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Mazowieckie inwestycje w po‐
wiecie wołomińskim w 2021 r.
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SPRZEDAMDZIAŁKI
BUDOWLANE

w miejscowości Rżyska (2 km od węzła Radzymin).
Atrakcyjne miejsce.
Tel. 603 677 024

Budowa nowego odcinka drogi woj. 635 do węzłaWOŁOMIN, rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa–
Zielonka–Wołomin–Tłuszcz–Wólka Kozłowska – to największe inwestycje drogowe zaplanowane przez Samorząd Woje‐
wództwa Mazowieckiego na terenie powiatu wołomińskiego na rok 2021, na temat których marszałek województwa Adam
Struzik rozmawiał z lokalnymi samorządowcami.

Jeszcze nigdy w historii powiatu wo‐
łomińskiego tak wielu mieszkańców
powiatu wołomińskiego nie doświad‐
czyło nie tylko „dobrej”, ale „bardzo
dobrej zmiany”. Ich kariery nagle przy‐
spieszyły. Dziś sprawują ważne funkcje
w zarządach i radach nadzorczych naj‐
większych spółek państwowych w Pol‐
sce. Ostatnio głośno było o rezygnacji
Marzeny Małek z funkcji wiceprezesa
firmy zarządzającej Stadionem Naro‐
dowym, który przez ostatnie miesiące
pełnił funkcję Szpitala Narodowego.
Rezygnacjabyłapochodnązmianypla‐
nów zawodowych pani wiceprezes, bo‐
wiemwdrugiejpołowie styczniaobjęła
funkcję wiceprezesa energetycznej
spółki EneaTrading.

Za nami rok 2020, podsumujmy więc to, co działo się na drogach powiatu
wołomińskiego.Według analizy, jaką przeprowadzili funkcjonariusze ruchu dro‐
gowego w okresie tym doszło do 70 wypadków drogowych, w których zginęło 20
osób, a 65 zostało rannych, odnotowano też 2447 kolizji drogowych.Wanalogicz‐
nymokresie roku 2019doszło do 88wypadków, rannych zostało 95 osób, a śmierć
poniosły 22 osób, kolizji drogowych odnotowano 2576.

Aktualne zaawansowanie robót dro‐
gowych przy budowie nowego, ponad 2
kmodc. drogi 635wynosi 27%. Zgodnie
z umową zawartą w maju 2020r, prace
powinny zostać zakończone do końca
maja 2022r. Koszt inwestycji to 18,8 mln
zł. Kolejną, bardzo istotną inwestycją na
terenie powiatu wołomińskiego jest roz‐
budowa drogi wojewódzkiej nr 634 rela‐
cji gr. Warszawa–Zielonka–Wołomin–
Tłuszcz–Wólka Kozłowska, dla której
aktualne prowadzone są prace projekto‐
we. Zgodnie z założeniami kompletna
dokumentacja powinna być gotowa w
tym roku. Na realizacje tego zadania,
które zostało podzielone na IV etapy Sa‐
morządWojewództwa na ten rok zabez‐
pieczył w budżecie kwotę 10,9 mln zł.
Wiosną rozpocznie się również remont
2,5 km odcinka drogi 636 na terenie
gminy Jadów oraz drogi 634 na terenie
gm. Wołomin i Klembów. Zakres robót

obejmuje: frezowanie nawierzchni, wy‐
równanie, ułożenie nowej warstwy ście‐
ralnej, oczyszczenie rowów, ścięcie zawy‐
żonych i wykonanie poboczy z kruszywa
łamanego, oraz wykonanie oznakowanie

poziomego. Aktualnie trwa sprawdzanie
ofert złożonych w ramach prowadzone‐
go postępowania o udzielenie zamówie‐
nia publicznego.

- Trafiliśmy na bardzo zdolne i praco‐
wite pokolenie, które potrafi łączyć ab‐
sorbującą pracę w zarządach dużych
spółek z zasiadaniem w radach nadzor‐
czych spółekmających swoje siedziby na
drugim końcu Polski. Najbardziej obrot‐

nym udaje się jeszcze do tego połączyć
pracę w radzie gminy lub powiatu. W
grę wchodzą zarobki porównywalne w
średnimi poborami Kowalskiego, z tą
jednak różnicą, że Kowalski musi na nie
pracować cały rok, anaszymwybrańcom
zajmuje to tylko jedenmiesiąc – komen‐
tuje z cieniem ironii jeden z kobyłkow‐
skich działaczy samorządowych.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowa‐
nie, tematem w szerszym zakresie zaj‐
miemy się w kolejnych numerach gazety.

Najczęstszymi przyczynami tragicz‐
nych w skutkach zdarzeń drogowych
było nieustąpienie pierwszeństwa prze‐
jazdu,niedostosowanieprędkości dowa‐
runków panujących na drodze, potrące‐
nie lub najechanie na pieszych, którzy
przechodzili przez drogi lub przebywali
na nich wmiejscach do tego nieprzezna‐
czonych. Niestety wśród ofiar śmiertel‐
nych odnotowano również motocykli‐
stów (5 ofiar śmiertelnych) i jeden rowe‐

rzysta.
Wypadki drogowe zazwyczaj nie są

przypadkiem. Prawie za każdym zdarze‐
niemkryje sięniebezpieczne zachowanie
kierowcy lub pieszego. Wielu tragedii
można byłoby uniknąć, gdyby przestrze‐
gane były elementarne zasady bezpie‐
czeństwa na drodze. Pamiętajmy, że
mamy tylko jedno życie, a za każdym
tragicznymw skutkach zdarzeniem dro‐
gowym kryje się ludzki dramat.

70 wypadków drogowych,
20 ofiar śmiertelnych, 65 osób rannych

Kolejne szybkie awanse
mieszkańców naszego powiatu

Podsumowanie 2020 roku na drogach powiatu wołomińskiego
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W lutym
OKiS

w Zielonce
zaprasza po
audiobooka
To pierwsza taka realizacja Ośrodka

Kultury i Sportu w Zielonce. W lutym
ośrodek zaprasza do posłuchania spe‐
cjalnego audiobooka. Będzie to opo‐
wiadanie pt. „Macieja Gutowskiego
spotkania za smokiem” – zabawna hi‐
storia znajomości młodego historyka
sztuki z… panem Smokiem Wawel‐
skim.

Wbrew pozorom nie jest to rzecz dla
maluchów. Humor docenią jedynie słu‐
chacze znający realia czasu akcji, czyli
PRL-u ( odbiorcy14+).

Pośród osób, które zapisały się w hi‐
storii Zielonki jest prof.Maciej Gutowski
(1931-1998), historyk sztuki, krytyk, wy‐
kładowca, promotor sztuki. Pochodził z
Krakowa, a osiadł w Zielonce. To on jest
autorem pierwszego opracowania histo‐
rii miasta. Zasiadł też w Radzie Miasta
pierwszej kadencji w roli wiceprzewod‐
niczącego. Jest autorem książek z dzie‐
dziny historii sztuki, ale także opowia‐
dań.

W roku 2020 najwięcej wypadków
drogowych odnotowano:

Wołomin– 16 (4 ofiary śmiertelne i 13
osób rannych)

Radzymin – 10 (4 ofiary śmiertelne i
13 osób rannych)

Ząbki – 6 (2ofiary śmiertelne i 4 osoby
ranne)

Zielonka -6 (3 ofiary śmiertelne i 4
osoby ranne)

Policjanci cały czas apelują, by zacho‐
wać na drogach szczególną ostrożność i
jeździć "z głową". Jak widać, nie wszyscy
uczestnicy ruchudrogowegowzięli to so‐
bie „do serca” i dostosowali swoje zacho‐
wanie do sytuacji panującej na drodze.

Dlaczego tak się dzieje?
1. Przekraczanie dopuszczalnej pręd‐

kości, niedostosowanie prędkości dowa‐
runków drogowych – to pierwszy i za‐
sadniczy czynnik powstawania zdarzeń
drogowych. Kierowcy nie biorą popraw‐
ki na stan techniczny drogi, ograniczoną
widoczność, czy panujące na niej warun‐
ki atmosferyczne. Nadmierna prędkość
to główna przyczyna wypadków drogo‐
wych.

2. Niezachowanie należytej ostrożno‐
ści w rejonie przejść dla pieszych. Kieru‐
jący pojazdamimechanicznymi nie ustę‐
pują pierwszeństwa pieszym, omijają i
wyprzedzają inne pojazdy w rejonach
przejść oraz na wyznaczonych przej‐
ściach dla pieszych, czego wynikiem jest
wzrost potrąceń na przejściach dla pie‐

szych.
3. Nieudzielanie pierwszeństwa prze‐

jazdu, to kolejna przyczyna ponad 20
procent wypadków drogowych. Wjazd
na czerwonym świetle, włączenie się do
ruchu, niestosowanie się do znaków dro‐
gowych.

4. Kierowanie pojazdami w stanie nie‐
trzeźwości, pod wpływem środków odu‐
rzających itp. Według przeprowadzo‐
nych analiz, aż 10 procent osób ginie w
wypadkach drogowych spowodowanych
przez nietrzeźwych kierujących.

5. Nie używamy pasów bezpieczeń‐
stwa. Właśnie pasy w wielu wypadkach
ratują życie,minimalizują również skutki
obrażeń jaki możemy odnieść podczas
zdarzenia drogowego.

6. Rozmowaprzez telefon komórkowy
w czasie jazdy trzymając go w ręku, jest
również bardzo niebezpieczna.

7. Nieprawidłowewyprzedzanie, jazda
po niewłaściwej stronie jezdni, brawura,
brak wyobraźni, przecenianie własnych
możliwości oraz nagminnym łamaniem
przepisów ruchu drogowego.

8. W przypadku pieszych, najczęst‐
szym przewinieniem, jakie popełniają i
prowadzącym do wypadku było wtar‐
gnięcie pod koła pojazdu lub przecho‐
dzenie przez jezdnię w niedozwolonym
miejscu.

9. Przejeżdżanie rowerem po oznako‐
wanym przejściu dla pieszych. Co roku
dochodzi do mniej lub bardziej poważ‐
nych kolizji, a nawet wypadków, w tym
ze skutkiem śmiertelnym spowodowa‐
nych przede wszystkim przez rowerzy‐
stów, którzy rowerem przejeżdżali przez

pasy, zamiast go przez przejście przepro‐
wadzić.

Przestrzegaj przepisów!
Stosowanie się do znaków drogowych

oraz przestrzeganie zasad ruchu to pod‐
stawa, by zachować bezpieczeństwo na
drodze. To szczególnie ważne w niezna‐
nej nam okolicy. Kierowca, który nie zna
dobrze otoczenia, może zwyczajnie nie
zdawać sobie sprawy z tego, co powoduje
ograniczenia w ruchu.

Zachowaj ostrożność, ogranicz zaufa‐
nie

Zawszenależy liczyć się z tym, żemija‐
jący nas kierowca może naruszyć obo‐
wiązujące przepisy lub zachować się w
inny, nieprzemyślany sposób. Czasami,
zamiast na przykład zawierzyć rozpędzo‐
nemu kierowcy z włączonym kierun‐
kowskazem, warto poczekać jeszcze
chwilę i przekonać się, czy rzeczywiście
planuje wykonać manewr. Taka chwila
cierpliwości może pozwolić nam zaosz‐
czędzić sobiewielunerwów i trudności, a
w skrajnych przypadkach także zacho‐
wać zdrowie lub życie.

Zadbaj o siebie
Korzystanie z niektórych środków

bezpieczeństwa egzekwowane jest praw‐
nie, inne wciąż pozostają dobrowolne.
Podczas jazdy samochodem oczywiste
wydaje się korzystanie z pasów bezpie‐
czeństwa czy fotelika samochodowego
dla dziecka. Warto zatroszczyć się o to,
aby wykorzystywane przez nas środki
były czymś więcej niż tylko ochroną
przed ewentualnymmandatem. Pasy po‐
winny być prawidłowo zapięte, a fotelik
wyposażony w odpowiednie atesty, do‐

brany do samochodu oraz potrzebmałe‐
go pasażera.W innymprzypadku zabez‐
pieczenia mogą nie spełniać swojego
nadrzędnego zadania – ochrony naszego
życia.

Alkohol nigdy nie będzie sprzymie‐
rzeńcemkierowcy

Wyniki badań wskazują, że nawet ni‐
ski poziom alkoholu we krwi upośledza
zdolność do prowadzenia pojazdów i
zwiększa ryzyko wypadku. Nawet kiedy
człowiek jest przekonany o swoim świet‐
nym samopoczuciu doskonałej formie –
po wypiciu alkoholu ( uczestników wy‐
padku często gubi zbytnia pewność sie‐
bie i brak wyobraźni ) – w nagłych sytu‐
acjach na drodze np. przy wbiegnięciu
dzieckanapasydlapieszych–opóźniona
reakcja i rozkojarzenie spowodowane al‐
koholem są często przyczyną wypadku.
Udowodniono, że alkohol powoduje:
stan euforii, który zachęca kierowców do
przyspieszonej jazdy; zawężenie pola wi‐
dzenia; pogorszenie oceny odległości,
szerokości oraz ryzyka; obniżenie reflek‐
su.

Prowadzenia pojazdumechanicznego
w stanie nietrzeźwości lub pod wpły‐
wem środka odurzającego jest traktowa‐
ne jako przestępstwo i grozi za to kara
nawet do 2 lat pozbawienia wolności.

asp.szt.Tomasz Sitek

70 wypadków drogowych,
20 ofiar śmiertelnych, 65 osób rannych
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27 lata na rynku
poszukuje pracowników na stanowiska

KSIĘGOWA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ
ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE
Oczekujemy: Mile widziana znajomość
obsługi programu Comarch Optima,
Wiedza z zakresie księgowości,
rachunkowości oraz kadr i płac

MAGAZYNIER
Oczekujemy: Mile widziane

uprawnienia na wózki widłowe
Oferujemy:

Stabilne zatrudnienie w oparciu o
umowę o pracę

CV składać na adres:
07-130 Łochów, ul. Aleja Łochowska 4;
lub e-mail: warmet@poczta.onet.pl



158 lat temu rozpoczęło się Powstanie Styczniowe. Wiele miejsc, w których oddaje się dziś hołd bohaterom tamtych
wydarzeń, pokazuje jak wielki był to zryw niepodległościowy całego narodu przeciw carskiej Rosji. Elżbieta Radwan -
burmistrzWołominawspólnie z zastępcamiDariuszemSzymanowskim i ŁukaszemMarkiemzłożyli kwiaty pod obeliskiem
„BohateromPowstania Styczniowego”wWołominie.

Każdego roku obchody powstania
styczniowego gromadzą zainteresowa‐
nych zrywem styczniowym. Tegoroczna
rocznica ze względu na pandemię różni
się od poprzednich. Nie zmienia się jed‐
no. Stale pielęgnuje w pamięci bohater‐
skie czyny powstańców lokalny patriota
pan Sylwester Kot z Kościelnej Służby
PorządkowejTotusTouus.ZaBohaterów
Powstania Styczniowego 31 stycznia zo‐
stanie odprawionamsza świętawkoście‐
le parafialnym Św. Józefa Robotnika.

Obchody rocznicy Powstania Styczniowego
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Arkadiusz Powierża nowym
zastępcą burmistrza Ząbek
Burmistrz Małgorzata Zyśk powołała Arkadiusza Powierżę na stanowisko no‐

wego zastępcy burmistrza miasta Ząbki. Do tej pory Arkadiusz Powierża był kie‐
rownikiemReferatu Inwestycji, a wUrzędzieMiasta wZąbkach pracuje od 14 lat.

Ukończył technikum budowlane w
Warszawie, studia magisterskie na kie‐
runkuPolitologia naUniwersytecieWar‐
szawskim naWydziale Dziennikarstwa i
Nauk Politycznych oraz studia podyplo‐
mowe z zarządzania projektami na SGH.

WUrzędzieMiasta zajmował sięm.in.
opracowywaniem analiz i ocen istnieją‐
cego stanu infrastruktury technicznej
oraz prognoz i opinii dotyczących dzia‐
łalności inwestycyjnej pod kątem rozwo‐
ju Miasta, przygotowywaniem propozy‐
cji rozwiązań inwestycyjnych, przygoto‐
wywaniem zleceń na wykonanie doku‐
mentacji inwestycji oraz nadzorowanie
procesu uzgadniania i uzyskiwania po‐
zwoleń administracyjnych, przygotowy‐
waniem postępowań przetargowych w
zakresie inwestycji drogowych i kubatu‐
rowych w ramach opisu przedmiotu
oraz współpracą z Referatem Funduszy
Zewnętrznych i Rozwoju w przygotowa‐
niu, realizacji i rozliczaniu inwestycji
współfinansowanych ze źródeł ze‐
wnętrznych.

Pod koniec 2020 roku StarostWoło‐
miński Adam Lubiak i Wicestarosta
Wołomiński Piotr Borczyński wraz z
członkiem zarządu Pawłem Dąbrow‐
skim przekali kluczyki do nowej karet‐
ki dla Szpitala Matki Bożej Nieustają‐
cej PomocywWołominie.

Zakup pojazdu w kwocie blisko 400
tys zł dokonany został ze środków zabez‐
pieczonychprzez zarządpowiatu nawal‐
kę z COVID-19 w 2020 roku.

Okazuje się, że także w tym roku, w
ramach walki z koronawirusem w naj‐
bliższym czasie zakupiona zostanie jesz‐
cze jedna karetka transportowa, na którą
środki zabezpieczyli radni powiatowi w
trakcie grudniowego posiedzenia Rady
PowiatuWołomińskiego. Dostawa kolej‐
nego pojazdu zaplanowana została do
końca stycznia 2021 roku.

Nowa karetka w szpitalu w Wołominie

Wołomin

Podczas ostatniej sesji Rady Miej‐
skiej wWołominie ślubowanie na rad‐
nego złożyła Pani Urszula Zofia Wi‐
śniewska.

Radna zajęła miejsce zmarłego w
grudniu Pawła Rozbickiego.

Nowa radna
w Wołominie
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Na programy pomocowe samorząd
Mazowsza przeznaczy w 2021 r. ponad
131 mln zł. Kolejnych 10 mln zł to dota‐
cja na renowację zabytków, w tym rów‐
nież sakralnych.

Ochrona zdrowia
Największa pula środków w 2021 r.

przeznaczona zostanie na ochronę zdro‐
wia. Jak zauważa marszałek Adam Stru‐
zik, pandemia wymogła dostosowanie
budżetu do nowych realiów.

– COVID-19 pokazał, jak wielkie są
potrzeby placówek ochrony zdrowia, za‐
równo w kontekście sprzętu, ale także
dostosowywaniu poszczególnych od‐
działów do walki z chorobami zakaźny‐
mi. Dokładamy starań, by niezależnie od
tego, co przyniesie przyszłość, móc spro‐
stać nowym wyzwaniom w tym obsza‐
rze. Warto podkreślić, że prawie jedną
czwartą budżetu właśnie na ochronę
zdrowia Mazowszan stanowić będą pie‐
niądze unijne, które przeznaczymy na
zakup aparatury medycznej, środków
ochrony osobistej, ale także niezbędne
prace remontowe. Partnerami projektu
jest ponad 70 placówek, w tym również
m.in. szpital powiatowy w Wołominie –
dodajemarszałek.

Drogi
Stanowią one drugą pozycję w budże‐

cie na 2021 r. Największe planowane na
2021 r. inwestycje w powiecie wołomiń‐
skim to:

- budowanowegoodcinkadrogiwoje‐
wódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN"
na trasie S-8;

- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr
634 gr. Warszawa–Zielonka–Wołomin–
Tłuszcz–Wólka Kozłowska;

- remont ponad 3-kilometrowego od‐
cinka drogi wojewódzkiej nr 634 od km
35+550 do km 38+800;

- remont 2,5-kilometrowego odcinka

drogi wojewódzkiej nr 636 od km
22+500 do km 25+000.

Dodatkowo dzięki głosom mieszkań‐
cówMazowsza,w ramachpierwszej edy‐
cji BOM zrealizowane zostaną dwa pro‐
jekty: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu
drogowym poprzez doświetlenie przejść
dlapieszychnadrogachwojewódzkichw
powiecie wołomińskim (600 tys. zł) i Bu‐
dowa bezpiecznych przejść dla pieszych
w ul. Legionowej w Markach i Strużań‐
skiej w Stanisławowie Pierwszym (400
tys. zł).

Wsparcie dla placówek medycznych
z powiatuwołomińskiego

Dzięki środkomunijnymwwysokości
360 mln zł do 75 szpitali i stacji pogoto‐
wia ratunkowego z Mazowsza trafia nie‐
zbędny sprzęt i środki ochrony osobistej.
Do tej pory doplacówek z powiatuwoło‐
mińskiego trafiło ponad 20 sztuk apara‐
tury medycznej i wyposażenia oraz 110
tys. sztuk środków ochrony osobistej i 3
900 litrów płynów do dezynfekcji.

Szpital wWołominie: 8 sztuk sprzętu
specjalistycznego i wyposażenia, 85 tys.
sztuk środków ochrony osobistej oraz 3
600 litrów płynów do dezynfekcji.

Centrum Medyczne im. Bitwy War‐
szawy 1920 r. w Radzyminie: 15 sztuk
sprzętu i wyposażenia, 25,6 tys. sztuk
środków ochrony osobistej oraz 300 li‐
trów płynów do dezynfekcji. W styczniu
do placówki trafił nowoczesny aparat
RTG.

Programywsparcia
W 2021 r. nie zabraknie środków na

realizację programów wsparcia skiero‐
wanych do mazowieckich gmin, powia‐
tów, a także jednostek OSP. Władze Ma‐
zowsza przeznaczą na ten cel ponad 131
mln zł. To między innymi wsparcie na
doposażenie ośrodków medycznych,
rozbudowę infrastruktury sportowej,
działania w ochronę powietrza, aktywi‐
zację sołectw i działkowców czy doposa‐
żeniemazowieckichOSP.

MAZOWEIECKIEPROGRAMYWSPARCIA
•Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju wojewódz‐
twamazowieckiego – 56,4mln zł;
•Mazowiecki Instrument wsparcia jst w celu poprawy wyposażenia zakładów
opieki zdrowotnej na terenie województwamazowieckiego – 20mln zł;
•Mazowiecki Instrument Aktywizacji SołectwMAZOWSZE – 12mln zł;
•Pomoc finansowa dla gminw ramach zadania OSP-2021 – 11mln zł;
•Mazowiecki InstrumentWsparcia Infrastruktury Sportowej – 10mln zł;
•Mazowiecki InstrumentWsparcia jst na zakup sprzętu komputerowego i usług
dostępu do internetu dla uczniów z terenu województwa mazowieckiego w celu
przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu – 10mln zł;
•Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza, Rewitalizacji Parków,
Zadrzewienia Terenów oraz SystemuMonitoringu Suszy Rolniczej – 6mln zł;
•Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNI‐
CEOSP – 4mln zł;
•Mazowiecki Instrument Aktywizacji DziałkowcówMazowsze – 1mln zł;
•Tworzenie działów pedagogicznych w powiatach: białobrzeskim, otwockim,
przysuskim, sierpeckim, wołomińskim – 703 tys. zł.

OBWIESZCZENIEBURMISTRZAWOŁOMINA
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.)
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską wWołominie następujących uchwał:

• Uchwała Nr XXVI-178/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego przy. ul. NowaWieś wWołominie,

• Uchwała Nr XXVI-179/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego przy skrzyżowaniu ulicy 1 – ego Maja i ulicy Reja wWołominie,

• Uchwała Nr XXVI-180/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego przy ulicy Lipińskiej i ulicy Oleńki wWołominie,

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Ww. wnioski należy składać do Burmistrza Wołomina. Mogą one być wnoszone:
• w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście na adres Wydział Urbanistyki UM w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200

Wołomin;
• w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem

elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres um@wolomin.org.pl.

Termin składania wniosków upływa dnia 1 marca 2021 r.
Wnioskodawca zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Wniosek powinien zawierać
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (numer ewidencyjny działki i obręb), której dotyczy.
Ponadto, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – w granicach
wg załączników graficznych do ww. uchwał – w ramach której sporządzana jest Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do wyżej wymienionych
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz do dnia 1 marca 2021 r. (włącznie).
Zgodnie z art. 40 ww. ustawy, uwagi i wnioski mogą być wnoszone (1) w formie pisemnej, w kancelarii UrzęduMiejskiego wWołominie, ul. Ogrodowa
4, 05-200 Wołomin, lub przesłane na ww. adres, (2) ustnie do protokołu, oraz (3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności
opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: um@wolomin.org.pl. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko (lub nazwę
jednostki organizacyjnej), adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (numer ewidencyjny działki i obręb), której
dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Wołomina.

Zup. Burmistrza

KatarzynaWójcik

NaczelnikWydziałuUrbanistyki
Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust.1, 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BurmistrzWołomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200Wołomin;

2. W Urzędzie Miejskim w Wołominie jest powołany Inspektor Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty
elektronicznej, e-mail: iod@wolomin.org.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w procedurze sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia – ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, podmioty z którymi Administrator zawarł umowę świadczenia usług serwisowych dla
użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, podmioty z którymi Administrator zawarł umowę na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego;

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wieczyście, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowychwykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie jej /jego danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia uwagi do projektu planu. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak
możliwości rozpatrzenia uwagi;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobomprzetwarzania danych osobowych opierającym się na zautomatyzowanympodejmowaniu decyzji, w tym
nie będą podlegać profilowaniu.

BurmistrzWołomina
ul. Ogrodowa 4
05-200Wołomin

Wołomin, 25 stycznia 2021 r.

Laptopy dla szkół z gminy Wołomin

Nauce zdalnej sprzyjało znaczne do‐
posażenie gminnych szkół w ramach
projektów edukacyjnych, na któreWoło‐
min pozyskał środki zewnętrzne. Nowo‐
czesny sprzęt, w tym ponad 400 nowych
laptopów, ułatwił, zarówno nauczycie‐
lom jak i uczniom, naukę na odległość.

Dodatkowy sprzęt to efekt działań
przy pozyskaniu środkówwramachpro‐
jektów edukacyjnych (zakup 317 lapto‐
pów):

- "Patrząc w przyszłość – rozwój edu‐
kacji cyfrowej wGminieWołomin"

- "Szkołyprzyszłości – rozwój edukacji
cyfrowej wGminieWołomin"

- "AkademiaWiedzy – rozwój eduka‐
cji cyfrowej wGminieWołomin"

oraz z programu "Zdalna Szkoła" i
"Zdalna Szkoła +" (zakup 94 laptopów).

Dyrektorzy szkół z gminy Wołomin
stanęli na wysokości zadania i przygo‐
towali placówki na powrót klas I-III.

Mazowieckie inwe‐
stycje w powiecie
wołomińskim
w 2021 r.

Dokończenie tekstu ze str. 1
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Zielonka walczy ze
smogiem

Trwają prace rewitalizacyjne w Parku Czartoryskiej w Radzyminie. Wejście do parku od ul. Żeligowskiego i cały pasaż
przez park zostały zamknięte na cele placu budowy. Dostępna pozostaje odnowiona wcześniej część parku wokół Domku
Ogrodnika. Zgodnie z umową zwykonawcą budowamapotrwać do połowy 2022 r.

Miasto Marki przypomina o decy‐
zjach dotyczących deklaracji odpado‐
wych.

Urząd Stanu Cywilnego oraz stanowisko obsługi Działalności Gospodarczej w
Kobyłce doodwołanianie prowadzi bezpośredniej obsługimieszkańców.Realizo‐
wana jest tylko rejestracja zgonów.

Zielonka to pierwsze miasto w Polsce,
które kompleksowo wesprze mieszkań‐
ców w likwidacji kopciuchów, gdyż jed‐
nocześnie realizowany jest drugi pro‐
gram, w ramach któregomożna uzyskać
dofinansowanie na wymianę pieca. W
tym przypadku dotacja również będzie
udzielana do kwoty 5 000 zł.

Zatem do wymiany źródła ciepła w
budynku można pozyskać wsparcie z
miejskiego budżetu łącznie w wysokości
do 10 000 zł.

Nabór wniosków o dotacje rusza już 1
lutego 2021 roku i potrwa do 31marca.

Dofinasowanie stanowićbędzie refun‐
dację wydatków poniesionych na wy‐
mianę źródła ciepła.

Uchwałę wraz z programem oraz for‐

mularze wniosku wraz z załącznikami
dostępne są na stronie https://www.zie‐
lonka.pl/aktualnosc-4200-walczymy_ze‐
_smogiem_rusza_kolejny.html

Dodatkowe informacje udzielane są
również w Wydziale Ochrony Środowi‐
ska, UrządMiasta Zielonka, ul. Lipowa 5
oraz pod numerem telefonu: 22 761 39
19 (w godzinach pracy urzędu)

Wykonawca rewitalizacji - firma Apis
Polska - przejęła teren parkuw paździer‐
niku 2020 r. i wykonała jesienią część
prac przygotowawczych.Obecnie nawy‐
grodzonym terenie rozpoczynają się pra‐
ce budowlane w północnej części parku,
czyli w pobliżu Przedszkola nr 1 w Ra‐
dzyminie, gdzie powstaną place zabaw
i strefa rekreacji. Jużwcześniej na potrze‐
by budowy został zajęty dawny place za‐
baw przy ul. Żeligowskiego. Urządzenia
z tego placu będą wykorzystane w in‐
nych miejscach w gminie. Na terenie
przedszkola powstaną za to dwa nowe
place zabaw, a na terenie parku – jeszcze
jeden ogólnodostępny plac zabaw „Ar‐
kadia”.

Całość prac budowlanych w Parku
Czartoryskiej, włącznie z rewitalizacją
całego parku i zbiornika wodnego, jest
zaplanowanawedługumowydoczerwca
2022 r.

Bezpośrednia obsługa interesantów
nie jest prowadzona z uwagi na ujawnio‐
ne zakażenie COVID-19 i dynamicznie
rozwijającą się sytuację. Rejestracja zgo‐
nów będzie realizowana po wcześniej‐
szym telefonicznymumówieniu terminu
załatwienia sprawy.Kontakt z Sekretaria‐
tempodnumerem tel. 22 760 70 45. Inne
sprawyz zakresu stanucywilnegomożna

załatwiać w innych urzędach gmin.
Z kolei w sprawach dotyczących dzia‐

łalności gospodarczej, dla których wła‐
ściwy jest jedynie UrządMiasta Kobyłka
–np. oświadczenia o sprzedaży alkoholu,
należy składać do kancelarii urzędu lub
wysyłać pocztą. Pozostałe sprawy zwią‐
zane z CEiDG można załatwiać w in‐
nych urzędach gmin.

Oto lista najważniejszych zmian, po‐
dyktowanych przede wszystkim sytuacją
epidemiologiczną:

• deklaracje złożone w 2020 r. zacho‐
wują ważność do 30 kwietnia 2021 r.
(opłaty bez zmian)
• deklaracje obowiązujące w 2021 r.
będziemy składać od 1 maja do 29
czerwca 2021 r. (będą obowiązywały za
okres 01.05.2021-31.12.2021),
• opłaty za maj i czerwiec 2021 r. bę‐
dziemy regulować do końca czerwca
2021 roku,

• począwszy od 2022 r. wydłużymy
termin składania deklaracji – od po‐
czątku stycznia do 24 lutego danego
roku (pierwotnie do 25 stycznia),

• począwszy od 2022 roku opłaty za
styczeń i luty będziemy regulować do
końca lutego danego roku.

Zielonka postanowiła przyspieszyć z likwidacją piecówwęglowych.W tym celu
samorząd Zielonki podjął decyzję o uruchomieniu programu z dotacjami dla
mieszkańców na wykonanie kosztownej instalacji gazowej. Dofinansowanie bę‐
dzie udzielane do kwoty 5000 zł.

Plac budowy w Parku
Czartoryskiej w Radzyminie

Deklaracje odpadowe w Markach dopiero
od maja 2021 roku

Brak bezpośredniej obsługi
mieszkańców w niektórych
wydziałach UM Kobyłka

Wołomin nie zapomina o pomocy
dla najbardziej narażonych na zakaże‐
nie koronawirusem. Do wołomińskie‐
go hospicjum zostały przekazane do‐
datkowe pakiety środkówochronnych,
higienicznych i spożywczych.

Trwająca od wielu miesięcy epidemia
pochłania ogromną ilość materiałów
ochronnych, dlatego liczy się każda for‐
mawsparcia, szczególnie słabym, choru‐
jącym osobom. Każdymoże pomóc!!!

Wsparcie dla
wołomińskie‐
go hospicjum
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Laureat Nagrody
„Mutka vel Zielonka”

Krzysztof Łebkowski, jako Latarnik
Polski Cyfrowej, rozpoczął w 2013 roku
realizację programu Cyfrowa Zielonka,
w ramachprojektuPolskaCyfrowaRów‐
nych Szans, czyli edukacji cyfrowej dla
seniorów. To przedsięwzięcie stanowiło
punktwyjściadla Jego licznych inicjatyw,
których był i jest pomysłodawcą lub
współtwórcą. Warto przypomnieć, iż

scenariusz autorstwa p. Krzysztofa, pro‐
mujący zielonkowskich pasjonatów cy‐
fernautów, został wykorzystany w repor‐
tażu Latarnicy.pl - Cyfrowy sukces 50+,
emitowanym w TVP1 w grudniu 2013
roku.Zkoleiw2015 rokuzdobyłnagrodę
Ministra Administracji i Cyfryzacji w
konkursie CyfrowaWspółpraca Popłaca
na wyposażenie i prowadzenie jednej z
trzech pracowni edukacyjnych, zwanych
Latarniami Polski Cyfrowej. W latach
2017-2019 realizował program e-MOC‐
NI: cyfrowe kompetencje, realne korzy‐
ści. Łącznie, w latach 2013-2019 w zaję‐
ciach prowadzonych przez p. Krzysztofa
uczestniczyło ponad 500 osób.

Jego zamiłowanie do odkrywania i
pielęgnowania lokalnej historii zaowoco‐
wało szeregiem akcji adresowanych do
młodzieży oraz wieloletnim promowa‐
niem siedliska Janikowskich, w tym: ery‐
gowanie Lasu Żołnierzy Andersa, ani‐
mowanie wypraw afrykańskich, czy też
promowanie domu „muzealnego” Le‐
opolda Janikowskiego, zwłaszcza w trak‐
cie Nocy Muzeów Towarzystwa Przyja‐

Dlatego na facebookowej stronie muzeum https://www.facebook.com/Muzeum‐
Nalkowskich pojawi się kilka odsłon wirtualnej wystawy „Gieografjamalownicza”.

Wtym roku są dwie ważne okazje do świętowania: 110. rocznica śmierci i 170.
rocznica urodzin patronaMuzeumNałkowskich wWołominieWacławaNałkow‐
skiego. Muzeum chce przybliżyć twórczość naukową i pisarską tego niezwykłego
człowieka: geografa, pisarza, nauczyciela i niestrudzonego działacza społecznego.

Rocznica urodzin i śmierci
Wacława Nałkowskiego

Nie potrzeba składać nowych wnio‐
sków. Decyzje wydawane są z urzędu.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu re‐
zygnacji z zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej, przysługuje:

• matce albo ojcu,
• opiekunowi faktycznemu dziecka,
• osobie będącej rodziną zastępczą

spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z
dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu ro‐
dziny i systemie pieczy zastępczej,

• innymosobom, na których zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 25 lutego
1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjąt‐
kiem osób o znacznym stopniu niepeł‐
nosprawności

– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
w celu sprawowania opieki nad osobą
legitymującą się orzeczeniem o niepeł‐
nosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej
opieki lub pomocy innej osoby w związ‐

ku ze znacznie ograniczonąmożliwością
samodzielnej egzystencji oraz koniecz‐
ności stałego współudziału na co dzień
opiekuna dziecka w procesie jego lecze‐
nia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą
legitymującą się orzeczeniem o znacz‐
nym stopniu niepełnosprawności.

ciół Zielonki.
Jednym z projektów zainicjowanych

przezKrzysztofa Łebkowskiego jest Klub
Seniorów „Młodzi Duchem”, funkcjonu‐
jący przy Ośrodku Kultury i Sportu w
Zielonce. Klubowicze organizują tam
licznewarsztaty, spektakle, wyprawy stu‐
dyjne, pikniki, bale, itp. Pan Krzysztof,
sam pełen pomysłów, często niekonwen‐
cjonalnych i nieoczywistych, ale zawsze
dowcipnych, znakomicie potrafi aktywi‐
zować uczestników, wyzwalać w nich
kreatywność, energię, fantazję. Nie bez
przyczyny jednym z haseł, przyświecają‐
cym Jego działaniom, jest młodość w
wieku dojrzałym, a od 2020 roku- Bierz‐
My do serc odpowiedzialność za siebie,
bliskich i dalszych. I nie są to tylko hasła!

Jednym zważniejszych działań Laure‐
ata, już nie tylko dla środowiska senio‐
rów, ale dla całej społeczności, było
utworzenie w 2014 roku Miejskiej Rady
Seniorów, przy wsparciu samorządu
MiastaZielonka.Wkolejnymrokuopra‐
cowano i przyjęto strategię lokalnej poli‐
tyki senioralnej Zielonkowianie.60+/-,
dedykowaną stopniowej poprawie wa‐
runków godnej jakości życia. Istotnym
byłowzbogacenie infrastruktury polityki
senioralnej o Klub Senior+ oraz innowa‐
cyjny program obejmujący zdrowie, pa‐
sje, integrację i ekonomię społeczną. Zie‐
lonkowianie.60+/- aktywnie współpra‐
cują z władzami Zielonki i Mazowsza,
licznymi gminami i organizacjami. W
2018 rokuZielonka uzyskała statusGmi‐
ny Przyjaznej Seniorom.

Wyłoniono laureata Nagrody „Mutka vel Zielonka” - edycja 2020, przyznanej
przez Towarzystwo Przyjaciół Zielonki. Został nimKrzysztof Łebkowski, którego
uhonorowano zawieloletnie promowanie kompetencji cyfrowych, lokalnej trady‐
cji oraz aktywizowanie zielonkowskich seniorów - za ogromwkładanej w to ener‐
gii, kreatywności i serca.

Ośrodek Pomocy Społecznej wMar‐
kach wypłaca od tego roku uprawnio‐
nymwyższe świadczenie pielęgnacyjne
w kwocie 1971 złmiesięcznie.

OPS w Markach informuje o podwyższeniu
świadczeń pielęgnacyjnych

Projekt „Stowarzyszenie PROQumacnianiu rodzin”
dofinansowany jest ze środków Powiatu

Wołomińskiego w ramach umowy o realizację zadania
publicznego na kwotę 60.000 zł.

Punkt specjalistycznego poradnictwa rodzinnego zasięg
działania punktu:

gminyMarki, Ząbki i Zielonka
Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw sytuacji zagrożenia epidemicznego, chcemy działać na rzecz nor‐
malizowania samopoczucia psychicznego. W związku z zaistniałą sytuacją zachęcamy do
korzystania z telefonicznej doraźnej pomocypsychologicznejw czasie dyżurudyspozytora
i konsultacji u specjalistóww formie online i w kontakcie osobistym.

Dyżur dyspozytora:
poniedziałek – 13.00 - 17.00
środa – 9.00 - 13.00
piątek – 9.00 - 13.00

Można do nas dzwonić w trakcie dyżurów lub umówić się na spotkanie ze specjalistą za
pośrednictwemmaila.

Można również umówić się do specjalisty na konsultację psychologiczną, wychowaw‐
czą (pedagogiczną) lub socjalnąw formie on-line lubw kontakcie osobistym.

Specjaliści przyjmują od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 20.00.

tel: 660 907 563, e-mail: kontakt@propracownia.pl
Dbajmy o siebie wzajemnie!
Zespół Stowarzyszenia PRO



7

Powstaje film o reżyserze
Januszu Nasfeterze

Sylwia Kowalska: Janusz Nasfeter to
dziśnieco zapomniany reżyser.Dlacze‐
go Powiatowa Biblioteka Publiczna w
Wołominie zdecydowała się na realiza‐
cję filmu dokumentalnego o tym twór‐
cy?

Beata Żurawska: Janusz Nasfeter jest
bratankiem patrona naszej biblioteki –
przedwojennego producenta filmowego.
W latach 30. ubiegłego wieku bywał na
seansach filmowych w prowadzonym
przez stryja kinie „Oaza”, które mieściło
się w budynku biblioteki. Jesteśmy dum‐
ni, że towłaśnie tutajwWołominie naro‐
dziła się filmowapasja przyszłego reżyse‐
ra.

W zeszłym roku obchodziliśmy stule‐
cie urodzin Janusza Nasfetera. Zaplano‐
waliśmy przegląd jego filmów (niestety z
powodu pandemii udało się zrealizować

tylko dwa pokazy).
Naszą misją jest popularyzacja dobre‐

go wartościowego kina, a szczególnie
twórczości Nasfeterów. Jesteśmy jedy‐
nym ośrodkiem w kraju, który w takim
stopniu i na wielu płaszczyznach (wysta‐
wy, prelekcje, pokazy filmowe) propagu‐
je wiedzę o tych zasłużonych dla polskie‐
go kina twórcach.

Poszukując materiałów o Januszu Na‐
sfeterze, zauważyliśmy, że nie ma nagrań
relacji osób, z którymi współpracował,
wspomnień, opowieści filmoznawców o
nim i jego kinie. Stąd pomysł, żeby stwo‐
rzyć film dokumentalny.

Sam Janusz Nasfeter jest bohaterem
filmów Grzegorza Królikiewicza: „Por‐
tret artysty z czasów starości” i „Piękne
lata niewoli”, w których opowiada o swo‐
im życiu, między innymi o pobycie w

majątku Heleny i Stefana Nasfeterów w
Wołominie. Reżyser pojawia się też we
fragmentach Polskiej Kroniki Filmowej i
w epizodach we własnych filmach fabu‐
larnych. Sięgnęliśmy po te nagrania, nie‐
które wykorzystamyw naszej produkcji.

Uważamy, że filmy Janusza Nasfetera
towyjątkowe, osobne zjawiskowhistorii
polskiej kinematografii. Warto je przy‐
pominać, ponieważ problemy, które po‐
ruszają, nadal są aktualne. Nikt nie po‐
trafił tak jak Nasfeter uchwycić małych
dramatów dzieci.

- Jaką rolę Pani pełni przy produkcji
filmu?

- Zajmuję się koordynacją projektu –
organizacją całej produkcji. Razem z re‐
żyserką Aurelią Sobczak wybieram oso‐
by, które wystąpią w filmie. Jestem tzw.
osobą pierwszego kontaktu. Tutaj naj‐

większym wyzwaniem jest zdobycie nu‐
meru telefonu, bo to wcale nie jest takie
proste odnaleźć kogoś, kto w latach 70.
wystąpił w filmie jako dziecko i potem
nie był już osobą publiczną, a jeszcze, co
jest regułą w przypadku kobiet - zmienił
nazwisko. Potem jest już łatwiej – dzwo‐
nię do naszych aktorów, przekonuję ich
do udziału w filmie (pro publico bono) i
umawiamnagrania. Oprócz tego prowa‐
dzę negocjacje z naszymi partnerami:
Wytwórnią Filmów Dokumentalnych i
Fabularnych oraz Filmoteką Narodową
– Instytutem Audiowizualnym. Zajmuję
się pozyskiwaniemmateriałów archiwal‐
nych i licencji na ich użycie. Odpowia‐
dam również za promocję całego przed‐
sięwzięcia – ale to dopiero przed nami.

-Wfilmie pojawiają się znanewPol‐
sce postaci.Między innymi Filip Łobo‐
dziński czyHenrykGołębiewski.Trud‐
no było namówić te osoby do wzięcia
udziałuwprodukcji?

- Bardzo jestem wdzięczna Filipowi
Łobodzińskiemu i Henrykowi Gołę‐
biewskiemu, że od razu zgodzili się na
udział w naszym dokumencie. Obaj de‐
biutowali u Janusza Nasfetera w 1970
roku w filmie „Abel, twój Brat”. To wła‐
śnie Nasfeter odkrył ich talenty aktor‐
skie. Niesamowitym zaskoczeniem było
dla mnie to, jak żywa po kilkudziesięciu
latach od debiutu jest ich pamięć o Janu‐
szu Nasfeterze i pracy z nim na planie
filmowym. Podobnie ze wzruszeniem
dzieli się z nami wspomnieniami Tade‐
usz Wiśniewski, który zagrał u boku
Adolfa Dymszy w filmie Janusza Nasfe‐
tera „Mój stary” w 1962 roku, a także
jegofilmowamamaKrystynaŁubieńska,
wybitna aktorka, obecnie mieszkanka
Sopotu. Z tych opowieści aktorów wyła‐
nia się obraz charyzmatycznego reżyse‐
ra, o którym nie da się zapomnieć.

- Jakie jeszcze osoby są zaangażowa‐
ne w tworzenie filmu o Januszu Nasfe‐
terze?

- Jako biblioteka nie podjęlibyśmy ta‐
kiegowyzwania, jakim jest produkcja fil‐
mu dokumentalnego, gdyby nie współ‐
praca z reżyserkąAurelią Sobczak i reali‐
zatorem Jackiem Kubiakiem - twórcą
portalu wwl24.pl prezentującego filmo‐
we relacje z wydarzeń w powiecie woło‐
mińskim. Początkowo planowałyśmy z
Panią dyrektor Joanną Hołubicką nagra‐
nie kilku wywiadów z pasjonatami twór‐
czości Nasfetera, z którymi mamy stały
kontakt. Jednak w trakcie rozmów z re‐
żyserką stwierdziłyśmy, że warto porwać
się na bardziej śmiałe działanie, skoro
okoliczności nam sprzyjają. Współpra‐
cuje z nami od dwóch lat historyk filmu
Paweł Jaskulski, autor pracy doktorskiej
o twórczości Janusza Nasfetera. W tym
roku wyda książkę na jej podstawie. Bar‐

dzo nas wspiera Agnieszka Czarnecka,
wnuczka reżysera, udostępniając mate‐
riały z archiwum rodzinnego i uczestni‐
cząc w naszych „Nasfeterowych” wyda‐
rzeniach. Doceniamy to szczególnie,
zwłaszcza, że przyjeżdża specjalnie z da‐
leka – z Dolnego Śląska. Udało nam się
odnaleźć bratanka reżysera - Andrzeja
Nasfetera. Jesteśmy mu wdzięczni za to,
że podzielił się z nami unikalnymi zdję‐
ciami jeszcze z czasów przedwojennych.
Bardzo się cieszę, że zgodziła się na wy‐
wiad ze mną Pani Bożena Fedorczyk,
która zagrała główną rolę w filmie „Mo‐
tyle”, jednym z najpiękniejszych obrazów
Janusza Nasfetera. Tym bardziej jest mi
miło, że pożyczyła nam swoją cenną pa‐
miątkę z dawnych lat – dziennik z planu
filmowego. Wcześniej nikomu tych ma‐
teriałów nie udostępniała.

- Czy film będzie przedstawiał całe
życie i twórczość JanuszaNasfetera?

- Film będzie opowieścią o tym, jak
zapamiętali Janusza Nasfetera aktorzy,
którzy z nim pracowali, co w jego kinie
cenią filmoznawcy i jak fenomen artysty
postrzegają jego bliscy, czyli rodzina.
Ważny też będzie dla nas kontekst lokal‐
ny, związki reżysera z Wołominem. Nie
chcę na tym etapie zdradzać więcej
szczegółów scenariusza.Dodam tylko, że
wspomnienia o Januszu Nasfeterze
wzbogacone zostaną o fragmenty jego
filmów, więc będziemy mogli poczuć
magię tychwyjątkowychobrazówsprzed
lat.

- Na kiedy jest przewidywana pre‐
miera filmu i gdzie będzie można go
zobaczyć?

– Premierę planujemy wiosną tego
roku, ale wszystko zależy od rozwoju sy‐
tuacji pandemicznej w kraju. Chcieliby‐
śmy zorganizować uroczysty pokaz z
udziałem zaproszonych gości i publicz‐
ności w kinie „Kultura” w Wołominie –
kultowymmiejscu, którego historia sięga
czasów przedwojennych. Właśnie w ki‐
nie „Kultura” organizowaliśmy w sierp‐
niu zeszłego roku uroczystą projekcję fil‐
mu „Motyle” z okazji stulecia urodzin
Janusza Nasfetera. Mamy nadzieję, że za
dwa, trzy miesiące wrócimy na tyle do
normalności, że będzie możliwa realiza‐
cja takich wydarzeń. Po premierze film
opublikujemy na naszym kanale YouTu‐
be. Chcemy, żeby każdy miał do niego
dostęp, a zwłaszcza nauczyciele, którzy
mogą go wykorzystać jako wprowadze‐
nie do spotkań z kinem Janusza Nasfete‐
ra. Jako biblioteka współpracujemy ze
szkołami w zakresie edukacji medialnej,
dlatego też zależy nam na tworzeniu i
udostępnianiu wartościowych materia‐
łóww tej dziedzinie.

Rozmawiała Sylwia Kowalska

Film „Nazywam się” zobaczyćmożna pod linkiem https://youtu.be/1uGnAgFh-AI
Występują: Urszula Lewandowska iMłodzieżowe Studio Teatralne Loża Szyder‐

cówOKiS. Pomysł i realizacja:Michał Sokołowski.

Film zrealizowany przez grupę
teatralną z Zielonki

„Nazywam się…” to tytuł krótkometrażowego filmu odpowiadającego nawiele
pytań: Czym jest teatr dla widza? Szukajmy odpowiedzi w sobie. Czym jest teatr
dla aktora? Odpowiedzi szukajmy w wywiadach prasowych. Czym jest teatr jako
sposóbwyrażania się dorastającego człowieka?

Opowstającymfilmie, który opowiada o reżyserze- JanuszuNasfeterze rozmawiamzkoordynatorką projektufilmowego -
Beatą Żurawską z Powiatowej Biblioteki Publicznej im.Heleny i StefanaNasfeterówwWołominie.

OGŁOSZENIA
DROBNE

DAM PRACĘ
Haki – Tłumiki
Sprzedaż,montaż

Zielonka,
ul. Poniatowskiego 49

Tel. 600-706-809

PRACATŁUSZCZ. POSZUKUJEMY
OSÓB ZORZECZENIEM

ONIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
DO PRACY PRZYOCHRONIE
ZAKŁADUPRODUKCYJNEGO

WTŁUSZCZU. DOŚWIADCZENIE
NIEWYMAGANE.
TEL. 577 303 512
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Marki podpisały umowę na budowę
połączenia z MCER

Aby dojechać do Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego, najlepiej skorzystać z asfaltowej ulicy Wspólnej. Jest
też druga trasa, który od strony ulicy Stawowej wiedzie drogami gruntowymi. Chodzi o Saturna,Marsa i Jowisza.

W związku z dużym zainteresowaniem dotyczącym korzystania z miejskich
obiektów sportowych przy ul. Stawowej oraz ul. Okólnej 14 w Markch, Zakład
UsługKomunalnychprosiozgłaszaniepropozycji rezerwacji obuOrlików.Można
znichbezpłatnie korzystać odponiedziałkudoniedzieli - od8 lutegodo30 czerw‐
ca 2021 roku.

Piłkarze Marcovii już szykują się do rundy wiosennej. Zanim wrócą do czwar‐
toligowych rozgrywek, zagrają dziewięć spotkań sparingowych.

Podpisano już umowę na ich kom‐
pleksowąmodernizację. Przetarg na wy‐
konanie tej inwestycji, poprawiającej do‐
stępność MCER, wygrał Strabag. To fir‐
ma, która po włoskim wykonawcy koń‐
czy budowę obwodnicyMarek (za zlece‐
nie GDDKiA), a dla naszego miasta wy‐
konywała przebudowę ulicy Głównej
(oraz przyległych) oraz budowędrogi ro‐
werowej wzdłuż rzeki Długiej.

Jaki będzie zakres inwestycji w są‐
siedztwieMCER?

- Ulice zostaną odwodnione. Uzupeł‐
nimy też brakujące elementy podziem‐
nych sieciwodnokanalizacyjnych.Zosta‐
nie ułożona nowa nawierzchnia asfalto‐
wa, powstanie chodnik oraz – w dwóch
etapach – droga rowerowa – mówi bur‐
mistrz JacekOrych.

Finansowanie tej inwestycji pochodzi
z różnych źródeł.

- Część pieniędzy wyłoży Unia Euro‐
pejska z programu Zintegrowanych In‐
westycji Terytorialnych. Złożyliśmy też
wniosek o dofinansowanie z rządowego
Funduszu Dróg Samorządowych. Został
on pozytywnie zarekomendowany przez
wojewodę mazowieckiego, czekamy

jeszcze na podpis premiera. Złożyliśmy
też wniosek do Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w zakresie inwestycji w regula‐
cję wód deszczowych – informuje bur‐
mistrz JacekOrych.

Pisemne zapytania dotyczące możli‐
wości rezerwacji należy kierować bezpo‐
średnio doZakładuUsługKomunalnych
przy ul. Lisa Kuli 3 w Markach w godzi‐
nach pracy naszej miejskiej jednostki.

Propozycje rezerwacji należy składać
do środy, 3 lutego 2021 roku.

Pytania w tej sprawie należy kierować

do Damiana Pacuszki – koordynatora
obiektów sportowych (tel. 506-033-182)
w godzinach pracy Zakładu Usług Ko‐
munalnych.

Zakład Usług Komunalnych w Mar‐
kach zastrzega sobie możliwość udziele‐
nia odpowiedzi w sposób telefoniczny
(7.00-15.00).

Na liście przeciwników znajdują się:
• NarewOstrołęka – 30 stycznia
• Błonianka Błonie - 6 lutego
• HutnikWarszawa – 13 lutego
• Świt Staroźreby – 20 lutego
• Wicher Kobyłka – 27 lutego
• GromWarszawa – 6marca
• KSWarka - 13marca
• Żyrardowianka Żyrardów – 20

marca
• Mazowsze Grójec – 27marca

„Wszystkie spotkania zostaną rozegra‐
ne na boisku ze sztuczną nawierzchnią
przy Mareckim Centrum Edukacyjno-
Rekreacyjnym” – czytamy na profilu FB
Marcovii.

PiłkarzeMarcovii rozegrali do tej pory
15 spotkań w czwartej lidze. Do tej pory
zdobyli 16 pkt (cztery zwycięstwa, cztery
remisy i siedem porażek). Taka zdobycz
pozwoliła im się uplasować na 10 pozycji
wśród 14 zespołów.Wiosna upłyniewięc
na walce o utrzymanie w IV lidze.

Rezerwacja Orlików
w Markach

Sparingowa lista partnerów Marcovii

Czy ząbkowski skatepark nie jestmiejscembezpiecznym?Na stronie skatenew‐
s.pl ukazał się artykuł o ząbkowskim skateparku na terenie MOSiR-u. Autor oce‐
nia bardzo negatywnie inwestycję Miasta Ząbki i wskazuje konkretne nieprawi‐
dłowości.

„Niestety, poniższy obiekt nie spełnia
warunków niezbędnych dla bezpiecznej
i komfortowej jazdy przez użytkowni‐
ków. Nie możemy go nawet nazwać ska‐
teparkiem, gdyż nie spełnia wymogów
takiego obiektu sportowego. Elementy,
które wchodzą w skład obiektu są niedo‐
pasowane względem siebie, a odległości
między nimi powodują niemal poczucie
klaustrofobii. Wydaje się być nieprzemy‐
ślana, zaprojektowana bez logiki, a po‐
wstawiane betonowe klockimogą posłu‐
żyć co najwyżej za miejsca do siedzenia
.Wielka szkoda, że polskim urzędnikom
dalej brakuje świadomości na temat tego,
jak powinny wyglądać prawdziwe skate‐
parki, a firmom,którepowinnyprojekto‐
wać domy czy inną architekturę, zleca się
projektowanie tego typu obiektów.” czy‐
tamyw artykule.

Czy ząbkowski skatepark jest bezpieczny? Tłuszcz


