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Kolejny krok w kierunku nowej oczyszczalni ścieków 

SPRZEDAM DZIAŁKI
 BUDOWLANE 

w miejscowości Rżyska 
(2 km od węzła Radzymin) 

Atrakcyjne miejsce.
Tel. 603 677 024

Tłuszcz

Budowa nowej oczyszczalni ścieków jest największym i najbardziej kosztow-
nym zadaniem,  jakie w najbliższej perspektywie będzie musiała zrealizować 
Gmina Tłuszcz, która wciąż się rozwija i rozbudowuje, co powoduje konieczność 
poszerzenia zarówno sieci wodociągowej, jak i kanalizacyjnej. 

Stając w obliczu zapewniania miesz-
kańcom jak najlepszej infrastruktury 
została podjęta decyzja o podjęciu dzia-
łań zmierzających do budowy nowej 
oczyszczalni ścieków. Burmistrz Tłusz-
cza Paweł Bednarczyk dokłada wszelkich 
starań, aby rozbudowa systemu wodno-
ściekowego w gminie miała charak-
ter planowy. Pierwszym krokiem było 
wskazanie lokalizacji oczyszczalni, a w 
konsekwencji późniejsze nabycie grun-
tów. Wykupiono grunty pod budowę 
oczyszczalni o łącznej powierzchni pra-
wie 11ha. Przez ostatnie lata trwały prace 
nad stworzeniem koncepcji funkcjono-
wania przyszłej oczyszczalni ścieków dla 
Gminy Tłuszcz pod roboczym tytułem 
„Wariantowa koncepcja rozwiązania 
oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy 

Tłuszcz, przy uwzględnieniu dynami-
ki rozwoju systemu kanalizacyjnego na 
terenie Miasta i Gminy” autorstwa prof. 
dr hab. inż. Zbigniewa Heidricha z Po-
litechniki Warszawskiej, który od 53 lat 
zajmuję się zagadnieniami związanymi 
z szeroko pojętą inżynierią środowiska. 

1 października 2021r. został poczy-
niony kolejny krok w kierunku realizacji 
tej ogromnej inwestycji. Zastępca Bur-
mistrza Waldemar Banaszek podpisał 
umowę z Rafałem Nowickim -  człon-
kiem zarządu firmy Ecokube Sp. z o.o., 
która przygotuje program funkcjonalno- 
użytkowy oraz materiały do uzyskania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach dla zadania „Budowa oczyszczalni 
ścieków w Jasienicy wraz z drogą dojaz-

dową”. Celem opracowania jest przygo-
towanie dokumentacji, która posłuży do 
przeprowadzenia przez gminę postępo-
wania przetargowego na wyłonienie wy-
konawcy robót budowlanych w systemie 
„Zaprojektuj i wybuduj”. 

Co możemy powiedzieć dziś o nowej 
oczyszczalni? Będzie to oczyszczalnia w 
technologii bardzo nowoczesnej, bazu-
jącej na metodzie osadu czynnego, który 
gwarantuje, że ścieki, które będą w niej 
oczyszczane będą spełniały wszystkie 

warunki wynikające z obecnie obowią-
zujących przepisów prawnych, nieza-
leżnie od zmienności tego co dopływa 
i ile ścieków dopływa. Warto zwrócić 
też uwagę na to, że w oczyszczalni tej 
będzie kompleksowo rozwiązane zagad-
nienie związane z zagospodarowaniem 
i unieszkodliwianiem osadów ścieko-
wych, które w tej chwili stanowią istotny 
problem na terenie obecnie istniejącej 
oczyszczalni przy ul. Wiejskiej. Planuje 
się, że te osady będą na tyle dobrze przy-
gotowane, że będą mogły być wykorzy-
stane na cele rolnicze, ewentualnie do 
rekultywacji terenów zdegradowanych. 
Będziemy starali się, żeby oczyszczalnia 
charakteryzowała się również możliwie 
niskimi kosztami eksploatacji ze szcze-
gólnym uwzględnieniem zużycia i kosz-
tów energii elektrycznej. Aby obniżyć 
zużycie energii elektrycznej wykorzysta-
ne będą odnawialne źródła energii. 

Premier Morawiecki w Radzyminie Tytuł mistrza 
świata trafia do 

Kobyłki!
Z okazji 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida, wizytę w Liceum 

Ogólnokształcące w Radzyminie im. Cypriana Kamila Norwida złożył premier 
Mateusz Morawiecki, który wspólnie z ministrem edukacji narodowej Przemy-
sławem Czarnkiem, starostą Adamem Lubiakiem, młodzieżą, nauczycielami oraz 
samorządowcami zainaugurował  jubileuszowe obchody. Krystian Muczyński w pięknym sty-

lu wygrał kategorię do lat 18 (do 120 
kg) i wrócił do domu w Kobyłce ze zło-
ty medalem Mistrzostw Świata w Trój-
boju Siłowym Klasycznym.

Przysiad - 300,5kg - rekord świata! - 
pierwsze miejsce w klasyfikacji samych 
przysiadów.

Wyciskane Leżąc - 152,5 kg - drugie 
miejsce w klasyfikacji samego wyciska-
nia leżąc.

Martwy Ciąg - 300kg - rekord Polski! 
- pierwsze miejsce w klasyfikacji samego 
martwego ciągu

Trójbój- 753kg - rekord Polski! 
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Mega gwiazdy
w Radzyminie!

Co? Gdzie? Kiedy?

Kayah,  Maciej Maleńczuk,  Marysia Sadowska, Czesław Mozil,  Anita Lipnicka,  
Renata Przemyk,  Wojciech Waglewski,  Edyta Geppert i wielu wybitnych artystów  
wystąpi już niebawem przed radzymińską publicznością. A to dopiero początek.

 W planach  kolejne koncerty oraz 
spektakle teatralne. Scena Cegielnia  przy 
wsparciu gminy Radzymin staje się kul-
turalnym centrum  regionu.

Burmistrz Radzymina Krzysztof 
Chaciński podpisał z Markiem Kości-
kiewiczem umowę współpracy, w ra-

mach której, Gmina Radzymin została 
współorganizatorem koncertów z cyklu 
„Koncertowe piątki w Scenie Cegielnia”. 
Co więcej, Mieszkańcy gminy Radzymin 
posiadający Radzymińską Kartę Miesz-
kańca mogą liczyć na bilety w bardzo 
atrakcyjnej cenie.



3Wiadomości.pw
WWW.WIADOMOSCIPW.PLreklama tel. 694-759-987

Prestiżowa nagroda 
dla Gminy Tłuszcz

Samorząd

Zastępca burmistrza Waldemar Banaszek wraz z radnym i sołtysem Włodzi-
mierzem Romańskim  22 września 2021r. odebrali na Zamku Królewskim w War-
szawie wyjątkową nagrodę. Jest to wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Mo-
dernizacja Roku & Budowa XXI w.”. Podczas XXV jubileuszowej gali zaszczytna 
statuetka została wręczona Gminie Tłuszcz za adaptację budynku dworca kolejo-
wego na Bibliotekę w Jarzębiej Łące.

- Tę nagrodę dedykuję wszystkim, którzy przyczynili się do modernizacji budyn-
ku w Jarzębiej Łące. Wasza staranność, pomysłowość i pracowitość są nieocenionym 
wkładem, jaki włożyliście w uratowanie 100- letniej historii tego miejsca. Bardzo się 
cieszę, że zostaliśmy docenieni przez ekspertów z branży architektonicznej i budowla-
nej. Dla całej tłuszczańskiej społeczności jest to ogromny powód do satysfakcji, rado-
ści i dumy - powiedział zastępca burmistrza Waldemar Banaszek.

Do konkursu zgłoszono ponad 450 obiektów z całej Polski w 17 kategoriach, m.in. 
obiekty mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej czy obiekty szkolnictwa. Kon-
kursowi patronują ministerstwa, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Dyrektor 
Generalny Lasów Państwowych, marszałkowie województw oraz najważniejsze insty-
tucje techniczne i naukowe. W jury zasiadają eksperci z branży budowlanej, którzy 
zwizytowali zarówno Bibliotekę w Jarzębiej Łące, jak i inne obiekty, które dostały się 
do finału.

- Serdecznie dziękuję mieszkańcom gminy Tłuszcz, którzy czynnie brali udział w 
głosowaniu internetowym. Nie sposób wymienić wszystkich osób, które były zaanga-
żowane w modernizację, ale niech każda z nich wie, że przyczyniła się do stworzenia 
miejsca, o jakim marzyli mieszkańcy Jarzębiej Łąki. Bardzo się cieszę, że mimo kom-
pleksowej przemianie udało się zachować pierwotny charakter tego miejsca - radny 
Włodzimierz Romański.

Nowy Komendant Straży Miejskiej w Ząbkach

Przetargi drogowe w Markach

Remont boiska w Kobyłce

20 września stanowisko Komendan-
ta Straży Miejskiej w Ząbkach objął  
Artur Lewandowski, który okazał się 
najlepszy w postępowaniu rekrutacyj-
nym. O stanowisko komendanta ubie-
gało się sześciu kandydatów. 

-Objęcie stanowiska Komendanta 
Straży Miejskiej w Ząbkach to dla mnie 
zaszczyt i ogromna odpowiedzialność 
- mówi Artur Lewandowski. - Nie oba-
wiam się stawianych przede mną zadań, 
ponieważ pracę strażnika znam od pod-
staw.

Artur Lewandowski od 2011 roku 
nieprzerwanie związany jest z komendą 
Straży Miejskiej w Ząbkach. Jest absol-
wentem studiów magisterskich na kie-
runku Administracja.

-Praca strażnika miejskiego jest bar-
dzo wymagająca. Pomagamy osobom 
bezdomnym, po spożyciu alkoholu, czy 

bezpańskim zwierzętom. Czuwamy nad 
porządkiem i bezpieczeństwem publicz-
nym. Ponadto, realizujemy kontrole w 
zakresie spalania odpadów w piecach 
CO. Nadal będą organizowane akcje 

prospołeczne- kontynuuje Artur Lewan-
dowski. Obecnie prowadzimy prelekcje 
w klasach I-III szkół podstawowych i w 
przedszkolach dotyczące prawidłowego 
zachowania na drodze.

W Markach podpisano umowę ze 
zwycięzcą przetargu na ułożenie nakła-
dek asfaltowych przy:

• Pałacowej
• Billewiczów (na odcinku Zagło-

by – Butrymów)
• Jasińskiego (na odcinku od ul. 

Dobrej do ul. Stawowej)
• Hallera (na odcinku od ul. Środ-

kowej do ul. Sobieskiego)
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma 

Benevento, która będzie mieć 45 dni 
na realizację tego zamówienia. To dru-
gi, rozstrzygnięty przetarg drogowy na 

tzw. nakładki. Pierwsze postępowanie 
wygrała firma Strabag, która już pracuje 
przy Batalionów Chłopskich, Maratoń-
skiej oraz odcinkach Długiej, Skorupki i 
Olimpijskiej.

W Markach toczą się roboty drogowe 
przy ciągu ulic Jowisza-Marsa-Saturna. 
To połączenie między Pustelnikiem i 
Zieleńcem, ułatwiające m.in. dojazd do 
Mareckiego Centrum Edukacyjno-Re-
kreacyjnego. Ogłoszone zostały także 
przetargi na budowę ulicy Kościelnej 
(odchodzi od Ząbkowskiej) oraz ulic: 
Koszalińskiej, Słupeckiej, Sadowej i Ko-
łobrzeskiej.

Burmistrz Kobyłki – Edyta Zbieć podpisała umowę na remont boiska wielo-
funkcyjnego, przy szkole nr 3 w Kobyłce.

Remont jest częściowo sfinansowany ze środków Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego ( kwota 180 000 zł ) i będzie zrealizowany do 15 listopada tego roku.
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Samorząd

INFORMACJA  
O WYWIESZENIU 

WYKAZU

Burmistrz Miasta Marki działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację 
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Zakładzie Usług Komunalnych 
w Markach na okres 21 dni tj. od dnia 22 września 2021 roku do dnia 
12  października 2021 roku wykazu nieruchomości przeznaczonych 
do najmu i dzierżawy na terenie Gminy Miasta Marki.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Zakładzie Usług Komu-
nalnych w Markach pok. nr 1 tel. 22 781 33 73.

WAŻNE DATY, czyli daty, 
które powinniśmy zapamiętać

Za moment rozpocznie się sezon 
grzewczy i uśpiony letnią aurą temat 
smogu powróci. Powinniśmy jednak pa-
miętać, że problem istnieje, rozmawiać 
o nim, aby stale zwiększać świadomość 
społeczną i nieustannie dążyć do popra-
wy jakości powietrza, którym WSZY-
SCY oddychamy. Problem ten dotyka w 
różnym stopniu rejony naszego kraju, ze 
względu na ich położenie, panujące wa-
runki oraz stopień urbanizacji.

Narastający problem, przyczynił się 
do powstania mazowiecka uchwała 
antysmogowa, która obowiązuje od 11 
listopada 2017 r. i została dostosowana 
do  postanowień art. 96 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochro-
ny środowiska w celu zapobieżenia ne-
gatywnemu oddziaływaniu na zdrowie 
ludzi lub na środowisko, spowodowane 
zanieczyszczeniem powietrza powsta-
łym na skutek spalania paliw stałych 
w indywidualnych źródłach ogrzewania.

Ww. uchwała wprowadziła na obsza-
rze województwa mazowieckiego ogra-
niczenia i zakazy w zakresie eksploatacji 
instalacji, w  których następuje spalanie 
paliw oraz wyznaczyła zadania służące 
do osiągnięcia założonego celu (z przeło-
żeniem na lata) takie jak:

1) od 11 listopada 2017 r. - można 
montować tylko i wyłącznie kotły speł-
niające normy emisyjne zgodne z wymo-
gami ekoprojektu (wynikającymi z treści 
rozporządzenia Komisji UE);

2) od 1 lipca 2018 r. - nie wolno spa-
lać w kotłach, piecach oraz kominkach:

a) mułów i flotokoncentratów węglo-
wych oraz mieszanek produkowanych z 
ich wykorzystaniem,

b) węgla brunatnego oraz paliw sta-
łych produkowanych z ich wykorzysta-
niem, 

c) węgla kamiennego w postaci sypkiej 
o uziarnieniu 0-3 mm,

d) paliw zawierających biomasę o 
wilgotności w stanie roboczym powyżej 
20% (np. mokrego drewna);

3) od 1 stycznia 2023 r. - nie wolno 
będzie używać kotłów na węgiel lub 
drewno, które nie spełniających wymo-
gów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-
EN 303-5:2012;

4) od 1 stycznia 2028 r. - nie wolno 
będzie używać kotłów na węgiel lub 
drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-
EN 303-5:2012;

5) jedynie użytkownicy kotłów klasy 
5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą 

mogli z nich korzystać do końca ich ży-
wotności;

6) do końca 2022 r. - posiadacze ko-
minków muszą dokonać ich wymiany 
na takie, które spełniają wymogi eko-
projektu, lub wyposażyć je w urządzenie 
ograniczające emisję pyłu do wartości 
określonych w ekoprojekcie. Założeniem 
ekoprojektu jest zmniejszenie zużycia 
paliwa i redukcja zanieczyszczeń emito-
wanych przez ww. urządzenia.

Wyróżnia się trzy klasy kotłów  usta-
lone według normy PN-EN 303-5, które 
wskazują ich jakość, podział ze względu 
na wielkość/ilość zanieczyszczeń emito-
wanych/wprowadzanych do powietrza/
do środowiska:

klasa 3 - najniższa sprawność,
klasa 4 – najwyższa sprawność i ja-

kość,
klasa 5 - najwyższa sprawność i jakość.
Ważne jest to, iż od 1 lipca 2018 wpro-

wadzono zakaz sprzedaży kotłów o kla-
sie niższej niż 5.

PAMIĘTAJMY!
Przestrzeganie przepisów wprowadzonych niniejszą uchwałą będzie kontrolowa-

ne zarówno w kwestii posiadanych urządzeń grzewczych jak i stosowanych rodza-
jów paliw. Użytkownicy instalacji naruszający przepisy uchwały mogą być ukarani 

grzywną do 5000 zł lub mandatem do 500 zł. Należy pamiętać, również, że zgodnie z 
art. 225 kodeksu karnego, udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli 

jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu.

82. rocznica powstania Państwa 
Podziemnego w Markach

27 września w Markach, o godz. 12.00 przy pomniku żołnierzy AK na Strudze 
obchodzono święto Polskiego Państwa Podziemnego. Święto to uchwalił Sejm 
Rzeczpospolitej Polskiej (11 września 1998 r.) dla uczczenia pamięci Polaków, któ-
rzy w 1939 roku powołali do życia tajne państwo ze wszystkimi jego strukturami: 
parlamentem, do którego weszli przedstawiciele wszystkich partii, rządem, wy-
miarem sprawiedliwości, skarbem i gospodarką, szkolnictwem, zdrowiem i po-
mocą społeczną, kulturą, a także armią. Polskie Państwo Podziemne działało na 
terenach okupowanych od 1939 do 1945 i było fenomenem w wojennej Europie.

W uroczystościach uczestniczyli 
przedstawiciele środowisk senioralnych, 
kombatantów, mieszkańcy, reprezentan-
ci Zespołu Szkół nr 1 oraz Michalickich 
Szkół w Markach a także władz miasta. 
Krótki i bardzo ciekawy rys historyczny 
przedstawił  Antoni Widomski - regio-
nalista  i prezes  honorowy  OSP Mar-

ki.  Pod pomnikiem złożono kwiaty i 
rozpalono znicze.

W imieniu mieszkańców wiązankę 
złożył wiceburmistrz Dariusz Pietrucha 
wraz z Antonim Widomskim. Kwiaty 
pod pomnikiem złożyli także kombatan-
ci – Michał Babiuch i Jerzy Zybert, repre-
zentanci mareckich seniorów oraz szkół.
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Samorząd

Wizyta wojewody mazo-
wieckiego w Radzyminie

Nowy mostek w Zielonce

Pasaż na Osiedlu Niepodległości 
w Wołominie

Prace związane z budową mostku w zielonkowskim Parku Dębinki dobiegają koń-
ca. Przestrzeń ta zmieniła się nie do poznania. Nastąpi jeszcze ostatni etap prac - insta-
lacja oświetlenia, nasadzenia zieleni i montaż elementów małej architektury. A stara 
kładka realnie przechodzi do przeszłości.

Pasaż na Osiedlu Niepodległości nosi dumne imię Bronisława Manickiego - 
urodzonego w Starych Lipinach żołnierza Pierwszej Kompanii Kadrowej Józefa 
Piłsudskiego. Jedynego z terenu powiatu wołomińskiego w tej elitarnej grupie!

Zainstalowana została tablica infor-
macyjna przybliżająca sylwetkę patrona. 
Inicjatywa ta doskonale wpisała się w 
politykę budowania lokalnej tożsamości 
i pielęgnowania pamięci o wybitnych 
jednostkach z tego regionu.

Pełen poświęcenia i miłości do kraju 
życiorys to gotowy scenariusz na książ-
kę i wciągającą rozmowę o wartościach, 
dla których jest się gotowym poświęcić 
życie. Takie spotkanie odbędzie się już 
niebawem.

Na zaproszenie Burmistrza Radzymina Krzysztofa Chacińskiego, w dniu 20 
września 2021 r. Radzymin odwiedził Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radzi-
wiłł. Celem spotkania była prezentacja inwestycji drogowych zrealizowanych i 
realizowanych przez Gminę Radzymin w latach 2020-2021 przy wsparciu finan-
sowym Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (ul. Komunalna, ul. Słoneczna, ul. 
Szymborskiej w Radzyminie oraz inwestycja w trakcie realizacji - budowa al. Le-
cha Kaczyńskiego). 

Gmina Radzymin od kilku lat z  po-
wodzeniem realizuje plan bycia „najlep-
szym miejscem do prowadzenia bizne-
su” na północny wschód od Warszawy. 
Samorząd z  roku na  rok przeznacza 
coraz większe środki na  inwestycje, w 
tym na  poprawę infrastruktury drogo-
wej. W 2021 r. budżet gminy Radzymin 
po raz pierwszy przekroczył 200 mln zł, 
rosnąc ponad trzykrotnie na przestrzeni 
ostatnich kilku lat. Samorząd skutecznie 
pozyskuje znaczne środki zewnętrzne 
na  realizację zadań inwestycyjnych. W 
2020 roku, przy wsparciu środków rzą-
dowych, Gmina Radzymin wybudowała 
ul. Szymborskiej oraz  rozbudowała uli-
cę Komunalną i  Słoneczną. Rozpoczęła 
również budowę długo wyczekiwanej in-

westycji – alei Lecha Kaczyńskiego, która 
połączy okolice węzła Radzymin Północ 
na trasie S8 z terenami przemysłowymi 
w mieście. Na tę inwestycję Gmina pozy-
skała w sumie ponad 20 mln zł dofinan-
sowania z funduszy rządowych. Obecnie 
kontynuowana jest budowa pierwszego 
odcinka.

Aleja Lecha Kaczyńskiego, wcześniej 
znana pod roboczą nazwą „Droga Pół-
nocna”, będzie otaczała Radzymin od 
północy i  ma docelowo połączyć oko-
lice węzła Radzymin Północ na  trasie 
S8 ze  strefą przemysłową i  wyjazdem 
z  Radzymina w  kierunku Nieporętu, 
z ominięciem centrum miasta. Całkowi-
ta długość nowej drogi wynosi ponad 5 
km. Obecnie trwa rozbudowa ul. Prze-

mysłowej na odcinku od ul. Weteranów 
do ul. Leśnej, następnie będzie budo-
wany nowy ślad drogi od ul. Leśnej do 
ul. Mokrej. Na całej długości powstanie 
droga z pełną infrastrukturą, odwodnie-
niem, ciągami pieszymi i  rowerowymi, 
oświetleniem, zjazdami, kanałem tele-
technicznym itp. Ponadto wybudowane 
będą trzy ronda: pierwsze na  skrzyżo-
waniu ul. Przemysłowej z ul. Weteranów, 
drugie u  zbiegu ulic Przemysłowej, Le-
śnej i al. Lecha Kaczyńskiego oraz trzecie 
na  skrzyżowaniu tej ostatniej z  ul. Mo-
krą. Termin zakończenia prac zaplano-
wano na koniec roku 2022.

Korzyści z budowy al. Lecha Kaczyń-
skiego są wielorakie. Najbardziej oczywi-
ste to wyprowadzenie z centrum miasta 
większości ruchu samochodowego po-
między trasą S8 a  strefą przemysłową 
i wyjazdem na Nieporęt. Takie posunię-
cie pozwoli realizować bez przeszkód 
plany rewitalizacji śródmieścia Radzy-
mina i  tworzenia w  nim nowoczesnej 
przestrzeni miejskiej, przyjaznej pieszym 
i  życiu społeczno-kulturalnemu. Budo-
wa drogi przyczyni się też do rozwoju 
położonych przy niej sołectw.

„W gminie Radzymin stawiamy 
na  rozwój i lepsze życie Mieszkańców. 
Poprawa infrastruktury drogowej jest 
jednym z  naszych priorytetów. Dzięki 
skutecznemu pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych, w tym rządowych, zreali-
zowaliśmy i realizujemy wiele inwestycji, 
na  które samodzielnie nie moglibyśmy 
sobie pozwolić - mówi Burmistrz Radzy-
mina Krzysztof Chaciński. - Trwające 
do połowy br. obostrzenia pandemiczne 
uniemożliwiły nam dokonanie oficjal-
nych otwarć ważnych dla Mieszkańców 
inwestycji drogowych na które pozyska-
liśmy znaczne dofinansowanie. Chce-
my obecnie zaprezentować prace, które 
zrealizowaliśmy w roku 2020 i te, które 
realizujemy w roku bieżącym, jak np. 
budowa al. Lecha Kaczyńskiego. Jestem 
przekonany, że inwestycje drogowe reali-
zowane przez Gminę Radzymin wpro-
wadzają nową jakość w gminnej komu-
nikacji, a także przyciągają inwestorów i 
nowych Mieszkańców”.

Projekt „Stowarzyszenie PRO Q umacnianiu 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:  
gminy Marki, Ząbki i Zielonka 

Szanowni Państwo, 
Wychodząc naprzeciw sytuacji zagrożenia epidemicznego, chcemy działać na rzecz 
normalizowania samopoczucia psychicznego. W związku z zaistniałą sytuacją 
zachęcamy do korzystania z telefonicznej doraźnej pomocy psychologicznej 
w czasie dyżuru dyspozytora i konsultacji u specjalistów w 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 pośrednictwem maila.
Można również umówić się do specjalisty na konsultację psychologiczną, 
wychowawczą (pedagogiczną) lub socjalną w formie on-line lub w 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

OGŁOSZENIA 
DROBNE

DAM PRACĘ

PRACA TŁUSZCZ. POSZUKUJEMY 
OSÓB Z ORZECZENIEM  

O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  
DO PRACY PRZY OCHRONIE 
ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO  

W TŁUSZCZU. DOŚWIADCZENIE 
NIEWYMAGANE.  

TEL. 577 303 512

Haki – Tłumiki
Sprzedaż, montaż

Zielonka, 
ul. Poniatowskiego 49

Tel. 600-706-809
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Społeczeństwo

FITOREMEDIACJA natura kontra SMOG
Wzrost zanieczyszczeń powietrza, 

wód i gruntów staje się najważniejszym 
problemem ostatnich czasów. Oprócz 
konwencjonalnych metod oczyszcza-
nia środowiska istnieją również mniej 
skomplikowane, które każdy z nas może 
wdrożyć do swojego otoczenia. Jedną z 
nich jest fitoremediacja, czyli oczysz-
czanie powietrza z groźnych dla zdrowia 
człowieka zanieczyszczeń gazowych i 
cząsteczek zawieszonych w nim pyłów 
PM10 i PM2,5.

Rośliny prowadzące osiadły tryb życia 
w toku ewolucji wykształciły mecha-
nizmy obronne pozwalające przetrwać 
w najcięższych warunkach, polegające 
na produkcji tlenu i pary wodnej, ale 
również na pobieraniu i gromadzeniu 
w liściach, łodygach i korzeniach zanie-
czyszczenia z gleby, wody i powietrza. 
Gdy trucizny wnikną pod powierzchnię 
skórki liściowej, zostają unieruchomione 
i unieszkodliwione. Podobnie dzieje się 
z groźnymi mikropyłami emitowanymi 
przez silniki samochodowe. Jeżeli w po-
jawią się one na terenach pozbawionych 
roślinności zawieszone w powietrzu 
utrzymują się od kilku godzin do kilku 
tygodni!

Fitoremediacja (od greckiego słowa 
phyton - roślina i łacińskiego remedium 
- lek, środek zaradczy) ma same zalety, 
ponieważ  jest skuteczna, a dodatkowo 
dosyć tania. Posadzone w najbliższym 
otoczeniu rośliny to żywe agregaty czysz-
czące, zazwyczaj o małych wysmaga-

niach, ale ponadto odwdzięczające się 
pozytywnymi wrażeniami dla naszych 
oczu i ukojeniem nerwów.

KORONY DRZEW 
– czyszczące szczotki

W fitoremediacji praktyczne zna-
czenie mają gatunki, które stosunkowo 
szybko tworzą dużą masę zieleni i są 
odporne na trudne warunkach, dlate-
go że wyłapywanie zanieczyszczeń jest 
proporcjonalne do powierzchni ich liści. 
Szczególne znaczenie mają tutaj pnącza, 
które szybko przyrastają i tworząc kilka 
warstw na ścianach miejskich budowli 
lub ogrodzeniach, mają kolosalny wpływ 
na poprawę jakości powietrza. Dlatego 
na płotach izolujących nasz ogród od ru-
chliwej szosy sprawdzą się gatunki silnie 
rosnące, takie jak:

• kokornak, 
• dławisz,
• winobluszcz pięciolistkowy i trójkla-

powy,
• winorośl achnąca, 
• rdestówka Auberta,
• powojnik (dodatkowo pięknie kwit-

nący).
Jeśli w naszym ogrodzie znajdzie się 

miejsce na drzewo, wiedzmy, iż szcze-
gólnie przydatne w procesach oczyszcza-
nia środowiska są rośliny z rodzin:

• wierzbowatych,
• klonowatych,

• oliwkowatych,
• różowatych, 
jak również: 
• platan klonolistny,
• tamaryszek czteropręcikowy,
• miłorząb japoński. 
Rośliny iglaste natomiast mimo tego, 

iż mogłyby być dla nas wsparciem nawet 
zimą, są bardzo wrażliwe na zanieczysz-
czenie powietrza i w przypadku dużego 
narażenia obumierają.

Do innych skutecznych wojowników 
z zanieczyszczeniem powietrza zalicza-
my także:

• robinie akacjowe,
• brzozy,
• topole,
spośród krzewów:
• forsycje,
• tawlina (sorbaria), 
• pęcherznice.
Ponadto aby oddychać czystym po-

wietrzem, warto w pobliżu domu mieć 
również dęby, jesiony, jarzęby (najlepiej 
jarzęby szwedzkie) czy polną gruszę, czy-
li drzewa które dzięki włoskom lub wo-
skowemu nalotowi zbiorą swoimi liśćmi 
najwięcej pyłów zawieszonych.

FITOREMEDIACJA to łatwa i przy-
jemna metoda walki z zanieczyszcze-
niem powietrza na poziomie ogródka 
przydomowego!

Podpisanie umowy na modernizacje 
ulicy Centralnej w Jasienicy 

Tłuszcz

Zastępca Burmistrza Waldemar 
Banaszek podpisał umowę z Panem 
Dawidem Szpańskim, który reprezen-
tuje firmę Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid 
Czystość s.j. z siedzibą w Wołominie na 
modernizację ulicy Centralnej w Jasie-
nicy. 

Inwestycja obejmuje frezowanie, wy-
konanie nowej nakładki bitumicznej 
na odcinku ok. 1 km, ścięcie poboczy, 
wymianę niektórych przepustów pod 
zjazdami oraz wykonanie punktowych 
elementów odwodnienia. Aby zapewnić 
jak najwyższy poziom bezpieczeństwa 
dla uczestników ruchu zostaną wykona-
ne 2 progi zwalniające oraz odtworzone 
i uzupełnione oznakowanie poziome. 
Wartość robót wynosi 420 tys. zł

Prace zostaną rozpoczęte z ciągu kil-
ku tygodni. Już dziś zwracamy się do 
mieszkańców z prośbą o wyrozumia-
łość względem prowadzonych prac oraz 

utrudnień z tym związanych. Prosimy o 
stosowanie się do wprowadzanej czaso-
wej organizacji ruchu.

Takie skrzyżowanie powstanie na os. DługaTłuszcz

W Biuletynie Informacji Publicznej 
Gminy Tłuszcz zostało opublikowane 
zamówienie publiczne na „Wykonanie 
dokumentacji projektowej oraz prze-
budowę skrzyżowania drogi gminnej 
ul. Długa z drogą gminną ul. Armii 
Krajowej w miejscowości Tłuszcz” w 
systemie zaprojektuj i wybuduj.

 Mamy nadzieję, że po otwarciu ofert 
uda się wyłonić wykonawcę i rozpocząć 
prace polegające na budowie skrzyżo-
wania z wyniesioną powierzchnią. Takie 
rozwiązania są stosowane, aby uspokoić 
ruch oraz zmusić kierowców do zdjęcia 
nogi z gazu na długiej, prostej jezdni. 
Jak pokazuje nasza lokalna praktyka, 

zwraca to uwagę kierowców skutecz-
niej, niż dowolna liczba znaków. Do tej 
pory wyniesione skrzyżowania powstały 
na skrzyżowaniu ul. Wiejskiej i Kiela-

ka, ul. Wiejskiej, Łąkowej, Polnej oraz 
Kościuszki, a także na ul. Głowackiego, 
Szkolnej, Kościelnej.

Sprzątanie świata w Kobyłce
Dzień Sprzątania Świata to międzynarodowa kampania odbywająca się na ca-

łym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci 
zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest 
wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.

A to wyglądało w Kobyłce ?
Od początku roku zebrano 35 konte-

nerów, każdy po 7 m3 za okrągłą sumkę 

prawie 36 tys złotych śmieci z lasów. Aż 6 
grup wolontariuszy i dzieciaków, w desz-
czu zbierało śmieci w Kobyłce - bo chcą 
żyć w czystym mieście i czystym świecie.
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Nowa szkoła
w Kobyłce

W Zielonce rozpoczęły się pra-
ce związane z budową parkingu dla 
mieszkańców osiedla przy ulicy Dą-
browskiego.

Umiejscowiony przy skrzyżowaniu z 
ulicą Powstańców, posiada już krawężni-
ki. Obecnie trwają tam prace polegające 
na układaniu podbudowy pod miejsca 
postojowe.

Skuteczna i tania reklama!!! 
tel. 694-759-987

Operacje wszczepienia 
sztucznego stawu 

biodrowego w Wołominie
Operacje wszczepienia sztucznego stawu biodrowego, których w Polsce wyko-

nuje się rocznie ok. 50 tys., wielu z nas kojarzą się z długim dochodzeniem do 
zdrowia, problemami z poruszaniem się, słowem – z utratą sprawności.

Tymczasem wcale tak być nie musi, 
co udowadniają wołomińscy lekarze 
ortopedzi z Oddziału Chirurgii Urazo-
wo-Ortopedycznej. Od początku 2020 
r., od kiedy dr n. med. Artur Pytlakowski 
kieruje Oddziałem, w Szpitalu wykonu-
je się zabiegi endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego z małoinwazyjnego dostępu 

przedniego MIS DAA, który m.in. zna-
cząco skraca czas rehabilitacji. Po okresie 
pandemii „Ortopedia” działa pełną parą 
– od kwietnia do końca sierpnia 2021 r., 
czyli przez 5 miesięcy wykonano już 653 
zabiegi ortopedyczne. Dla porównania w 
całym roku 2019 było ich 750.

W regionie Szpital Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy w Wołominie jest lide-
rem zabiegów MIS DAA. Nazwa brzmi 
skomplikowanie, ale pod tym medycz-
nym terminem kryją się naprawdę dobre 
wieści dla pacjentów.

MIS DAA oznacza, że nacięcie do wy-
miany stawu biodrowego wykonuje się z 
przodu, tzw. cięcie bikini i ma ono jedy-
nie 7-8 cm! W standardowej procedurze 
jest to znacznie większe (15-20 cm) cię-
cie z boku. Nie wymaga ono też przeci-
nania dużych mięśni (co wcześniej miało 
miejsce), a utrata krwi jest niewielka.

- MIS DAA to bardzo dobre rozwią-
zanie dla pacjenta. Oznacza szybszą re-
habilitację, zmniejsza ryzyko utykania 
po zabiegu, a odczuwany po operacji ból 
jest mniejszy – opowiada doktor Pytla-
kowski. – MIS DAA skraca także pobyt 
pacjenta w szpitalu, bo szybciej stawiamy 
go na nogi.

To doskonała wiadomość, ponieważ 
choroba zwyrodnieniowa stawów, która 
jest jednym z powodów przeprowadza-
nia zabiegów endoprotezoplastyki bio-
dra, dotyka coraz większej liczby osób 
i to w coraz młodszym wieku. Warto ją 
zdiagnozować jak najwcześniej - opera-
cja to bowiem wyjście ostateczne!

Szpital w Wołominie zaprasza do Po-
radni Chirurgii Urazowo-Ortopedycz-
nej (tel. 22 76 33 220 i 22 76 33 292), w 
której przyjmują lekarze z „Ortopedii”.

Nie żyje Teresa Putowska 
z Ząbek

Teresa Putowska urodzona w 1936 w Ząbkach ukończyła Państwową Wyższą 
Szkołę Sztuk Plastycznych w Gdańsku, gdzie w 1961 uzyskała dyplom z architektu-
ry wnętrz, następnie do 1967 r. studiowała malarstwo i tkaninę u Stanisława Teis-
seyre’a, Jacka Żuławskiego i Józefy Wnukowej. W latach 1957-1961 była związana 
ze studenckim teatrem pantomimy rąk i przedmiotów „Co To”, założonym przez 
Romualda Frejera – występowała, tworzyła scenografie.  Po studiach przeprowa-
dziła się do Warszawy, głównego miejsca jej działalności twórczej.

Zajmowała się tkactwem, malarstwem 
olejnym, rysunkiem oraz technikami 
graficznymi. Była  utalentowaną akwa-
relistką. Jej gobeliny to metaforyczne 

pejzaże stanowiące połączenie sztuki 
abstrakcyjnej z liryczną narracją. Pogod-
ny nastrój wysublimowanych w kolorze 
kompozycji stał się cechą charaktery-

styczną jej twórczości. Teresa Putowska 
przez wiele lat była związana z Pracow-
nią Doświadczalną Tkactwa Artystycz-
nego warszawskiego ZPAP.

Pani Teresa przez kilka lat pracowała 
w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim 
Drewnica w Ząbkach, gdzie prowadziła 
terapię zajęciową z malarstwa. W stanie 
wojennym aktywnie brała udział w ży-
ciu artystycznym środowisk opozycyj-
nych. Była córką Tadeusza Putowskiego 
- AK-owca z oddziału Ząbki i siostrze-
nicą Leona Putowskiego "Pakulskiego" 
- podczas okupacji kierownika komórki 
"Pakulscy" produkującej skrytki na broń 
i dokumenty.

Prace Teresy Putowskiej, prezento-
wane na licznych wystawach indywi-
dualnych i zbiorowych, w tym w latach 
2015-16 dwukrotnie w Ząbkach, znajdu-
ją się w zbiorach Biblioteki Narodowej, 
Ministerstwa Kultury i Sztuki, Central-
nego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, 
oraz w prywatnych kolekcjach w Polsce 
i za granicą.

Prochy Artystki spoczęły w grobie ro-
dzinnym z Jej rodzicami - Tadeuszem i 
Jadwigą Putowskimi, na cmentarzu w 
Ząbkach przy ul. Piłsudskiego. Pani Te-
resa Putowska, rodowita ząbkowianka, 
odeszła w wieku 85 lat.



8 Wiadomości.pw
WWW.WIADOMOSCIPW.PL reklama tel. 694-759-987


