie zauważyłam. Pamięć i szacu-

nek – nie zapominajmy o tych, 
którzy byli przed nami.
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Drugą dawkę przypomi-
nającą przeciw COVID-19 
będą mogły zaszczepić się 
wszystkie osoby w wieku 
powyżej 12 lat, które pierw-
szą dawkę przypominającą 
przyjęły przynajmniej trzy 
miesiące wcześniej. 

Szczepienie drugą dawką 
przypominającą będzie wy-

konywane 
p r e p a -
r a t a m i 
przeciw 
warian-
tom Omi-
kron BA.1 lub 
BA.4/5. W blisko 
90 proc. przypadków 
chronią one przed ciężkim 
przebiegiem choroby CO-
VID-19 lub hospitalizacją. 

Już od 11 lipca br.  EMA 
(Europejska Agencja Le-
ków) oficjalnie zaleciła jej po-
dawanie wszystkim osobom 
powyżej 60. roku życia. Od 
16 września w Polsce mogą 

przyjąć ją wszyscy chętni w 
wieku 12+

Pierwszeństwo w szcze-
pieniu drugą dawką przy-
pominającą mają osoby z 
grup ryzyka: w wieku 60+, 
z chorobami przewlekłymi, 
z zaburzeniami odporności, 
personel medyczny, który 
ma kontakt z chorymi lub 
materiałem zakaźnym oraz 
mieszkańcy i pracownicy 

placówek opieki długoter-
minowej.

W dniach 16-19 
września zaszcze-

piło się 14 
tys. osób, 

a 81 tys. z 5 
mln. osób z 

wystawionym 
skierowaniem na 

dawkę przypomina-
jącą, zapisało się na szcze-
pienie. 

Do Polski powinno trafić 
ok. 4 mln dawek szczepio-
nek celowanych na Omikron 
BA.1 i BA 4/5. Już teraz bli-
sko tysiąc punktów zamówi-
ło 128 tys. dawek szczepionki 
Omikron BA.1.

- Wszystkie obecnie 
dopuszczone do 

obrotu szczepionki 
adaptowane są rów-

nie skuteczne– mówi 
Grzegorz Cessak, 

prezes Urzędu 
Rejestracji 
Produktów 

Leczniczych. 

Od 16 września każda osoba powyżej 12 roku 
życia może skorzystać ze szczepienia dawką 
przypominającą.

Czwarta dawka 
szczepionki 
przeciw COVID-19

zaszczep się

- Zapraszamy do skła-
dania wniosków w XII edy-
cji Programu Stypendial-
nego dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych i 
dla studentów będących 
mieszkańcami naszego 
miasta. Naszym celem 
jest wspieranie edukacji 
uzdolnionych uczniów 
oraz studentów poprzez 
świadczenie pomocy ma-
terialnej o charakterze 
motywacyjnym. Prawo 
do ubiegania się o przy-
znanie stypendium przy-
sługuje uczniom szkół 
ponadpodstawowych i 
studentom, będących 
stałymi mieszkańca-
mi naszego miasta i 
posiadających waż-
ną Marecką Kartę 

Mieszkańca - zachęca 
marecki ratusz

Stypendium będzie 
przyznawane na 10 mie-
sięcy w następujących ka-
tegoriach: za osiągnięcia 
w nauce dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych, 
za osiągnięcia w na-
uce  d l a  s tudentów, 
za osiągnięcia sporto-
we oraz dobre wyniki 

w nauce dla uczniów 
szkó ł  ponadpodsta -
wowych i studentów, 
za osiągnięcia artystycz-
ne oraz dobre wyniki w 
nauce dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych i stu-
dentów.

Wnioski o stypendium 
mogą składać: sami za-
interesowani, rodzice 
lub prawni opiekunowie 
ucznia, rady pedagogiczne 
bądź rady szkół, dyrekcje 

szkół,organizacje samo-
rządowe i społeczne, wła-
dze klubów i organizacji 
sportowych.

Wniosek należy złożyć 
do Kancelarii Centrum 
Usług Wspólnych przy ul. 
Klonowej 7 w terminie do 
5 października 2022 roku. 
Jeśli do wniosku składane 
są kopie dokumentów, 
ich zgodność z orygina-
łem można potwierdzić 
w Kancelarii Centrum 
Usług Wspólnych. Wów-
czas oryginał dokumentu 
należy okazać do wglądu 
przy składaniu wniosku.

Źródło: UM Marki

– Prawo do ubiega-
nia się o przyznanie 
stypendium przysługu-
je uczniom szkół ponad-
podstawowych i studen-
tom, będących stałymi 
mieszkańcami naszego 
miasta i posiadających 
ważną Marecką Kartę 
Mieszkańca - informuje  
marecki ratusz.

Rusza XII edycja projektu wspierającego zdol-
nych uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 
studentów

Marecki Program 
Stypendialny

dla najlepszych

- W ramach jakich programów 
udało się pozyskać środki ze-
wnętrzne na doposażenie ząb-
kowskich szkół publicznych?
- Kiedy objęłam urząd burmistrza 
miasta Ząbki w naszym mieście 
funkcjonowały trzy szkoły podsta-
wowe, aczkolwiek wszystkie miały 
po dwie odrębne lokalizacje.  
Dlatego też, w 2018 roku startując 
w pierwszej edycji konkursu „Mi-
strzowie kompetencji”, wspólnie 
ze szkołami zgłosiliśmy trzy 
projekty, które uzyskały 100% do-
finansowania z Unii Europejskiej 
i budżetu państwa. W ramach tej 
edycji projektu dla szkół podsta-
wowych nr 1, 2 i 3 zakupiliśmy 
wyposażenie pracowni biologicz-
nej, przyrodniczej, chemicznej, 
matematycznej i informatycznej 
(TIK – Technologii Informacyj-
no – Komunikacyjnej) na kwotę 
320.000 złotych. Pozyskaliśmy 
m.in. 102 tablety i laptopy z 
oprogramowaniem, trzy tablice 
interaktywne, dziewięć drukarek, 
pięć projektorów i wizualizerów, 
dwie mobilne szafy na sprzęt, 
20 mikroskopów, dwa modele 
budowy człowieka oraz drobne 
wyposażenie w postaci map, 
atlasów, globusów, odczynników 
chemicznych, gier planszowych 
czy modeli brył obrotowych. W 
2019 roku składaliśmy wnioski 
do drugiej edycji „Mistrzów 
kompetencji”. Wówczas reali-
zowane były trzy projekty dla 
szkół SP1, SP2, SP3, SP4, i SP5.  
Podobnie jak w pierwszej edycji 
nasze projekty, tym razem na 
łączną kwotę ponad 450.000 
złotych, uzyskały 100% dofi-
nansowania z Unii Europejskiej 
i budżetu państwa. Za te pie-
niądze zakupiliśmy dla wszyst-
kich pięciu szkół podstawowych 
wyposażenie kolejnych pracowni 
biologicznych, przyrodniczych, 
chemicznych, fizycz-
nych, geograficznych, 
matematycznych i 
informatycznych 
(TIK).  Nasze 
szkoły wzbogaciły 
się o 133 tablety i 
laptopy z opro-
gramowaniem, 
12 monitorów 
interaktyw-
nych (tablic 
interaktywnych), 10 drukarek,  
dwa projektory i wizualizery, 
dwa aparaty fotograficzne, cztery 
dziecięce manekiny ratowni-
cze, siedem zestawów do nauki 
programowania oraz drobne 
wyposażenie takie jak mapy, 
atlasy, globusy, odczynniki che-
miczne, gry planszowe i modele 
ciała człowieka.  W 2020 roku, 
kiedy oddaliśmy do użytku nowy 
budynek Szkoły Podstawowej nr 

6 (wraz z przedszkolem i halą 
sportową) przy ul. Dzikiej zadba-
liśmy o pełne wyposażenie szkoły,  
przedszkola i hali sportowej. W 
każdej Sali lekcyjnej pojawił się 
komputer, rzutnik multimedialny 
i tablica interaktywna. Ponadto 
zostały w pełni wyposażone dwie 
pracownie komputerowe. 
- O dofinansowanie na wypo-
sażenie szkół w Ząbkach wy-
stępowała Pani także w latach 
2021 i 2022
- Tak, w 2021 roku, w ramach rzą-
dowego programu „Laboratoria 

przyszłości”, ząbkowskie szkoły 
zakupiły sprzęt i wyposażenie 
pracowni na łączą kwotę niemal 
1,3 mln złotych, m.in. drukarki 
3D, google VR, sprzęt do pracow-
ni technicznej, urządzenia AGD, 
zestawy do programowania oraz 
wiele drobnych elementów.
W roku bieżącym aplikowaliśmy 
do projektu „Szkoła online – 
wsparcie działań edukacyjnych w 
formie zdalnej”. Przetarg został 

ogłoszony w roku bieżącym, a 
planowane zakupy opiewają na 
kwotę, 2,7 mln złotych. Dofi-
nansowanie w tym projekcie 
wynosi 80%. Dostawa sprzę-
tu przewidywana jest w roku 
szkolnym 2022/2023. W ramach 
wspomnianego wyżej projektu 
doposażymy wszystkie sześć 
szkół podstawowych w naszym 
mieście. Sprzęt planowany do 
zakupu to m.in. 35 tablic inte-
raktywnych, 154 laptopy i tablety 
dla nauczycieli i uczniów, osiem 
drukarek i urządzeń wielofunk-

cyjnych, osiem zestawów gogli 
VR, 24 rzutniki multimedialne,  
pięć licencji aplikacji 3D (Szkoła 
Podstawowa nr 6 zakupiła taką 
licencję wcześniej, w ramach 
„Laboratoriów przyszłości”), 
doposażenie mobilnych pracow-
ni (chemicznej, biologicznej, 
geograficznej, fizycznej) oraz 
wiele innych elementów, jak 
szafki laboratoryjne, odczynniki 
itp. 
- Czym jest i do czego służy 
aplikacja 3D zakupiona przez 
ząbkowskie szkoły?

- Pełna licencja aplikacji edu-
kacyjnej 3D pozwala na prowa-
dzenie ciekawych i angażujących 
zajęć interaktywnych na lek-
cjach biologii, chemii, geografii, 
matematyki czy też fizyki z 
astronomią. Każda z aplikacji 
jest zbiorem minimum 1400 
interaktywnych modeli pomocy 
dydaktycznych 3D uzupełnio-
nych o zdjęcia, filmy, naukowe 
opisy. Biblioteka modeli 3D 

umożliwia również tworzenie 
własnych materiałów edukacyj-
nych. Aplikacja dla nauczyciela 
pozwala na przygotowanie zajęć, 
prowadzenie lekcji, przygotowy-
wanie sprawdzianów i kartkówek. 
Aplikacja ma funkcjonalność AR 
– rozszerzonej rzeczywistość, 
co umożliwia nauczycielowi 
wyświetlanie modeli 3D w do-
wolnym miejscu np. na biurku 
czy ławce ucznia. Z kolei apli-
kacja dla uczniów gwarantuje 
im możliwość korzystania na 
swoich prywatnych urządzeniach 

– komputerach, laptopach, table-
tach czy smartfonach. Modele w 
aplikacji pozwalają zilustrować 
temat każdej lekcji i sprawić, 
by stała się ona atrakcyjna dla 
ucznia.
- Jak Pani ocenia przygotowa-
nie placówek oświatowych do 
niedawno rozpoczętego roku 
szkolnego
- Nasze ząbkowskie szkoły posia-
dają nie tylko bardzo dobrą bazę 
oświatową, którą nieustannie 
modernizujemy i rozbudowuje-
my,  jesteśmy liderem w Powiecie 

Wołomińskim, jeśli chodzi o 
doposażenie szkół.  Wszystkie 
nasze placówki funkcjonują w 
nowoczesnych obiektach oświa-
towych i nieustannie poprawiamy 
infrastrukturę sportową, budując 
kolejne hale i modernizując oto-
czenia zewnętrzne. Warto pod-
kreślić, że mamy także doskonałą 
kadrę nauczycielską, co pokazują 
m.in. dobre wyniki egzaminów  
ośmioklasistów. 

W mieście Ząbki działa obecnie sześć szkół podstawowych prowadzonych 
przez gminę. O ich wyposażeniu i przygotowaniu do nowego roku szkolonego 
mówi Małgorzata Zyśk, burmistrz Miasta Ząbki.

–  Nasze ząbkowskie szkoły posiadają 
nie tylko bardzo dobrą bazę oświato-

wą, którą nieustannie modernizujemy 
i rozbudowujemy, jesteśmy również li-
derem w Powiecie Wołomińskim, jeśli 

chodzi o doposażenie szkół. Wszyst-
kie nasze placówki funkcjonują w 
nowoczesnych obiektach oświato-

wych (...) – mówi Małgorzata Zyśk, 
burmistrz Miasta Ząbki

Ząbkowskie  
szkoły na miarę 
XXI wieku

Rozpoczyna się budowa sygnalizacji świetlnej na niebezpiecznym skrzyżowaniu. W finanso-
wanie budowy sygnalizacji świetlnej zaangażowane są trzy podmioty: samorząd województwa 
mazowieckiego, powiat wołomiński oraz Miasto Marki

Będzie bezpieczniej na skrzyżowaniu 
Główna-DW631w Markach

O konieczności właściwego 
zabezpieczenia skrzyżowania ulic 
Głównej, Dworkowej i ks. Poła-
skiego (droga wojewódzka 631) 
marecki samorząd apelował do 
Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Warszawie zanim 
jeszcze otwarto nowy ciąg komu-
nikacyjny prowadzący z Marek do 
Kobyłki.

Oddanie wiaduktu nad obwod-
nicą, łączącego ulicę Główną z 
ulicą Dworkową, nastąpiło w marcu 
2021 roku. Żeby przejechać taką 
drogę, niezbędne jest przecięcie 
ruchliwej drogi wojewódzkiej nr 
631, co powoduje bardzo dużo 
niebezpiecznych zdarzeń drogo-
wych w tym rejonie. Latem 2020 
roku władze  Marek rozpoczęły 
rozmowy na temat zainstalowania 
na tym skrzyżowaniu tymczasowej 
sygnalizacji świetlnej (do czasu 
kompleksowej przebudowy drogi). 

10 września 2020 do Mazowieckie-
go Zarządcy Dróg Wojewódzkich 
(MZDW) trafiło z Urzędu Miasta 
pismo w tej sprawie, a następnie 
w październiku tego samego roku 
UM Marki zadeklarował  wsparcie 
finansowe dla tej inwestycji wspól-

nie z powiatem wołomińskim. 
Batalia proceduralna w sprawie 
możliwości budowy tymczasowej 
sygnalizacji trwała niemal 2 lata. 
Jednak wszystko wskazuje na to, że 
za chwilę nastąpi skuteczne rozwią-
zanie problemu poprawy bezpie-

czeństwa kierowców. W sierpniu 
2022 roku Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich podpisał umowę z 
wykonawcą robót – firmą Traffic 
Polska z Marek. Firma została 
wprowadzona na teren budowy.

- Serdecznie dziękuję wszyst-
kim zaangażowanym w dopro-
wadzenie tego projektu do fazy 
finałowej. Dzięki temu w tym roku 
na skrzyżowaniu DW 631 z Główną 
i Dworkową będzie bezpieczniej – 
mówi burmistrz Jacek Orych.

Będzie to tymczasowe roz-
wiązanie. Docelowo DW 631 bę-
dzie kompleksowo remontowana 
przez samorząd województwa 
mazowieckiego. Rozbudowane 
zostanie wówczas skrzyżowanie 
z Główną i Dworkową. Powstaną 
m.in. przejście dla pieszych, osob-
ne lewoskręty i prawoskręty oraz 
łącznik między już wybudowanymi 
drogami rowerowymi.

Już niebawem poprawi się bezpieczeństwo kierowców.
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Do końca roku za złotówkę  
do marszałkowskich muzeów i teatrów!
Jeszcze do końca roku uczniowie z Mazow-
sza mogą odwiedzać mazowieckie instytucje 
kultury za złotówkę. W maju i w czerwcu z tej 
możliwości skorzystało blisko 14 tys. młodych 
ludzi. To efekt inicjatywy samorządu woje-
wództwa, który zaprosił młodych Mazowszan 
do aktywnego udziału w kulturze. 

Jak przekonuje marszałek 
Adam Struzik, duża licz-
ba uczniów odwiedzjących 
mazowieckie muzea i teatry  
w maju i w czerwcu to dobry 
prognostyk przed zbliżającą 
się jesienią i zimą. – Jestem 
przekonany, że w najbliższych 
miesiącach nasze instytucje 
będą jeszcze chętniej od-
wiedzane. Zwłaszcza, że ich 
oferta kulturalna jest bardzo 
bogata.  

Najchętniej do teatru

Największą popularnością 
cieszyły się marszałkowskie 
teatry. Spektakle w Teatrze 
Polskim w Warszawie w cią-
gu zaledwie dwóch miesię-
cy obejrzało blisko 1,4 tys. 
uczniów. Zbliżoną liczbę 
widzów miał płocki Teatr 
Dramatyczny. Rekordzistą 
okazał się jednak Mazowiec-
ki Teatr Muzyczny im. Jana 
Kiepury w Warszawie, z któ-
rego oferty skorzystało ponad  
2,5 tys. młodych ludzi.

Zwiększone zaintereso-
wanie odnotowały również 
mazowieckie muzea. Ucznio-
wie chętnie odwiedzali m.in. 
Muzeum Wsi Mazowieckiej 
w Sierpcu, Muzeum Roman-

tyzmu w Opinogórze czy 
radomską Elektrownię.

Pomysłodawca akcji, prze-
wodniczący Sejmiku Woje-
wództwa Mazowieckiego, 
Ludwik Rakowski, podkreśla 
te dane tylko potwierdzają 
trafność pomysłu. – Wie-
dzieliśmy, że ta inicjatywa 
może się spotkać z dużym 
zainteresowaniem. Nie spo-
dziewaliśmy się jednak,  
że wyniki będą aż tak dobre. 
Mamy jeszcze w puli 3 mln zł 
na promocyjne bilety, dlatego 
już dziś zachęcam nauczycie-
li do planowania jesiennych 
wyjazdów do naszych insty-
tucji kultury.

3 mln do wykorzystania

W maju tego roku zarząd 
województwa zdecydował  
o realizacji programu „Kul-
tura za złotówkę”. Jego celem 
jest otwarcie marszałkow-
skich instytucji kultury dla 
dzieci i młodzieży, a na re-
alizację przeznaczono 6 mln 
zł. Szkoły z programu mogą 
skorzystać do końca roku. Do 
wykorzystania zostało blisko 
3 mln zł. 

Iwona Wujastyk, dyrektorka 
Mazowieckiego Teatru Mu-

• Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie
• Warszawska Opera Kameralna w Warszawie 
• Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca  

„Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego 
• Mazowiecki Instytut Kultury 
• Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
• Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie 
• Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie 
• Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej  

„Elektrownia” w Radomiu 
• Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie 
• Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu 
• Stacja Muzeum
• Muzeum Romantyzmu w Opinogórze 
• Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 
• Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie 

• Muzeum Regionalne w Siedlcach 
• Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce 
• Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie 
• Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie 
• Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu 
• Europejskie Centrum Artystyczne  

im. Fryderyka Chopina w Sannikach 
• Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku
• Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury 
• Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu 
• Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
• Muzeum Niepodległości w Warszawie
• Muzeum Mazowieckie w Płocku 
• Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski  

obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944) 
• Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie

Jeszcze do końca roku uczniowie z Mazowsza mogą odwiedzać mazowieckie muzea i teatry za złotówkę.  
Do skorzystania z tej oferty zachęcają: Ludwik Rakowski, przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego  

i marszałek Adam Struzik. Na zdjęciu z Iwoną Wujastyk – dyrektor Mazowieckiego Teatru Muzycznego w Warszawie  
oraz Pawłem Cukrowskim – dyrektorem Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki urzędu marszałkowskiego. 
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zycznego im. Jana Kiepury w 
Warszawie, zaznacza, że ini-
cjatywa samorządu wojewódz-
twa dała możliwość udziału  
w życiu kulturalnym i pozna-
nia oferty artystycznej dzie-
ciom i młodzieży niezależnie 
od możliwości finansowych. 
– Zorganizowanie atrakcyj-
nej oferty na koniec roku 
szkolnego nie było proste, ale 

zbiegło się to z jubileuszem 
120. urodzin naszego patrona, 
więc bardzo zależało nam, 
aby jak najwięcej osób go 
poznało. Młodym ludziom 
zaproponowaliśmy połączenie 
oferty artystycznej – spektaklu 
lub filmu z częścią edukacyj-
ną. Po spektaklu „Awantura  
w mollDurze” aktorzy pro-
wadzili lekcje „Magia te-

atru”, podczas których można 
było poznać zawody związane  
z przygotowaniem spektaklu, 
proces jego powstania, jak 
również odkryć techniczne 
możliwości światła, dźwięku 
i multimediów. Jak doda-
je dyrektorka, wielokrotnie 
była to pierwsza wizyta dzie-
ci w teatrze muzycznym.  
Nowy program samorządu 

województwa to szansa na 
promocyjne zwiedzanie in-
stytucji kultury oddalonych 
od miejsca zamieszkania 
uczniów, a tym samym możli-
wość poznania nowych miejsc 
na kulturalnej mapie Mazow-
sza, ich zbiorów, skorzystania 
z różnorodnych propozycji 
kulturalnych, takich jak np. 
lekcje muzealne. 

Z oferty Teatru Polskiego w Warszawie  
w maju i czerwcu skorzystało 1,4 tys. uczniów.  

Spektakle za złotówkę będzie można
oglądać jeszcze do końca roku

Zamek w Liwie jest jedną z 28 mazowieckich instytucji kultury, które uczniowie mogą zwiedzać za złotówkę

Jak zwiedzać  
za złotówkę
Aby móc skorzystać  
z „promocyjnej” ceny 
szkoła powinna wysłać 
zgłoszenie o chęci udziału 
do wybranej przez siebie insty-
tucji kultury. Formularz zgłoszenia 
jest dostępny na stronie www.mazovia.pl  oraz 
na stronach instytucji kultury. Do udziału w pro-
gramie władze Mazowsza zapraszają uczniów  
szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

W programie bierze udział 28 marszałkowskich instytucji kultury:



6

biuro reklamy tel. 22-787-77-83, e-mail: reklama@zyciepw.plwww.zyciepw.pl

29 września 2022powiat

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

www.wilenskapark.pl

Nie wkradł się tu żaden błąd i 
tak, dzięki temu dofinansowaniu 
kanalizacja będzie budowana także 
na terenie wiejskim, a konkretnie 
w ulicy Żabiej w Jasienicy- Górki 
wraz z kanałem tłocznym w ulicy 
Kielaka w Tłuszczu. Oprócz tego 
6 km sieci wodociągowej powsta-
nie w miejscowościach Miąse, 
Szczepanek, Waganka i Postoliska 
(Kazimierzów).

Podczas uroczystego podpisania 
umowy Gminę Tłuszcz repre-
zentował Burmistrz Tłuszcza 
Paweł Bednarczyk przy kontrasy-
gnacie Skarbnik Gminy Haliny 
Kusak, a Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego 
wicemarszałek Wiesław Rabo-
szuk. Dofinansowanie pocho-
dzi z PROW na lata 2014-2020. 
– Cieszy mnie każde dofinanso-

wanie, które wraz z pracownikami 
Wydziału Inwestycji i Rozwoju 
pozyskujemy w wielu obszarach, za-
równo jeśli chodzi o modernizacje 

budynków użyteczności publicznej, 
budowę i remonty dróg czy rozbu-
dowę sieci wodno- kanalizacyjnej. 
Ta informacja jednak ucieszyła 

mnie wyjątkowo, bowiem otwiera 
przed naszą gminą nowe możli-
wości. Gdy tylko dowiedziałem 
się, że jest możliwość pozyskania 
środków na budowę kanalizacji na 
obszarach wiejskich wiedziałem, 
że musimy z niej skorzystać. Na 
początku wybudujemy blisko 1 km 
w Jasienicy- Górki- czyli tam gdzie 
jest możliwość połączenia z wybu-
dowaną już sieci. Dodatkowo cieszy, 
że będziemy mogli uzupełnić sieć 
wodociągową w miejscowościach, w 
których były brakujące odcinki lub 
nie było dotychczas sieci. Całkowita 
wartość tego zadania to 4,2 mln zł, 
ale koszty kwalifikowane to 3 mln zł i 
w takiej samej kwocie otrzymaliśmy 
dofinansowanie. Inwestycja będzie 
realizowana w latach 2022-2024 – 
mówi burmistrz Tłuszcza Paweł 
Bednarczyk

Od kilku lat na terenie Marek, ale i innych gmin powiatu wołomińskiego zauważalny jest wzrost liczby 
dzików bytujących na terenach miejskich. Dzik łatwo przyzwyczaja się do dostępu do pożywienia i nie-
stety chętnie rozmnaża się w miastach.

Dziki w Markach
Zatrważające jest, że wiele osób 

świadomie lub nieświadomie pro-
wadzi dokarmianie dzików. Każdy, 
kto wyrzuca bioodpady na niezago-
spodarowane działki tworzy miejsce 
do dokarmiania dzików. Opadłe 
owoce, warzywa, obierki, skoszona 
trawa i inne bioodpady wyrzucane 
w sposób niezgodny z przepisami 
ustawy śmieciowej stają się pokar-
mem dla dzików.

Na terenie Marek obowiązuje 
zakaz dokarmiania dzików.

Tereny leśne wokół miast sprzy-
jają pojawianiu się dzikiej zwierzyny 
na terenach zurbanizowanych. 
Starajmy się to ograniczać. Dlate-
go pracownicy Wydziału Ochrony 
Środowiska regularnie rozsypują 
środek odstraszający dziki w miej-
scach zgłaszanych przez miesz-
kańców. Tygodniowo to około 20 kg 
środka – zaznacza Magda Zupka 
z Wydziału Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej.

W bieżącym tygodniu dotarła 
do Marek partia nowego preparatu 
odstraszającego, który imituje za-
pach sierści drapieżników, które są 
zagrożeniem dla dzików. Będziemy 
go rozsypywać w rejonach wskaza-
nych w zgłoszeniach mieszkańców, 
które trafiają do urzędu miasta. Pre-
parat jest całkowicie nietoksyczny i 
bezpieczny dla ludzi i zwierząt. Jest 
środkiem o  długim czasie działania, 
przy normalnych opadach deszczu 
działa nawet do 2 tygodni.

To kolejna partia preparatu 
odstraszającego dystrybuowana 
na terenie miasta   w przestrzeni 
publicznej oraz przekazywana 
mieszkańcom w formie „pakie-
tów antydzikowych”. W ostatnich 

miesiącach zużyto ponad 400 kg 
preparatu odstraszającego.

W ciągu ostatnich kilku tygodni 
zwiększyła się liczba zgłoszeń doty-
czących dzików na terenie miasta. 
Urząd Miasta podjął rozmowy z 
kołem łowieckim, ale ze względu 
na występowanie ASF (Afrykański 
Pomór Świń) i ograniczenia praw-

ne nie ma możliwości odłowienia 
dzików i wywiezienia ich poza teren 
miasta.

Wciąż w porozumieniu ze Staro-
stą Wołomińskim i kołami łowiec-
kimi szukamy nowych rozwiązań, 
które zminimalizują występowanie 
dzików w Markach. Jutro w sie-
dzibie Starostwa Powiatowego w 
Wołominie zwołano spotkanie w 

sprawie ograniczenia populacji dzi-
ków na terenie powiatu z udziałem 
służb starosty, Nadleśnictwa, kół 
łowieckich i przedstawicieli gmin. 
Mamy głęboką nadzieję, że podczas 
spotkania uda się wypracować roz-
wiązania, które szybko i skutecznie 
zmniejszą populację dzików na 
terenach zabudowanych.

Dlatego, oprócz rozsypywania 
zapachowego środka odstraszają-
cego, we współpracy z Fundacją 
Przyjaciele Braci Mniejszych pro-
wadzimy regularne odstraszanie 
dzików m.in. środkami pirotech-
nicznymi (hukowymi). Jeśli usły-
szycie Państwo strzały na terenie 
miasta, proszę się nie obawiać. Nikt 
nie strzela do dzikiej zwierzyny w 

terenie zabudowanym. Nikomu 
nic się nie stanie. Działania te mają 
na cele przepędzenie dzików na 
tereny leśne.

Warto zaznaczyć, że Marki 
oprócz działań zmierzających do 
przepłaszania dzików z terenów 
miejskich zapewniają kompleksową 
opiekę innym zwierzętom dzikim 

wolno żyjącym. Jako jedyni w powie-
cie wołomińskim współpracujemy z 
Lasami Miejskimi m.st. Warszawa 
w zakresie dostarczania dzikich 
ssaków do Ośrodka Rehabilitacji 
Zwierząt. Każde zwierzę ranne 
lub poszkodowane w zdarzeniu 
drogowym trafia do specjalistów i 
jest mu udzielana fachowa pomoc 
-- informuje marecki ratusz

Przed wakacjami rozpoczęły się prace nad projektem modernizacji ulicy Różanej. Po opracowaniu 
przez projektanta wstępnej koncepcji przebudowy tej drogi, poddano dokument konsultacjom 
społecznym. Z udziałem mieszkańców została wypracowana jego ostateczna wersja.

Ostateczna koncepcja budowy  
ulicy Różanej w Zielonce

Wniosek skierowany do Urzę-
du w procesie konsultacyjnym 
został rzetelnie przeanalizowa-
ny. Projektant brał pod uwagę 
zarówno kwestie techniczne, jak 
również prawne proponowanych 
zmian.   Teraz, na podstawie 
tejże koncepcji zostanie opraco-
wana kompletna dokumentacja 
projektowa modernizacji ulicy 
Różanej wraz ze wszystkimi 
uzgodnieniami, uprawniającymi 
do pozyskania pozwolenia na 
budowę.

W ramach opracowania za-
planowano wyznaczenie jezdni o 

szerokości do 5 metrów wraz ze 
ścieżką pieszo-rowerową dosto-
sowaną do szerokości dostępne-
go miejsca. W ulicy przewidziana 
zostanie nowa kanalizacja desz-
czowa oraz przebudowa kolizji 
sieci. Plan zawierać będzie także 
kanał technologiczny.

Dodatkowo rozmieszczone 
zostaną elementy uspokojenia 
ruchu. Ponadto projekt zawierać 
będzie również całkowitą wymia-
nę dotychczasowego oświetlenia 
no nowoczesne, energooszczęd-
ne lampy LED.

Źródło: UM ZielonkaJuż niebawem ul. Różana zmini swój wygląd

Gminę Tłuszcz reprezentował  m.in. burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk

Każdego roku Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk pozyskuje na rzecz Gminy Tłuszcz wiele do-
finansowań, ale takiego jeszcze nie było. Gmina Tłuszcz uzyskała  3 000 000 zł, co stanowi 100 % 
kosztów kwalifikowanych na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach wiejskich! 

Gmina Tłuszcz uzyskała   
3 000 000 zł dofinansowania

– Miasto Marki oprócz 
działań zmierzających  
do przepłaszania dzików  
z terenów miejskich 
zapewniają kompleksową 
opiekę innym zwierzętom 
dzikim wolno żyjącym. 
Jako jedyni w powiecie wo-
łomińskim współpracujemy 
z Lasami Miejskimi  
m.st. Warszawa w zakre-
sie dostarczania dzikich 
ssaków do Ośrodka 
Rehabilitacji Zwierząt. 
Każde zwierzę ranne lub 
poszkodowane w zdarzeniu 
drogowym trafia do specja-
listów i jest mu udzielana 
fachowa pomoc -- informu-
je marecki ratusz
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W ramach zaplanowa-
nych wydarzeń odbyły się 
m.in. premierowa projekcja 
etiudy „Norwid w podró-
ży”, występ artystyczny z 
udziałem aktora Mariusza 
Bąkowskiego wcielającego 
się w postać Norwida i kon-
cert z okazji urodzin Nor-
wida w wykonaniu artystki 
Gaby Kulki z zespołem. 
Druga część obchodów od-
była się w Muzeum Cypria-
na Norwida w Dębinkach.

- Właśnie tutaj  w Pałacu 
w Chrzęsnem znajduje się 
stała wystawa poświęcona 
życiu i twórczości arty-
sty, traktowana przez nas 
przez wiele lat jako zalążek 
przyszłego Muzeum, któ-
re dzięki naszej wspólnej 
inicjatywie z Powiatem 
Wyszkowskim i gminą Za-
brodzie oraz przy wsparciu 
polskiego rządu zainaugu-

rowało swoją działalność 
w ubiegłym roku w Pała-
cu w Dębinkach, gdzie 
odbędziesię druga część   
dzisiejszych   uroczystości 
- powiedział Adam Lubiak, 
starosta wołomiński. 

- (...) W sposób szcze-
gólny zapadł mi w pamięci 
dzień 24 września 2021 
roku – równo rok temu 
odsłoniliśmy popiersie 

Wieszcza na terenie zespo-
łu pałacowo-parkowego w 
Chrzęsnem, przy udziale 
m.in. Wicepremiera, Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego prof. Piotra 
Glińskiego, Senator Marii 
Koc i  Wojewody Mazo-
wieckiego Konstantego 
Radziwiłła – dodał Sta-
rosta.

W uroczystości  uczest-
niczyli  m.in.:  Adam Lu-
biak, Starosta Wołomiński, 
Radna Sejmiku Wojewódz-
twa Mazowieckiego Ka-
tarzyna Lubiak, Dyrek-
tor Muzeum   Cypriana 
Norwida Jacenty   Maty-
siak, Naczelnik Wydziału 
Edukacji i Kultury Hanna 
Skrzypczak, Radny Sej-
miku Województwa Ma-
zowieckiego Michał Pru-

szyński, Wójt Gminy Za-
brodzie Krzysztof Jezierski, 
Przewodniczący Komisji 
Kultury Dziedzictwa i 
Współpracy z Jednostkami 
Samorządu Terytorialnego 
Robert Roguski, Radni    
Powiatu Wołomińskiego   
Paweł  Śliwa i Kazimierz 
Rakowski, Dyrektor Po-
wiatowego Urzędu Pracy 
Grażyna Krupa.

24 września, z okazji 201 rocznicy urodzin  
Cypriana Norwida, w Pałacu w Chrzęsnem  
odbyło się szereg wydarzeń kulturalnych.

Urodziny Norwida 

pam
ięci w

ieszcza

– Pragnę serdecznie podziękować 
wszystkim samorządom i instytucjom 
zaangażowanym w ubiegłoroczne 
wspólne obchody Roku Norwidow-
skiego. Dzisiaj twórczo kontynuujemy 
zapoczątkowane w ubiegłym roku 
inicjatywy i wydarzenia, 
które przez wiele lat pozo-
stawały w sferze marzeń 
- powiedział starosta 
Adam Lubiak

Na wniosek Miasta 
Zielonka, po oddaniu 
trasy ekspresowej S8, 
akredytowane laboratoria 
przeprowadziły badania 

natężenia 
d ź w i ę -
k ó w  w 
oko l icy 
n o w e j 
d r o -
g i  e k s -
p re s o w e j . 
Na podstawie 
wspomnianych 
badań i dalszej analizy, 
Marszałek Województwa 
Mazowieckiego uznał za 
zasadną potrzebę zmian 
i wydał decyzję o rozbu-
dowie istniejących i do-
budowie nowych ekranów 
na odcinku trasy obejmu-

jącym m.in. Zielonkę. 
Przebudowa zabezpie-
czeń przed hałasem zo-
stała przez inwestora, 
czyli Generalną Dyrek-
cję Dróg Krajowych i 
Autostrad, podzielona 

na dwa etapy. Efekty 
pierwszego zapew-

ne już są odczu-

walne dla 
m i e s z -
kańców 
p ó ł -
nocnej  
c z ę ś c i 
Zielon-

ki. Dru-
gi, będący 

w fazie pro-
jektowej, który 

swoim zasięgiem obej-
mie odcinek od ulicy Pu-
stelnickiej w Zielonce do 
węzła Radzymin, zgodnie 
z umową, ma potrwać 
nie dłużej niż do końca 
przyszłego roku.

Źródło: UM Zielonka 

Przebudowa 
zabezpie-

czeń przed 
hałasem zo-
stała przez 
inwestora, 

czyli GDDKiA, 
podzielona na 

dwa etapy. 

W okolicy trasy S8 jest już ciszej  
- pierwsza faza przebudowy ekranów 
akustycznych została sfinalizowana. 
Etap ten objął odcinek trasy od Marek 
do zielonkowskiej ulicy Pustelnickiej.

Ciszej  
przy drodze  
ekspresowej S8

z m
yślą o m

ieszkańcach

Burmistrz Edyta Zbieć regularnie 
informuje o bieżących działaniach 
inwestycyjnych, kulturalnych, spor-
towych i innych zdarzeniach ważnych 
dla przeciętnego mieszkańca na swo-
im oficjlnym profilu na FB. Poniżej 
kilka ostatnich informacji dla tych z 
Państwa, którzy nie korzystają w form 
cyfrowych:
Informacja dla mieszkańców dziel-
nicy Maciołki - Autobus miejski L26 
ruszy swoją starą trasą przez ulicę 
Szeroką do Zielonki od poniedziałku 
tj. 3 października. 
29 września odbędą się prace doty-
czące odbioru budowy ulicy Alei Wol-
ności w Zielonce. W piątek przystanki 
zostaną dostosowane do ponownego 
kursowania autobusu i komunikacja 
ruszy od poniedziałku. Krótko mó-
wiąc od poniedziałku mieszkańcy 
dzielnicy Maciołki znów będą skomu-
nikowani z PKP w Zielonce.
- Pałacyk na Źródniku: - Podpisałam 
dziś (29 września) umowę z firmą 
Good Wood na rewitalizację naszego 
kobyłkowskiego zabytku. Środki na 
początkową fazę odbudowy pałacyku 
pochodzą z 3 źródeł: Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, Urzędu 
Marszałkowskiego oraz Budżetu 
Miasta. Rewitalizacja zabytku to pro-
ces żmudny i kosztowny a w ramach 
tej umowy nie zrobimy wszystkiego, 
ale te pierwsze podjęte działania da-
dzą nam duże szanse na kontynuację 
wsparcia środkami zewnętrznymi. 
Termin realizacji prac rewitaliza-
cyjnych - 70 dni od dnia podpisania 
umowy. Burmistrz Edyta Zbieć 
zachęca do zapoznania się z mapą 
inwestycji w Kobyłce i sprawdzenia 
co dzieje się lub będzie działo w 
najbliższym czasie na terenie miasta. 

PROJEKTY ulic: Solskiego – wyko-
nano dokumentację i 15.07.2022 r. 
została wydana decyzja ZRiD, Sien-
kiewicza – wykonano dokumentację 
i 27.07.2022 r. została wydana decyzja 
ZRiD, Wesoła i Spacerowa na odc. 
Zaułek – Szeroka – został złożony 
wniosek o wydanie decyzji ZRiD, 
Poprzeczna – został złożony wniosek 
o decyzję ZRiD, Nowoprojektowana 
na odc. Marecka – Jasińskiego i 
Jasińskiego na odc. nowoprojekto-
wana – inwestycja PKP – termin 
opracowania dokumentacji 15.12.22, 
Zaciszna na odc. Kochanowskiego 
– Jałowcowa – termin wykonania kon-
cepcji 2 miesiące od dnia podpisania 
umowy t.j. 03.10.2022 r., dokumen-
tacji budowlanej 5 miesięcy od dnia 
podpisania umowy t.j. 03.01.2023 r. i 
uzyskania decyzji ZRiD 7 miesięcy od 
dnia podpisania umowy t.j. 03.03.2023 
r., Kwiatowa na odc. Pionierska 
– Zagórna - termin wyko-
nania koncepcji 2 mie-
siące od dnia podpisania 
umowy t.j. 16.10.2022 
r., dokumentacji bu-
dowlanej 5 miesięcy 
od dnia podpisania 
umowy t.j. 16.01.2023 
r. i uzyskania decyzji 
ZRiD 7 miesięcy od 
dnia podpisania umo-
wy t.j. 16.03.2023 r., 
Majdańska - termin 
wykonania koncepcji 2 miesiące od 
dnia podpisania umowy t.j. 03.10.2022 
r., dokumentacji budowlanej 5 mie-
sięcy od dnia podpisania umowy t.j. 
03.01.2023 r. i uzyskania decyzji ZRiD 
7 miesięcy od dnia podpisania umowy 
t.j. 03.03.2023 r. – została wykonana 
koncepcja, Natolińska - termin wy-
konania koncepcji 2 miesiące od dnia 
podpisania umowy t.j. 04.10.2022 r., 
dokumentacji budowlanej 5 mie-
sięcy od dnia podpisania umowy t.j. 
04.01.2023 r. i uzyskania decyzji ZRiD 
7 miesięcy od dnia podpisania umowy 
t.j. 04.03.2023 r. – została wykonana 
koncepcja.

PROJEKTY ŚCIEŻEK ROWE-
ROWYCH: ścieżka rowerowa z 
dopuszczonym ruchem pieszych 
w ul. Serwituckiej na odc. Szyma-
nowskiego-Moniuszki – termin 
wykonania koncepcji 60 dni od dnia 
podpisania umowy t.j. 09.09.2022 
r., dokumentacji budowlanej 100 
dni od dnia podpisania umowy t.j. 
19.10.2022 r. i uzyskania decyzji 
ZRiD 180 dni od dnia podpisania 
umowy t.j. 07.01.2023 r. – została wy-
konana koncepcja, ścieżka rowerowa 
z dopuszczonym ruchem pieszych 
w ul. Krasickiego – wykonano doku-
mentację projektową

POZOSTAŁE DOKUMENTACJE 
PROJEKTOWE: budynek SZKOŁY 
przy ul. Dworkowej – wykonano 
dokumentację projektową, uzyskano 
pozwolenie na budowę, decyzję na 
usunięcie drzew, pozwolenie wod-
no-prawne, decyzję na usunięcie 
gniazd i drzew. Musimy wystąpić o 
decyzję na wycięcie drzew na których 
stwierdzono gniazda i pozwolenie 
na przebudowę kolizji energetycz-
nych, kanalizacja sanitarna w ul. 
Nadarzyńskiej (wykonawca - Abrys 
Technika z siedzibą w Poznaniu) – 
termin wykonania dokumentacji do 
30.12.2022 r. Przy realizacji inwestycji 
drogowej 634 będzie zrealizowana 
kanalizacja. Sieć wodociągowa i ka-
nalizacja sanitarna w ul. Kazimierza 
Wielkiego i Bolesława Chrobrego 
(wykonawca - Krzysztof Nadany 
Biuro Projektowe „D 9” z siedzibą 
w Warszawie) – termin wykonania 
dokumentacji 20.12.2022 r. Oświe-
tlenie drogowe w ul. Kraszewskiej, 
Słonecznej, Ustronie, Gościnnej, 
Nowaka-Jeziorańskiego, Pileckiego 
i Kwiatowej – wykonano dokumen-
tację projektową

REALIZACJA ŚCIEŻEK ROWE-
ROWYCH w ulicach: Graniczna 
na odc. Jana Pawła II – Orszagha 
Zakończono i odebrano prace. Firma 
DOWBUD-C II z siedzibą w War-
szawie. Kwota 304 914,30 zł., Ossow-

ska na odc. Warszawska – Nadarzyn 
Zakończono i odebrano prace. Firma 
FAL-BRUK z siedzibą w Warszawie. 
Kwota 1 742 910,00 zł., Orszagha 
na odc. Jana Pawła II - Załuskiego 
– Trwają prace związane z budową 
ścieżki rowerowej. Firma Invest AG 
z siedzibą w Warszawie. Kwota 1 574 
044,55 zł. Termin wykonania 175 dni 
od dnia podpisania umowy t.j. do 
17.10.2022 r., Bohaterów Ossowa na 
odc. Rondo Cudu nad Wisłą – Bro-
niewskiego i ul. Orzeszkowej Trwają 
prace związane z budową ścieżki 
rowerowej. Firma DOWBUD-C 
II z siedzibą w Warszawie. Kwota 
4 993 101,75 zł. Termin wykonania 
250 dni od dnia podpisania umowy 
t.j. do 24.10.2022 r., Warszawska 
na odc. granica Miasta Wołomin – 
Ręczajska – Trwają prace związane 
z budową ścieżki rowerowej. Firma 
CENTRUM – BRUK Rafał Ratyński 
z siedzibą w Pruszkowie. Kwota 2 
650 650,00 zł. Termin wykonania 
180 dni od daty podpisania umowy 
t.j. do 12.10.2022 r., Warszawska na 
odc. Ręczajska – projektowany tunel 
i projektowany tunel – Turowska. 
Trwają prace związane z budową 
ścieżki rowerowej. Firma AGBUD 
GROUP Piotr Skłodowski z siedzi-
bą w Karpinie. Kwota 4 774 300,00 

zł. Termin wykonania 180 dni od 
podpisania umowy t.j. do 06.11.2022 
r., wzdłuż torów od granicy Miasta 
Zielonka do ul. Napoleona. Trwają 
prace związane z budową ścieżki ro-
werowej. Firma BROOKLYN CORP 
Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie. 
Kwota 1 399 787,39 zł. Termin wyko-
nania 180 dni od podpisania umowy 
t.j. do 18.12.2022 r.

POZOSTAŁE REALIZACJE: Za-
kończono i odebrano prace zwią-
zane z remontem pomieszczeń 
w budynkach Ośrodka Pomocy 
Społecznej przy ul. Gen. Franciszka 
Żymirskiego 2. Łączna kwota 147 
812,48 zł., Zakończono i odebrano 
prace związane z budową parkingu 
Parkuj i Jedź PKP Kobyłka części: A 
(przy ul. Warszawskiej po zachodniej 
stronie od ul. Ręczajskiej), B (przy 
ul. Granicznej po zachodniej stronie 
od al. Jana Pawła II) C (przy ul. War-
szawskiej po wschodniej stronie od 
ul. Leśnej) (Warszawskie Przedsię-
biorstwo Mostowe MOSTY Sp. z o.o. 
BUDOWNICTWO spółka koman-
dytowa). Łącznie wybudowano 256 
miejsc postojowych i 92 miejsc dla 
rowerów z zadaszeniem. Wartość 5 
706 240,83 zł. Kwota dofinasowania 4 
506 326,40 zł., Wykonano i odebrano 
nakładkę asfaltową na skrzyżowaniu 
ul. Wołomińskiej z Jana Pawła II 
i Graniczną. Firma Warszawskie 

Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY 
Sp. z o.o. BUDOWNICTWO spółka 
komandytowa. Wartość 211 361,27 zł., 
Wykonano i odebrano przebudowę 
dróg polegającą na budowie chodnika 
w ul. Przyjacielskiej i wyniesionych i 
doświetlonych przejść dla pieszych w 
pasach drogowych ul. Przyjacielskiej, 
Jana Pawła II, ks. Pieniążka i ks. Mar-
mo. Firma AGBUD GROUP Piotr 
Skłodowski spółka komandytowa z 
siedzibą w Karpinie. Wartość 343 
170,00 zł. Kwota dofinasowania 

152 000,00 zł., Zakończono prace 
dotyczące przebudowy chodnika w 
ul. Bohaterów Ossowa na odc. od 
ul. Krasickiego do Ronda Cudu nad 
Wisłą. Firma DOWBUD-C II z sie-
dzibą w Warszawie. Kwota 251 079,80 
zł., Trwają prace związane z budową 
hali pneumatycznej na stadionie przy 
ul. Napoleona. Firma INTERHALL 
Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. 
Kwota 2 991 383,33 zł. Termin wyko-
nania 8 miesięcy od dnia podpisania 
umowy t.j. do 04.11.2022 r. Kwota 
dofinasowania 1 396 100,00 zł., trwa 
budowa drogi w ul. Rataja na odc. 
Poniatowskiego – Husarii (Budowa 
dróg w Mieście Kobyłka – etap III). 
Firma AGBUD GROUP Piotr Skło-
dowski z siedzibą w Karpinie. Kwota 
12 272 571,00 zł. Termin wykonania 
240 dni od podpisania umowy t.j. do 
05.01.2023 r. Kwota dofinansowania 
z programu Polski Ład 4 987 500,00 
zł., Komunalny budynek mieszkalny 
przy ul. Prusa – 22.05.22 r. uzyskano 
pozwolenie na budowę. Został zło-
żony wniosek o dofinasowanie do 
BGK. Realizacja uzależniona jest od 
pozyskania środków zewnętrznych., 
Odgałęzienia wodociągowe i kana-
lizacji sanitarnej do granic posesji w 
ul. Szerokiej Starostwo Powiatowe w 
Wołominie przeprowadziło postępo-
wanie przetargowe. Została wybrane 

firma P&K Jaczewscy Jaczewski 
Paweł z siedzibą w Korytnicy. Kwota 
1 043 190,00 zł. Termin wykonania 
dokumentacji projektowej 4 mie-
siące od dnia podpisania umowy t.j. 
15.10.2022 r, robót budowlanych 6 
miesięcy od dnia podpisania umo-
wy t.j. 15.12.2022 r. Na przełomie 
września i października wykonawca 
rozpocznie prace. 
Wykonano prace polegające na do-
wieszeniu brakujących lamp oświe-
tleniowych w ul. Solskiego, Orląt 
Lwowskich, drodze dojazdowej do 
ul. Ceglanej i drodze dojazdowej do 
ul. Wesołej. Firma ELES-BUD Ewa 
Konopka-Strusińska z siedzibą w 
Kobyłce. Wartość 15 773,07 zł.
Podpisano umowę i nastąpiło wpro-
wadzenie na budowę dotyczącą 
oświetlenia drogowego w ul. Jałow-
cowej, Jarzębinowej, Wileńskiej, 
Batalionów Chłopskich, Leśmiana i 
Gospodarczej. Firma Zakład Insta-
lacji Elektrycznych LUMEN Jerzy 
Wuttke z siedzibą w Legionowie. 
Wartość 217 630,10 zł. Termin wy-
konania 3 miesiące od podpisania 
umowy t.j. do 14.12.2022 r.
Oświetlenie drogowe w ul. Kra-
szewskiej, Słonecznej, Ustronie 
Gościnnej, Nowaka-Jeziorańskiego, 
Pileckiego i Kwiatowej – trwa poste-
powanie przetargowe na realizację.
Zagospodarowanie Placu 15 Sierp-
nia – 30 maja otrzymaliśmy decyzję 
zezwalającą na budowę. Czekamy 
na informację o dofinansowaniu 

od Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego.
Dostawa i montaż urządzeń systemu 
monitoringu miejskiego na terenie 
Miasta Kobyłka. Została podpisana 
umowa. Firma NETSERVIS Michał 
Kur z siedzibą w Kobyłce. Kwota 122 
385,00 zł. Termin wykonania 120 dni 
od dnia podpisania umowy t.j. do 
04.11.2022 r.
Podpisano porozumienie z PKP Pol-
skie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą 
w Warszawie w sprawie budowy 
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej 

w ulicach: Jasińskiego i Legionów 
Polskich, odcinka sieci kanaliza-
cji deszczowej w ulicy Legionów 
Polskich i sieci wodociągowej w 
ulicy Jasińskiego. Szacowana kwota 
inwestycji 2 355 450,00 zł.
Podpisano porozumienie z PKP Pol-
skie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w 
Warszawie w sprawie przebudowy 
odcinka sieci kanalizacji deszczowej 
w ulicy Jasińskiego na odc. Napo-
leona - Łukasińskiego. Szacowana 
kwota inwestycji 430 500,00 zł.
To kilka z ostatnich, znalezionych na 
profilu Burmistrz, newsów.
Z kolei czytając i słuchając wystąpień 
radnych można odnieść wrażenie 
panującego w mieście marazmu. Czy 
trwające do późnych godzin nocnych 
sesje, podważanie słuszności podej-
mowanych decyzji, stawianie pozycji 
radnego wyżej od pozycji burmistrza 
(obie funkcje pochodzą z wyboru 
mieszkańców), to tylko niektóre z 
właściwych dla kobyłkowskiej rady 
trendów.
Warto czasem obejrzeć dostępne w 
internecie relacje z posiedzenia rady 
by wiedzieć i wyrobić sobie własną 
opinię.

Czy Kobyłka to nadal uśpione mia-
steczko, czy może już miasto, które 
staje się lokalnym liderem? 

Zbigniew Grabiński

Burmistrz Edyta Zbieć regularnie informuje o bieżących działaniach 
inwestycyjnych, kulturalnych, sportowych i innych zdarzeniach 
ważnych dla przeciętnego mieszkańca na swoim oficjlnym profilu na 
FB. Gołym okiem widać, że miasto prężnie się rozwija. (...) 
Z kolei czytając i słuchając wystąpień radnych można odnieść 
wrażenie panującego w mieście marazmu. Trwające do późnych 
godzin nocnych sesje, podważanie słuszności podejmowanych 
decyzji, stawianie pozycji radnego wyżej od pozycji burmistrza 
(obie funkcje pochodzą z wyboru mieszkańców), to tylko niektóre z 
właściwych dla kobyłkowskiej rady trendów.

KOBYŁKA – miasto,  
które rośnie w siłę

Patrząc na Kobyłkę trudno nie zauważyć, że następuje szybki rozwój tej, jesz-
cze do niedawna nieco sennej, miejscowości. Zmian jakie zaszły i zachodzą 
na przestrzeni ostatnich czterech lat jest wiele. Jednak słuchając wystąpień 
radnych w trakcie posiedzeń Rady Miasta Kobyłka ma się odmienne wrażenie. 
Zdaniem zdecydowanej większości osób zasiadających w tym gremium nie 
dzieje się nic. Jaką więc rolę radni odegrali w tym samorządzie, skoro sami 
tak nisko oceniają swoją pracę? O bieżących działaniach miasta na bierząco 
informuje burmistrz Edyta Zbieć. 
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Przeprowadzona na 
terenie Gminy Ząbki,   w 
latach 2017 i 2018, kom-
pleksowa modernizacja 
oświetlenia ulicznego zna-
cząco wpłynęła na zmniej-
szenie emisji dwutlenku 
węgla oraz zużycia energii 
elektrycznej. 

 Dzięki modernizacji, 
tylko przez dwa lata (2019 

i  2020) 
zreduko-
wal iśmy 
e m i s j ę 
d w u t l e n -
k u  w ę g l a 
do środowiska 
o 1060 ton.  Wskaź-
nik oszczędności zużycia 
energii elektrycznej po-
trzebnej do oświetlenia 
ulic na terenie Miasta 
Ząbki wynosi obecnie 
ponad 60%, co pozwala 
zaoszczędzić nawet 600 
MWh. Dalsze zmniej-

szenie zużycia energii 
musiałoby się wiązać z 
wyłączeniami oświetlenia 
ulicznego. Zapewniamy 
jednak, że tego typu decy-
zje nie są obecnie przed-
miotem rozważań – infor-
muje Urząd Miasta Ząbki 

 Dalsze oszczędności 
Miasta Ząbki w zakresie 
zużycia energii to:  rezy-
gnacja z iluminacji świą-
tecznych na terenie Mia-

sta Ząbki oraz  budynku 
Urzędu,  sukcesywna 

wymiana oświetlenia 
w budynkach komu-

n a l n y c h 
( c z ę ś c i 
wspólne) 

na energo-
o s z c z ę d n e 

oraz zastoso-
wanie czujników 

ruchu i zmierzchowych,  
nadzór  k ierowników 
wszystkich jednostek or-
ganizacyjnych Miasta (w 
tym  Urzędu) nad racjo-
nalnym gospodarowaniem 
energią elektryczną w każ-
dej jednostce. 

UM Ząbki

- Wskaźnik 
oszczędności zu-

życia energii elek-
trycznej potrzebnej 
do oświetlenia ulic 
na terenie miasta 

wynosi obecnie 
ponad 60% 
- informuje 
UM Ząbki.

Od dnia 1 października 2022 r.  administracja 
samorządowa jest zobowiązana do zmniejszenia 
zużycia prądu o 10 proc. Miasto Ząbki już od kilku 
lat ogranicza zużycie energii. 

Miasto Ząbki 
oszczędza energię 

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

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

powiat
ANdrzej rogiński

Zrzucenie z samochodu po-
jemnika ważącego ponad tonę 
wymagać musiało współpracy kilku 
osób. Spadający pojemnik pękł po-
wodując wyciek. Około 10 metrów 
od miejsca zrzutu znajduje się rów 
melioracyjny. Wokół pola uprawne 
i działki warszawiaków. Na swoich 
działkach mają nie tylko klomby 
kwiatowe ale uprawiają również 
warzywa na podwyższonych grząd-
kach. Tu wszyscy kochają ziemię. 
Lokalna katastrofa ekologiczna 
była gotowa.

Marek zatelefonował do radzy-
mińskiej Komendy Policji. Obiecali 
przyjechać.

Rano, 24 sierpnia 2022 r. zgod-
nie z obietnicą na miejscu zjawił 
się sierżant sztabowy Czajkowski. 
Policjant zbierał szczątki infor-
macji od kogo się dało. Przybyli 
pracownicy z Urzędu Gminy 
Dąbrówka. Wykonane zostały 
zdjęcia dokumentacyjne, sporzą-
dzone protokoły. Przyjechał wóz ze 
strażakami z OSP. Stało się jasne, 
że nieczystości trzeba usunąć. Po 
pewnym czasie miejsce zdarzenia 
otoczył niewysoki wał piasku, aby 
czarna ciecz nie rozlewała się 
bardziej. Swój protokół sporządzał 
pracownik z Delegatury Woje-
wódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska w Warszawie z Mińska 
Mazowieckiego.

Trwały poszukiwania firmy, 
która miała odebrać pojemniki oraz 
wybrać ziemię nasączoną czarną 
cieczą. Udało się to zrobić przed 
zmierzchem. Trzeba było wyłożyć 
na ten cel publiczne pieniądze. To 
boli, bo każda złotówka jest cenna, 
bo przecież o tyle mniej będzie na 
zaspokojenie potrzeb społeczności. 
Najgorsze są zagrożenia dla środo-
wiska naturalnego, które stwarzają 
opisane wydarzenia. Jakim trzeba 
być człowiekiem, by tak szkodzić 
ludziom, zwierzętom i roślinom?

Delegatura w Mińsku Mazo-
wieckim Wojewódzkiego Inspek-
toratu Ochrony Środowiska w 
Warszawie została poinformowana 
o płynnych odpadach chemicznych 
wyrzuconych nocą z 23 na 24 
sierpnia 2022 r. na drogę w rejonie 
miejscowości Guzowatka (Gmina 
Dąbrówka, Powiat Wołomin) przez 
Powiatowe Centrum Zarządzania 
Kryzysowego. 

Cezary Korneluk z Delegatury 
WIOŚ w Mińsku Mazowieckim:  
- W takich przypadkach jaki miał 
miejsce w Guzowatce, sprawdza-
my jakie są to odpady, szukamy 
cech charakterystycznych. Po-
szukujemy wytwórcy odpadów. 
Nadzorujemy ich usunięcie. Je-
śli stwierdzimy, że są to odpady 
niebezpieczne, robimy protokół 
oględzin. Ponadto weryfikujemy 
dokumenty dotyczące przejęcia 
odpadów. Robimy dokumentację 
fotograficzną jako dowód usunięcia 
odpadów. 

- Cechą czarnej cieczy był 
zapach kwasu. Sprawdziliśmy, że 
firma „Czystość” z Wołomina, 

która zabrała odpady, jest upraw-
niona do gospodarowania tego 
rodzaju odpadami. Pod pojęciem 
gospodarowanie odpadami należy 
rozumieć ich magazynowanie, 
przetwarzanie oraz przekazywanie 
– uzupełnił nasz rozmówca. 

Joanna Jabłonowska, kierownicz-
ka Referatu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Odpadami Urzędu 
Gminy Dąbrówka: - W miejscowo-
ści Guzowatka zostały porzucone 
odpady ciekłe o czarnej barwie, w 
trzech pojemnikach typu mauzer 

o poj. 1000 l każdy. O zdarzeniu 
został powiadomiony właściwy organ 
ścigania tj. Policja w celu ustalenia 
sprawcy. Sprawa jest w toku. Z uwagi 
na dobro śledztwa, tutejszy Urząd 
nie jest upoważniony do udzielania 
szczegółowych informacji.

Co mogą robić obywatele aby 
pomóc w ustaleniu kto nielegal-
nie pozbywa się niebezpiecznych 
odpadów?

Warto obserwować zamknię-
te magazyny. Zwiększony ruch 
ciężarówek może być sygnałem 

nieprawidłowości. Bardzo do-
brze jest robić zdjęcia numerów 
pojazdów, ludzi, którzy wyrzucają 
odpady. Ale po zrobieniu zdjęcia 
lepiej szybko oddalić się z miejsca 
zdarzenia bo nie wiadomo jak 
zachowają się sprawcy. Usuwanie 

porzuconych odpadów kosztuje. 
Koszt taki obciąża właściciela 
nieruchomości, a więc osobę 
publiczną, np. gminę bądź osobę 
fizyczną, najczęściej rolnika. Nie 
są to małe pieniądze.

Fot. Andrzej Rogiński

(...) na miejscu zjawił się 
sierżant sztabowy Czaj-
kowski. Policjant zbierał 
szczątki informacji od 
kogo się dało. Przybyli 
pracownicy z Urzędu Gmi-
ny Dąbrówka. Wykonane 
zostały zdjęcia dokumen-
tacyjne, sporządzone  
protokoły. Przyjechał 
wóz ze strażakami z 
OSP. Stało się jasne, że 
nieczystości trzeba usu-
nąć. Po pewnym czasie 
miejsce zdarzenia otoczył 
niewysoki wał piasku, 
aby czarna ciecz nie 
rozlewała się bardziej. 

Marka i jego żonę, Małgosię, zbudził spory hałas. Coś upadło na ziemię za 
zagajnikiem. Gdy świtało, wyruszył do Warszawy. Nie ujechał dalej niż 150 
metrów od swojego domku letniskowego. Za zatrzymał się za pierwszym 
zakrętem. Na gruntowej drodze, z której korzystają rolnicy jadący na po-
bliskie pola, zobaczył trzy duże, ciemne pojemniki o pojemności po metrze 
sześciennym. Z dwóch sączył się do gruntu czarny płyn. Musiał być gęsty 
skoro się nie wchłaniał tworząc kałuże i nacieki.

Z porzuconych  
baniaków wylewała 
się czarna ciecz

Trzy uszkodzone, duże pojemniki z podejrzaną zawartością, "wylądowały" w pobliżu ogródków działkowiczów 

energooszczędnie 


