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       –To nie był łatwy 
rok, o czym wszyscy wie-

dzą. Ze względu na finanse, ale 
także ze względu na tzw. czynnik 

ludzki – zarówno ze strony wykonaw-
ców, jak i zamawiających. Wiele firm 
pracowało zdalnie. W Urzędzie także 
pracowaliśmy rotacyjnie, żeby zapew-
nić ciągłość pracy. Mimo wszystko 
wiele zamierzeń udało się zrealizo-
wać, za co dziękuję pracownikom 
– mówi Edyta Zbieć, Burmistrz 
Miasta Kobyłka >> str. 8
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– Cieszę ze środków, które 
pozyskaliśmy – łącznie 
to kwota 4,5 miliona zło-
tych, dla naszych dwóch 
wniosków dotyczących 
Szkoły we Wszeborach. 
Uda nam się za tą kwotę 
rozbudować szkołę i upo-
rządkować sprawę z halą 

sportową, bo potrze-
by są tu ogrom-

ne – mówi Ra-
dosław Korze-
niewski, wójt 
Dąbrówki 
>> str. 5
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Była walka,  
jest współpraca

NAKŁADKI 
na komin 
to czysta 
ekologia 

SmartFlow
do ogrzewania

do kominka
do wentylacji

szczegóły >> str 4

PRĄD 
ze słońca 

na pokolenia
dzięki

panelom 
LONGi SOLAR 

315 Wp

szczegóły >> str 7

– Ząbki to miasto ogromnych możliwości, 
a zespół którym zarządzam jest bardzo 

oddany swojej pracy. To wszystko spra-
wia, że kierowanie takim urzędem daje 
dużo możliwości. Widać to doskonale, 

jeśli spojrzymy na kwoty pozyskiwa-
nych środków (…)Również dla 

burmistrza jest to olbrzymie 
wyzwanie, aby (…) zrobić dla 
miasta, które się kocha, jak 

najwięcej. – mówi Małgorzata 
Zyśk, burmistrz Miasta Ząbki 

>> str. 3
– Nasze działania i reali- 

zowane remonty mają również 
na celu zachęcenie do pracy  w naszym 
szpitalu, dodatkowej, wykwalifikowa-
nej kadry medycznej, w tym wysokiej 
klasy specjalistów. Mając lepsze wa-
runki dla pacjentów jesteśmy w stanie 
zaoferować lepsze warunki pracy dla 
personelu, a co za tym idzie wyższą ja-
kość usług medycznych naszym miesz-
kańcom – mówi Adam Lubiak, starosta 
wołomiński >> str. 7

Ząbki – miasto  
z potencjałem

Do rozwoju  
szpitala podchodzimy 
kompleksowo

Rok 2020  
w Kobyłce

Niech ten świąteczny czas pomoże wszystkich Państwu
- naszym Czytelnikom, Współpracownikom, Klientom ale i Oponentom 

znaleźć własne odpowiedzi na zadane 
w tych strofach przez ks. Jana Twardowskiego pytania 

i potrafili sobie przebaczać ciesząc się w nadchodzącym roku
miłością, serdecznością, szacunkiem i przyjaźnią 

przez nadchodzący cały 2021 rok.

   Zespół Tygodnika

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?
Dlaczego śpiewamy kolędy?
Dlatego, żeby się nauczyć miłości do Pana Jezusa.
Dlatego, żeby podawać sobie ręce. 
Dlatego, żeby uśmiechać się do siebie.
Dlatego, żeby sobie przebaczać.
                                       ks. Jan Twardowski
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– W ostatnich dniach Ząbki po-
zyskały kolejne 4 mln złotych z 
Funduszu Inwestycji Lokalnych 
- Nasze miasto ma bardzo duże 
i stale rosnące potrzeby, wynika 
to choćby z dynamicznie wzra-
stającej liczby mieszkańców. Do 
funduszu związanego z rządo-
wymi programami COVID-19 
złożyliśmy aż sześć wniosków, 
ale ze względu na pulę środ-
ków, tylko jeden z nich został 
rozpatrzony pozytywnie, choć 
wszystkie formularze były pra-
widłowo przygotowane od strony 
formalnej i merytorycznej. Pozy-
skaliśmy środki na budowę bloku 
komunalnego dla 20 rodzin przy 
ul. Kaszubskiej. Ogłoszony jest 
jeszcze nabór uzupełniający, do 
którego składamy trzy kolejne 
wnioski. Jeden na budowę przed-
szkola w północnej części miasta, 
przy ul. Wyspiańskiego, drugi na 
halę sportową przy Szkole Pod-
stawowej nr 2. Trzeci z wniosków 
dotyczy infrastruktury drogowej,  
w tym budowy przepompowni 
oraz nawierzchni kolejnych dróg. 
Na kanalizację deszczową pozy-
skaliśmy już wcześniej dofinan-
sowanie unijne w wysokości 85%.
– Jakie inwestycje chciałaby 
Pani zrealizować w przyszłym 
roku?
- Będziemy oczywiście konty-
nuować wszystkie rozpoczęte 
obecnie zadania, których reali-
zacja, po ogłoszeniu przetargów 
i wyłonieniu wykonawców, przy-
padnie na rok 2021. Ogłosiłam już 
kilka przetargów drogowych m.in. 
na budowę dwóch odcinków ul. 
Szwoleżerów łącznie z ul. Krzywą 
oraz ulice Lotniczą, Sikorskie-
go, Kochanowskiego, Saperów.  
W przyszłym roku ogłoszę prze-
targi na kolejne drogi, które uzy-
skały dofinansowanie z Fun-
duszu Dróg Samorządowych. 
Otrzymaliśmy też środki 
na uzupełnienie wkładu 
własnego.  Z uwagi na 
pandemię Miasto Ząb-
ki uzyskało 6,3 mln 
złotych na rozwój in-
westycji miejskich. 
Z tej właśnie kwoty 
będziemy uzupeł-
niać brakujący 
wkład własny na 
poszczególne 
i n w e s t y c j e 
drogowe i 
u ż y t e c z -
ności pu-
bl icznej .  

W tej kadencji zrealizowaliśmy 
lub aktualnie realizujemy budo-
wę niemal 40 dróg. Tak szybkie 
tempo realizacji jest poniekąd 
skutkiem tego, że otrzymaliśmy 
wysokie dofinansowanie  - 85%  
z Unii Europejskiej na kanalizację 
deszczową, a na drogi najpierw 
80%, a obecnie  65% z FDS. 
– Jak Pani ocenia mijający rok?
- Był to trudny okres, jednak mimo 
ograniczeń UM Ząbki był przez 
cały czas dostępny dla petentów, 
oczywiście zgodnie z obowią-
zującymi restrykcjami. Obecnie 
pracujemy już normalnie, ale 

z zachowaniem odpowiednie-
go dystansu, co w tak małym 
obiekcie nie jest łatwe. Będziemy 
rozbudowywać i przystosowywać 
ząbkowski ratusz, dotyczy to głów-
nie strefy bezpośredniej obsługi 
mieszkańców. 

– Jak poradziły sobie z pan-
demią ząbkowskie placówki 
oświatowe?
- Obecnie jest nam dużo łatwiej 
niż w pierwszym okresie pan-
demii, co wynika z nabytego już 
doświadczenia. Zajęcia  oczy-
wiście odbywają się zdalnie, ale 
są to standardowe 45-minutowe 
godziny lekcyjne. Uważam, że w 
chwili obecnej rodzice nie są już 
tak bardzo obciążeni, jak to miało 
miejsce w pierwszej połowie 
roku. Ponadto przedszkola pra-
cują normalnie. Myślę też, że ilość 
laptopów, które otrzymaliśmy, za-

równo z programów unijnych, jak 
i lokalnych, w pełni zabezpiecza 
potrzeby ząbkowskich uczniów.  
Nie docierają do mnie informacje, 
aby takiego sprzętu brakowało, 
ale jeśli by się tak zdarzyło, to 
oczywiście udzielimy pomocy. 
Jeżeli któryś z uczniów miałby 
lub ma problemy z dostępem do 
Internetu, wówczas nauczyciele 
wysyłają materiały, które są na-
stępnie sprawdzane. 
– Jak Ząbki poradziły sobie z 
gospodarką odpadami?
- To trudny problem dla wszyst-
kich samorządów. W Ząbkach 
obecnie obowiązuje opłata od 
gospodarstwa domowego.  Po po-
czątkowej, drastycznej podwyżce 
z 36 zł na 68 zł od gospodarstwa 

domowego, podjęliśmy de-
cyzję o obniżeniu opłaty 

do 45 zł dla gospodarstw 
jednoosobowych. Dla 
pozostałych gospo-

darstw opłata wynosi 70 zł. Ząbki 
mają bardzo zwartą zabudowę  
i dużą liczbę mieszkańców, dlate-
go dla firm odbierających odpady 
jesteśmy atrakcyjnym klientem.  
W przyszłym roku nie przewidu-
jemy podwyżki opłat za śmieci. 
– Co Panią, osobę o ugrun-
towanej pozycji zawodowej, 
skłoniło do objęcia stanowiska 
burmistrza miasta, które boryka 
się z tak wieloma problemami?
- Ząbki to miasto ogromnych 
możliwości, a zespół którym 
zarządzam jest bardzo oddany 
swojej pracy. To wszystko sprawia, 

że kierowanie takim urzędem daje 
dużo możliwości. Widać to do-
skonale, jeśli spojrzymy na kwoty 
pozyskiwanych przez miasto środ-
ków m.in. na kompleks edukacyjny 
przy ul. Dzikiej, który uważam za 
znaczący sukces, ponieważ jest to 
największa inwestycja w historii 
ząbkowskiego samorządu. Oprócz 
tego zdobyliśmy też pieniądze na 
drogi, parkingi, ścieżki rowerowe 
i ponad 8,5mln złotych na zieleń 
miejską. To zaledwie kilka przy-
kładów.  Bez tak zaangażowanego 
zespołu nie byłoby to możliwe, 
przecież właśnie pracownicy urzę-
du piszą, a później rozliczają 
wnioski na wspomniane wyżej 
inwestycje. Również dla burmi-
strza jest to olbrzymie wyzwanie, 
aby dobrze wykorzystać swoją 
szansę i zrobić dla miasta, które 
się kocha, jak najwięcej. Patrząc  
z perspektywy czasu, niczego bym 
nie zmieniła. 
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Refleksja
Edward M. Urbanowski

W niedzielny poranek, 13 grudnia 2020 roku, wróciły wspomnienia 
sprzed prawie czterdziestu laty. To niechybny znak, że już się starzeję! 
Ale tak to już jest w życiu. Wracamy pamięcią do lat młodości. Do naszych 
młodzieńczych ideałów, nadziei, oczekiwań.

„Z głębi dziejów, z krain mrocznych
Puszcz odwiecznych, pól i stepów
Nasz rodowód, nasz początek
Hen, od Piasta, Kraka, Lecha
Długi łańcuch ludzkich istnień
Połączonych myślą prostą
Żeby Polska, żeby Polska
Żeby Polska była Polską!”

Tym ja, i moje pokolenie żyliśmy! Tego jestem pewien. Pamiętam to. 
Wierzyliśmy, że dana nam jest szansa na odwrócenie biegu historii. O 
tym rozmawialiśmy, to próbowaliśmy osiągnąć.

Dziś, po czterdziestu latach, mam wątpliwości, czy o to, co było dla 
nas święte, wywalczyliśmy?

Nie przypadkiem przypomniałem słowa pieśni Jana Pietrzaka. Z idola 
mojego pokolenia stał się … jednym z nas, cynicznym karierowiczem, 
dążącym do utrzymania się na powierzchni. Ale nie o tym przecież 
śniliśmy przed czterdziestu laty!

Nieustannie pojawia się w reżimowej telewizji, niemal regularnie 
występuje na organizowanym przez TVP Krajowym Festiwalu Piosenki 
Polskiej w Opolu, nawet w tych latach, kiedy większość branży artystycz-
nej solidarnie bojkotowała tę imprezę. Jego najgłośniejszym występem 
w ostatnim czasie był czerwcowy koncert w samym środku pandemii w 
przejętym przez władzę Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Ujaz-
dowskim w Warszawie. Artysta poszedł wtedy na całość i „pietrzakował” 
bez litości: obrażał opozycję, kpił z władz Warszawy, opowiadał rasi-
stowskie i seksistowskie dowcipy. Twierdził np., że „przecież wiadomo, 
że Niemki są brzydsze niż krowy”. Gdyby ktoś szukał odpowiedzi na 
pytanie: „Kim dziś jest Jan Pietrzak?”, ten obrazek znakomicie pokazał 
jego przemianę w czasie … ale chyba i naszą! Niestety!

Kiedy widzi się dziś Jana Pietrzaka na scenie można mieć bardzo 
ambiwalentne uczucia: z jednej strony satyryk bezdyskusyjnie impo-
nuje swoją żywotnością. Ma dziś przecież prawie 84 lata, a jest aktywny, 
sprawny, dynamiczny. Ba, podczas swoich występów na żywo, kiedy 
śpiewa, opowiada żarty, komentuje na bieżąco to, co się dzieje wokół 
niego, bywa naprawdę błyskotliwy.

Ale z drugiej strony - niemal przykro patrzeć na to, jak bardzo jest 
zażarty w swoim ślepym ksenofobicznym nacjonalizmie, jak bardzo 
odsłania kompleksy, resentymenty, niezrealizowane ambicje, jak zdaje 
się być zaślepiony ideologią zgodną z tym, co prezentuje rządząca partia. 
Być może tak było od dawna, może od zawsze, ale wcześniej nie było tego 
widać aż tak bardzo. Szkoda, że ten niewątpliwie utalentowany satyryk, 
wokalista, autor i aktor, stał się dziś symbolem czegoś, co sam nazywa 
„obłąkaną nienawiścią”.

Przykra to puenta, ale – jestem tego dziś pewien – że coś nie wyszło 
tak, jak myśleliśmy.
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Przez wiele lat mojego dorosłe-
go życia Święta Bożego Narodze-
nia lub Wielkiej Nocy kojarzyły mi 
się z grypą lub przeziębieniem. 
Wiele razy zastanawiałam się w 
jaki sposób z taką regularnością 
mój świąteczny scenariusz się 
powtarza.

Być może codzienne zapę-
dzenie i poczucie obowiązków 
sprawiało, że adrenalina nie po-
zwalała na odpuszczanie tematów, 
na odczuwanie dolegliwości i 
dopiero gdy gdy spadał jej poziom 
organizm pozwalał sobie na odre-
agowanie – grunt, że na ogół po 
wielomiesięcznej gonitwie dnia 
codziennego, kiedy przychodziło 
świąteczne odprężenie mnie na 
ogół „dopadała grypa” lub coś do 
niej podobnego.

Wiele razy zastanawiałam się 
czy, na tą prawidłowość, mogła 
mieć wpływ specyfika mojej pracy? 
Być może, wszak udział w wielu 
przedświątecznych spotkaniach 
sprzyjał „łapaniu” wirusów.

W tym roku dylematu czy brać 
udział w firmowych Wigiliach 
raczej nie będziemy musieli 
rozstrzygać. Natomiast w wielu 
rodzinach toczą się rozmowy 
jak spędzić tegoroczne Święta. 
Rozmawiamy o tym również ze 
znajomymi. Nikogo nie trzeba 
przekonywać do tego, że bardzo 
różnie podchodzimy do wprowa-
dzonych obostrzeń.

Nie będę raczej wyjątkiem 
mówiąc, że zdążyłam się już przy-
zwyczaić do całej tej locdawnowej 
sytuacji co nie znaczy, że nie 
wywołuje ona mojego niepokoju. 
Wywołuje a i owszem. Chwilami 
jest on nawet bardzo paraliżujący, 
głównie za sprawą sytuacji, które 
dotyczą okoliczności pożegnania 
z kimś kto przeszedł na drugą 
stronę.

Zastanawiałam się dość długo 
nad treścią życzeń, które chcia-
łabym w tym roku złożyć Wam 

Kochani Czytelnicy jak również 
moim najbliższym, z którymi te 
święta spędzę na odległość. Do 
głowy przychodzi mi tylko jedno 
sensowne zdanie:

Dbajcie o to co dla Was naj-
ważniejsze – zdrowie, zarówno 
Wasze jak i waszych bliskich. Bez 
względu na to czy wierzycie w 
COVID-19 czy nie wierzycie – po-
starajcie się nie prowokować losu.

Życzenia  
Świąteczne
Teresa Urbanowska

Kochani Czytelnicy  
i Przyjaciele  

- Dbajcie o to co jest najważ-
niejsze – zdrowie, zarówno 

Wasze jak i Waszych bliskich. 
Bez względu na to czy 

wierzycie w COVID-19 czy nie 
wierzycie – postarajcie się nie 

prowokować losu. To jedyne 
sensowne życzenia jakie mi  
w tym roku przyszły na myśl

Ząbki – miasto  
z potencjałem

O planach na nadchodzący rok, edukacji w czasach pandemii i gospo-
darce odpadami w Ząbkach, z burmistrz Małgorzatą Zyśk rozmawia 
Teresa Urbanowska.

– Ząbki to miasto ogromnych możliwości,  
a zespół którym zarządzam jest bardzo 

oddany swojej pracy. To wszystko sprawia, że 
kierowanie takim urzędem daje dużo możli-
wości. Widać to doskonale, jeśli spojrzymy 

na kwoty pozyskiwanych środków (…)
Również dla burmistrza jest to olbrzymie 

wyzwanie, aby (…) zrobić dla miasta, 
które się kocha, jak najwięcej. – mówi 

Małgorzata Zyśk, burmistrz Miasta Ząbki
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Myszadlanki zgarniają nagrody 
i promują Gminę Jadów

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Myszadłach,  zajęło II miejsce w wojewódzkim plebiscycie 
"Mistrzowie Agro". O wyniku konkursu zdecydowali podczas głosowania internauci. Myszadlanki 
zdobyły aż 1180 głosów.

MISTRZOWIE AGRO to 
największy w Polsce plebiscyt 
wiejski i rolniczy. Organizatora-
mi akcji są ogólnopolski serwis 
i magazyn dla rolników "Strefa 
Agro" oraz dzienniki regionalne 
ukazujące się w każdym woje-
wództwie. Co roku przyznawane 
są prestiżowe nagrody w katego-
riach Rolnik Roku, Sołtys Roku  
i Koło Gospodyń Wiejskich Roku. 
Tegorocznej edycji plebiscytu 
towarzyszyło wyjątkowe przed-
sięwzięcie wydawnicze związane 
z kategorią Koło Gospodyń Wiej-
skich Roku. Na początku 2021 
roku ukaże się książka kucharska 
"Najlepsze przepisy najlepszych 
Kół Gospodyń Wiejskich". Na 
jej stronach znajdą się przepisy 
kulinarne opracowane i polecane 
przez KGW, które zostały lau-
reatami plebiscytu Mistrzowie 
Agro w każdym województwie.

7 grudnia podczas interne-
towego wystąpienia Marszałka 
Województwa poznaliśmy wy-
niki kolejnego konkursu „Koła 
Gospodyń Wiejskich – wyjątko-
we miejsca, wyjątkowi ludzie” 
organizowanego przez Mazo-
wieckie Biuro Regionalne Kra-
jowej Sieci Obszarów Wiejskich.  
W tym roku do konkursu zgłosiło 
się 38 kół. Jury decyzję podjęło 
zdalnie. Koło Gospodyń Wiej-
skich z Myszadeł  znalazło się 
decyzją Komisji Konkursowej 
w gronie laureatów i otrzymało 
wyróżnienie. 

– Koła Gospodyń Wiejskich  
to grupy podtrzymywania tra-
dycji, pielęgnowania kultury, 

szukania smaków z przeszłości  
i wspaniałej aktywności lokalnej. 
A ludzie działający w kołach, 
zarówno nieocenione panie, 
jak i coraz częściej panowie, to 
ludzie pracowici i pomysłowi, 
którzy są prawdziwymi motorami 
napędowymi w swoich małych oj-
czyznach – podkreślił marszałek 
Adam Struzik.

Dariusz Kokoszka, wójt gmi-
ny Jadów gratulując sukcesów 
Myszadlankom, podkreślił, że 
na wygraną w konkursach mu-
siały ciężko zapracować. Przyznał 
również, że swoją aktywnością  
i pomysłami często go zaskakują. 
Ich działalność nie ma ograni-

czeń, raz szyją maseczki, raz 
torby na zakupy, innym razem 
gotują, pieką i dekorują. Jako 
wójt docenia ich zaangażowanie 
i kreatywność, szczególnie, że 
towarzyszy jej marketing inter-
netowy dzięki któremu aktyw-
ność mieszkanek gminy Jadów 
obserwują osoby z całej Polski.

– To najlepsza promocja gmi-
ny. - podkreśla wójt JAdowa, 
Dariusz Kokoszka

Myszadlanki to grupa kobiet, 
które łączy wspólna inicjatywa, 
choć one same są różne. Jedne 
na co dzień pracują zawodowo, 
inne wychowują dzieci, są w 
różnym wieku, ale wszystkie 

czują potrzebę robienia czegoś 
dla innych. Praca społeczna na 
którą często poświęcają cały swój 
wolny czas daje im siłę i poczucie 
samorealizacji. Mieszkańcom 
dodaje otuchy, a czasem nawet 
jest powodem do zazdrości. One 
same są skromne i twierdzą, że 
zazdrościć nie ma czego, bo nie 
robią nic nadzwyczajnego. My 
jednak wiemy swoje i absolutnie 
nie zgadzamy się z tą opinią! 
Myszadlanki są zdecydowanie 
nadzwyczajne!

Gratulując wygranych kon-
kursów życzymy dalszych suk-
cesów i kolejnych udanych ini-
cjatyw!

Koło Gospodyń Wiejskich z Myszadeł znalazło się w gronie laureatów konkursu "Mistrzowie AGRO" i otrzymało wyróżnienie. 

Oszczędny komin dzięki regulatorowi kominowemu

umów się z doradcą 602 733 336

Regulator to nasada kominowa, którą moż-
na stosować na wszystkie rodzaje kominów 
i urządzeń do nich podłączonych - pieców 
grzewczych, na każdy rodzaj paliwa, pieców 
przemysłowych, kominków oraz wentylacji.

Regulator optimalizuje i w znacznym stopniu 
unizelależnia od warunków atmosferycznych 
wielkość przepływu powietrza i spalin przez 
komin. W zależności od stosowanego opa-
łu pozwala zaoszczędzić nawet ponad 40% 
kosztów skali roku. Dodatkowo eliminuje za-
wiewanie, przez co dym nie cofa się poprzez 
piec czy kominek do wnetrza domu.

Regulator jest ekologiczny, poniważ ogra-
nicza emisję zanieczyszczeń do atmosfery 
nawet o 70% a także redukuje osadzanie się 
sadzy.

Jego instalacja jest łatwa a działanie bez-
pieczne, potwierdzone wieloma badaniami 
technicznymi i certfikatami.
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Wnioski, które wpłynęły do 
urzędu, w 92 % zostały rozpa-
trzone pozytywnie - informu-
je Grażyna Krupa dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy 
w Wołominie. - W ramach 
Tarczy Antykryzysowej do 
tej pory wypłaciliśmy ponad 
98 milionów złotych pomocy 
przedsiębiorcom. Ta pomoc 
jest  wypłacana na bieżąco, 
wnioski są przyj-
mowane w trybie 
ciągłym, a znowe-
lizowane przepisy 
przewidują prze-

dłużenie udzielania pomocy 
do 30 czerwca 2021 r.

Jeszcze w grudniu br. - 
przystępujemy do wdrażania 
kolejnego instrumentu wal-
ki z pandemią w sektorze 
gospodarki, którego celem 
jest wsparcie przedsiębior-
ców w branżach dotkniętych 
obostrzeniami. Mowa tu o 
dotacji dla mikro i małych 
przedsiębiorstw do wysokości 
5 tysięcy złotych. 

Dotacje będą mogli otrzy-
mać przedsiębiorcy, którzy na 

dzień 30 września 2020 r. pro-
wadzili działalność gospodar-
czą, oznaczoną - wskazanymi 
w ustawie o Tarczy Branżowej 
6.0 - kodami wg PKD 2007- 
jako rodzaj przeważającej 
działalności, nie mieli – wg 
stanu na dzień 30 września 
2020 r. - zawieszonej dzia-
łalności, a ich przychód był 
niższy o co najmniej 40 % w 

stosunku do 
przychodu 
uzyskanego 
odpowiednio 
w paździer-
niku albo 
listopadzie 
2019 r. O 
w s p a r c i e 
będą mogły 
ubiegać się 

firmy z branży 
gastronomicz-

nej, kulturalno-
-rozrywkowej (estra-

dowej, targowej, fotograficz-
nej, filmowej, muzealnej), 
sportowej (fitness, siłownie, 
rekreacja, baseny, aquaparki, 
uzdrowiska), sprzedaży deta-
licznej (targowiska, bazary), 
turystycznej, transportowej 
(firmy autokarowe, taksówka-
rze), edukacyjnej, cateringo-
wej, usług pralniczych.

Ważna informacja dla 
przedsiębiorców dotyczy for-
my składania wniosków o 
dotację – dotacje będą wypła-
cane przez powiatowe urzędy 
pracy na podstawie złożo-
nych przez przedsiębiorców 
wniosków wyłącznie w formie 
elektronicznej - za pośrednic-
twem strony www.praca.gov.pl.  
Jak założyć Profil Zaufany 
www.wolomin.praca.gov.pl.

Do złożenia 
wniosku  
o jednorazową 
dotację na po-
krycie bieżących 
kosztów prowa-
dzenia działalności 
gospodarczej,  
w ramach wsparcia 
dla firm w związku 
z COVID-19 -Tarcza 
Branżowa 6.0.- będzie 
niezbędny Profil Zaufany

Powiatowy Urząd Pracy (PUP) w Wołominie –  wdra-
ża wsparcie w ramach rządowych programów dla 
firm. W mijającym roku - od marca - Powiatowy 
Urząd Pracy w Wołominie wdraża Tarczę Anty-
kryzysową realizując przy tym swoje podstawowe 
zadania. Nadal - w trybie ciągłym - prowadzone są 
nabory wniosków dla wszystkich form wsparcia, 
jakie wprowadziły przepisy Tarczy Antykryzysowej. 

Kto i jakie wsparcie 
może otrzymać w PUP

Pow
iatow

y U
rząd Pracy zaprasza

– Na opublikowanej kilka dni 
temu liście FIL widzimy, że Dą-
brówka otrzymała kolejne środki 
zewnętrzne i to wcale niemałe. 
Na co tym razem otrzymaliście 
dofinansowanie?
– Zaplanowaliśmy dosyć precyzyjnie 
na co chcemy pozyskać pieniądze 
z nowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Ogólnie składaliśmy 
wnioski na kwotę około 6 milionów 
złotych. Wszystkie dotyczyły oświaty. 
Pierwszy wniosek dotyczył Szkoły 
we Wszeborach na kwotę trzech 
milionów złotych. Kolejny wniosek 
dotyczył modernizacji sali sportowej 
w tej samej szkole a trzeci wniosek 
dotyczył termomodernizacji SP w 
Józefowie. Ogromnie się cieszę z 
tych środków, które pozyskaliśmy 
– łącznie to kwota 4,5 miliona zło-
tych, dla naszych dwóch wniosków 
dotyczących Szkoły we Wszeborach. 
Uda nam się za tą kwotę rozbudować 
szkołę i uporządkować sprawę z halą 
sportową, bo potrzeby są ogromne. 
W tej miejscowości ciągle przybywa 
mieszkańców i ta rozbudowa jest 
wręcz niezbędna. Istniejąca hala 
sportowa została zbudowana w 
niekonwencjonalnej technologii 
napompowanego balonu. W ubie-
głą zimę ten balon pękł co groziło 
zawaleniem dachu. W tej sytuacji 
modernizacja dachu i przebudowy 
hali jest wręcz konieczna. Nie będę 
ukrywał, że pozostaje pewien nie-
dosyt ponieważ zostaje nam jeszcze 
jedna szkoła wymagająca poprawy 
warunków. Ale nie ma co 
narzekać – z pozyska-
nia tych 4,5 milio-
na złotych jestem 
bardzo szczęśliwy.
– Ma Pan za 
sobą dwa lata 
II kadencji. 
Jakby  Pan 
podsumował 
ten czas?

– Podzieliłbym go na dwa etapy. 
Końcówka roku 2018 i rok 2019 – to 
była, patrząc z mojej perspektywy, 
walka. Przede wszystkim o utrzy-
manie pozycji mojej zastępczyni – 
Pani Doroty Wróbel. Walka o to, aby 
niektóre pomysły i projekty zostały 
przez Radę przyjęte, bowiem przez 
cały 2019 rok miałem mniejszość 
w Radzie i nie wszystko dało się 
zrealizować, nie wszystkie pomysły 
były akceptowane. Myślę jednak, 
że w końcu wszyscy poszliśmy po 
rozsądek do głowy, że nie ma co 
ze sobą wojować, bo zawsze na 
takim konflikcie tracą mieszkańcy. 
W efekcie gdzieś w połowie 2019 
roku doszliśmy do konsensusu.  
I od tego momentu, nasze relacje 
na linii Rada-Wójt, powoli ulegały 
poprawie, co tak naprawdę skutko-

wało dobrym budżetem na rok 2020.
– A sam rok 2020?
– W zasadzie cały rok 2020 jest ro-
kiem spokoju i realizacji inwestycji 
na terenie gminy. A łatwo nam nie 
było. Przypomnę, że były obniżone 
podatki. Przypomnę o pensjach 
nauczycieli, gdzie subwencja nie 
była proporcjonalnie wyrównana 
do wysokości podwyżek… Nie był 
to łatwy rok dla wszystkich samo-
rządów. Jednak, moim zdaniem, 
samorząd Gminy Dąbrówka wypadł 
w 2020 roku bardzo dobrze. Przez 
te dwa lata pozyskaliśmy łącznie 
11 milionów złotych ze środków 
zewnętrznych. Realizujemy inwe-
stycje drogowe wspólnie z powia-
tem – ze Starostą Wołomińskim. 
Realizujemy wodociągi i w tej chwili 
można powiedzieć, że w zasadzie 
mamy 100% gminy zwodociągowa-
ne. Inwestujemy w kulturę i sport. 
Jestem też zadowolony z organizacji 
Huzarów Śmierci w sierpniu tego 
roku – przypomnę, że w czasie 
pandemii.
– To niewątpliwie sukces, cho-
ciaż wyglądało to inaczej niż 
wcześniej organizowane wyda-
rzenia…
– Zupełnie inaczej. Organizacja 
tego wydarzenia tak, jak robiliśmy 
to w latach poprzednich, nie była 
możliwa. Nie zorganizowaliśmy 

jednak naszej cyklicznej imprezy 
odbywającej się na przełomie kwiet-
nia i maja Weller II i wielu miesz-
kańców, ale również i ja – mieliśmy 
poczucie niedosytu. Na szczęście, 
dzięki zaangażowaniu wielu osób 
i instytucji, udało się zorganizować 
to sierpniowe wydarzenie, którym 
zaznaczyliśmy, że walki odbywały 
się również na naszym terenie w 
Kuligowie.
– Co dla gminy rozmiaru Dąbrówki 
oznacza pozyskanie 4,5 miliona 
złotych. Zmieni to w jakiś sposób 
zakładany harmonogram inwesty-
cji gminnych?
– Wszystkie inwestycje jakie bę-
dziemy realizowali w 2021 roku są 
oparte na pozyskanych środkach 
zewnętrznych. Będziemy realizowali 
inwestycje z tzw. PROW z 3,5 milio-
nów pozyskanych w ubiegłym roku 
na realizację Stacji Uzdatniania Wody  
i na zwodociągowanie 3 czy 4 miej-
scowości plus te pozyskane ostatnio 
4,5 miliona z Funduszu Inwestycji 
Lokalnych – są to inwestycje dwu-
letnie. A te 4,5 miliona złotych cieszą 
mnie w sposób szczególny ponieważ 
od lat nie ma na ogół pieniędzy na 
inwestycje oświatowe.
– Rozmawiała Teresa Urbanowska

Zapisu całej rozmowy  
na www.zyciepw.pl w programie 

Gość Życia  

–  Ogromnie się cieszę z tych środków, które pozyskaliśmy 
– łącznie to kwota 4,5 miliona złotych, dla naszych 

dwóch wniosków dotyczących Szkoły we 
Wszeborach. Uda nam się za tą kwotę 

rozbudować szkołę i uporządkować 
sprawę z halą sportową, bo potrzeby 

są ogromne. W tej miejscowości ciągle 
przybywa mieszkańców i ta rozbudowa 
jest wręcz niezbędna – mówi Radosław 

Korzeniewski, wójt Dąbrówki. 

Była walka, jest współpraca

Na początku bieżącego roku było wiele powodów do obaw, że bieżący rok może być wyjątko-
wo ubogi w inwestycje. Patrząc jednak na mijający rok widać, że Gmina Dąbrówka poradzi-
ła sobie z tym budżetem całkiem nieźle. O podsumowanie dwóch minionych lat poprosiliśmy  
Radosława Korzeniewskiego, wójta Gminy Dąbrówka.
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– Z jakich osiągnięć jest Pan 
najbadziej dumny, a czego w tym 
czasie nie udało się zrealizować?
- Najbardziej cieszy mnie to, że 
udało się odczarować naszą gminę. 
Kiedyś młodzi ludzie uciekali stąd i 
szukali szczęścia bliżej miast. Teraz 
coraz chętniej zostają i budują się w 
rodzinnych miejscowościach. Sprzyja 
temu infrastruktura, bo w ciągu 10 lat 
wybudowaliśmy od zera nowoczesną 
Stację Uzdatniania Wody, zasilaną do-
datkowo z paneli fotowoltaicznych o 
mocy 38kv, a także 50 km wodociągu. 
Mamy coraz lepsze drogi budowane  
z dofinansowań, a przez 5 miejscowo-
ści przechodzi sieć gazu ziemnego. Jest  
w miarę szybki Internet kablowy w 
każdej miejscowości i coraz lepszy 
radiowy, a jak ważną sprawa jest szybki 
transfer danych pokazały najbliższe 
miesiące.
Zmieniła się też nasza służba zdrowia, 
weszliśmy we współpracę z prywatną 
firmą CENTRUM, która postawiła 
nowoczesny budynek na dzierżawio-
nym przez gminę gruncie i świadczy 
usługi na NFZ o wyższym standar-
dzie. Firma świadczy także bezpłatne 
usługi opiekuńcze dla naszych se-
niorów w ramach Dziennego Domu 
Wsparcia. Zdrowie jest najważniejsze 
dlatego gmina odbudowuje zabytko-
wy budynek, który uległ spaleniu z 
myślą o utworzeniu w nim miejsca 
do rehabilitacji oraz miejsca spotkań.
W ciągu tych 10 lat na terenie gminy 
mocno uaktywniły się  stowarzyszenia, 
KGW,  OSP. Jest to duże wsparcie 
w dziedzinie kultury, bo nie mamy 
GOK, a przy nie wielkim wsparciu 
UG organizacje pozarządowe reali-
zują dużo ciekawych inicjatyw, sami 
pozyskują  środki i ubarwiają swoją 
pomysłowością życie na wsi.
Ze spraw, które się nie udały naj-
świeższą jest utrata dofinansowania 
na żłobek, najpierw 450tyś zł od 
Wojewody w ramach programu Ma-
luch +, a teraz 850tyś zł z Funduszy 
Europejskich. Niestety nie mogę 

dojść do porozumienia z radnymi 
gminy, którzy w większości nie zga-
dzają się na zamkniecie małej szkoły 
podstawowej w Rozalinie do której 
uczęszcza 28 dzieci, a gmina wydaje 
rocznie na ten cel ponad 0,5 mln zł. 
Pieniądze te mogłyby być przezna-
czone na dalszy rozwój infrastruktury 
w gminie, a dzieci dowożone byłyby 4 
km do szkoły w Strachówce. W szkole 
w Rozalinie dalej działałyby dwa 
oddziały przedszkolne, klasa 0 oraz 
super, nowoczesny żłobek.  Niestety 
bez zgody Rady Gminy wszystko 
przepadło.

Nie jesteśmy też zadowoleni z tego, że 
przez teren naszej gminy Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne projektują sieć 2 
X400 kv. Mimo protestów mieszkań-
ców, uchwał Rady Gminy i spotkań 
na wyższym szczeblu nie udało się 
tego zatrzymać. Mogliśmy tylko wy-
negocjować jak najmniej szkodliwy 
przebieg. Jedyną korzyścią jest to, że 
co roku do gminy wpłynie około 400tyś 
zł podatku, ale linia pozostanie rysą na 
naszej Zielonej Perełce.  
Kolejne nie spełnione marzenie 
to wybudowanie na terenie gminy 
zalewu o powierzchni ok. 10-15 ha, 
który byłby magnesem na turystów, 
spowodowałby szybszy rozwój agro-

turystyki i ogólnego zainteresowania 
gminą. Chciałbym, aby w centrum 
gminy powstał plac kultury i rekreacji,  
z fontanną, sceną, tężnią, stawem, 
ścieżkami, placem zabaw i miejscem 
do regionalnego handlu swojskimi 
wyrobami. Gmina na ten cel zakupiła 
z Funduszu Sołeckiego wsi Stra-
chówka ok.1 ha w samym centrum 
i złożyliśmy do rządowych Funduszy 
Inwestycji Lokalnych wniosek pt. 
„Budowa placu im Prezydenta Le-
cha Kaczyńskiego wraz z odbudową 
zabytkowego budynku w centrum wsi 
Strachówka”. Dodatkowo złożyliśmy 

jeszcze dwa wnioski pt. „Budowa 
ośrodka rzemiosła tradycyjnego” 
zlokalizowanego w budynku po byłej 
szkole w Kątach Wielgi oraz „Budowa 
zalewu na terenie gminy Strachów-
ka”. Mam nadzieję, że na któreś z 
tych zadań uda się otrzymać dofi-
nansowanie.
– W rankingu Strachówka zajęła 
najwyższą pozycję wśród gmin 
wiejskich z Powiatu Wołomińskie-
go. Co się na to złożyło?
– Nie pierwszy raz jesteśmy liderem 
w powiecie wołomińskim. Największy 
sukces w rankingu Najlepszych Sa-
morządów „RZECZPOSPOLITEJ” 
osiągnęliśmy za 2017 rok kiedy to za-

jęliśmy 14 miejsce w kraju. Złożyło się 
na to dużo pracy, dobry zespół ludzi w 
UG, determinacja i trochę szczęścia. 
Sam jestem mocno zaskoczony bo 
gdy obejmowałem stery w gminie to 
pamiętam, że w jednym z rankingów 
byliśmy w ostatniej 10 na 314 gmin w 
województwie mazowieckim. To tylko 
pokazuje, że wystarczy chcieć.
– Strachówka jest nazywana Zielo-
ną Perełką Powiatu Wołomińskie-
go, w jaki sposób zamierza Pan 
wykorzystać ten potencjał?
- Naszą największym potencjałem 
jest natura i dzika przyroda, ale to nie 
wszystko. Powstaje już z popiołów 
zabytkowy budynek przeznaczony 
pod rehabilitację, następnie musimy 
pozyskać środki na wykończenie 
w środku i wyposażenie. Gdyby 
powstał przy okazji plac kultury i 
rekreacji w centrum oraz rynek ze 
zdrowymi, swojskimi produktami, a 
do tego zalew to gmina Strachówka 
stanie się podwarszawskim kurortem 
leczniczo- wypoczynkowym. Taki jest 
mój cel, a co będzie to czas pokarze. 
Póki co, Covid-19 spowodował duże 
zainteresowanie działkami budowla-
nymi i rekreacyjnymi w naszej gminie. 
Powstają nowe trasy szybkiego ruchu 
i z Warszawy jest tu coraz bliżej, więc 
będzie duży weekendowy ruch, a 
zatem większe wpływy do budżetu i 
nowe miejsca pracy.  Jestem optymistą 
i wiem, że te cele są w naszym zasięgu. 
Jeszcze dużo brakuje, by spełnić te 
marzenia, ale już robi się ciekawie, 
powstają w gminie domy kopułowe, 
otwierają się stadniny, jest pomysł 
na mini lądowisko dla awionetek, 
a przy pomniku Króla Kazimierza 
ormiański inwestor rozpoczął już 
prace budowlane. Najważniejsze, że 
w gminie osiedla się coraz więcej cie-
kawych ludzi, którym bardzo podoba 
się nasza Zielona Perełka.  

Ciąg dalszy wywiadu jest dostęp-
ny na stronie www.zyciepw.pl

Zapraszamy do lektury.

Piotr Orzechowski, wójt Gminy Strachówka w grudniu obchodzi 10-lecie pełnienia tej ważnej 
samorządowej funkcji. W drugiej części wywiadu w rozmowie z Aleksandrą Olczyk opowie-
dział o swoich sukcesach i porażkach na stanowisku wójta.

Wystarczy tylko chcieć

– Dziękuję tym wszyst-
kim, których spotkałem 
na swojej drodze i którzy  
byli dla mnie wsparciem 
oraz inspiracją do pracy. 
Dziękuję mieszkańcom, 
pracownikom, radnym 
i sołtysom, za to, że 
wytrzymali ze mną te 10 
lat. Myślę, że jeszcze naj-
lepsze przed nami – mówi 
Piotr Orzechowski wójt 
gminy Strachówka. 

Niech Święta Bożego Narodzenia przy�iosą nam 
Pokój serca i Nadzieję na lepsze jut�o.

Niech Wigilijny stół nas zjednoczy i stanie się okazją do rozmowy,
wspomnień i rodzinnego śpiewania kolęd.

Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz samych szczęśliwych dni 

w nadchodzący� Nowy� Roku 2021!
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Budownictwo 
Usługi

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

Usługi - Różne   

 
Różne/Kupię

Kupię olchę, sosnę, dąb, lub las 
600627699

Usługi - Różne   

OGŁOSZENIA DROBNE

www.wilenskapark.pl

– Mówił Pan, że w odniesieniu do 
wołomińskiego szpitala Powiat 
Wołomiński prowadzi działania 
dwutorowo. W ostatnich dniach 
powiat pozyskał 37 mln zł na 
rozbudowę szpitala. Najnow-
sza informacja to kolejne 21 
milionów złotych – tym razem 
na remont i modernizację szpi-
tala. Co będzie realizowane w 
ramach tych środków?
– Pozyskaliśmy 21 mln zł z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Środki przeznaczymy  
na modernizację głównego szpi-
talnego budynku w najbliższych 
dwóch latach. Planujemy m.in. 
modernizację apteki szpitalnej, 
oddziału okulistyki, części reha-
bilitacyjnej oddziału neurologii 
oraz zakup nowoczesnego sprzętu 
medycznego: cyfrowego aparatu 
RTG, rezonansu magnetycznego, 
tomografu komputerowego. To 
dobra wiadomość dla nas – samo-
rządowców, ale przede wszystkim  
dla mieszkańców Powiatu Woło-
mińskiego.
– Stan techniczny i wyposażenie 
Szpitala to bardzo ważne ele-
menty wpływające na poziom 
usług. Ale żadna placówka nie 
będzie dobrze postrze-
gana bez dobrej ka-
dry. W jaki sposób 
chcecie zadbać o 
napływ chętnych 
do pracy w wo-
łomińskim szpi-
talu?
– (…) Cały czas 
pozyskujemy 

środki z zewnątrz, aby popra-
wić jakość świadczonych usług i 
komfort pracy oraz zabezpieczyć 
szpital w środki ochrony osobistej. 
Realizujemy też program napraw-
czy szpitala przyjęty przez Radę 
Powiatu na początku 2020 roku. 
Przekazaliśmy m.in. pięć milionów 
złotych na oddłużenie szpitala i 
zabezpieczyliśmy środki na 2021 
rok w wysokości sześciu milionów 
złotych na kolejne oddłużenie 
szpitala.
– Czy poprawi to sytuację kadro-
wą szpitala?

– Przywróci to przede wszystkim 
zaufanie dostawców zewnętrznych 
szpitalowi. Bo zostało ono mocno 
zachwiane. Nikt nie chciał już 
nawet papieru do xero dostarczać 
szpitalowi. Staramy się szpital 
zmodernizować ale i pomóc w 
przywróceniu mu płynności fi-
nansowej. Korzystamy z wszelkiej 
możliwej pomocy zewnętrznej. 
Staramy się o lepszą wycenę przez 
NFZ. Te działania w ubiegłym 
roku zaprocentowały kwotą około 3 
miliony złotych. Tak jak pani widzi, 
w tym obszarze również, nie tylko 
w inwestycjach szpitalnych, są to 
działania kompleksowe, które mają 
doprowadzić do tego, że sytuacja w 

szpitalu się poprawi.
– A co z tą kadrą?
– Nasze działania i realizowane 
remonty mają również na celu 
zachęcenie do pracy w naszym 
szpitalu, dodatkowej, wykwali-
fikowanej kadry medycznej, w 
tym wysokiej klasy specjalistów. 
Mając lepsze warunki jesteśmy w 

stanie zaoferować lepsze warunki 

pracy, a co za tym idzie wyższą 
jakość usług medycznych naszym 
mieszkańcom.
– Jakiś czas temu pojawiła się 
informacja o tym, że chcecie 
dofinansować młodych wcho-
dzących na medyczną ścieżkę 
zawodową. Na czym to dofinan-
sowanie ma polegać?
– Jest to propozycja dla studentów 
V roku medycyny, którzy chcieliby 
podjąć współpracę. Będziemy im 
wypłacać stypendia – dla przyszłych 
pielęgniarek i położnych. Będziemy 
chcieli poprzez porozumienie, któ-
re właśnie podpisałem ze Szpitalem 
i z Wyższą Uczelnią, pozyskiwać 
Panie Pielęgniarki i Położne, które 
po ukończeniu studiów będą przez 
okres trzech lat pracowały w Szpi-
talu za normalną pensję. To nie jest 
tak, jak pisano na łamach jednego 
z lokalnych wydawnictw, że starosta 
będzie płacił pielęgniarkom 1000 
złotych. To jest stypendium w 
trakcie nauki, następnie przedsta-
wimy tym osobom ofertę pracy na 
zasadach rynkowych.

O kondycji finansowej szpitala powiatowego w Wołominie oraz kolejnych, pozyskanych środ-
kach zewnętrznych, tym razem na dalszy etap modernizacji szpitala z Adamem Lubiakiem, 
starostą wołomińskim, rozmawia Teresa Urbanowska (cz. II rozmowy)

Do rozwoju szpitala  
podchodzimy kompleksowo

– Nasze działania i realizowane remonty mają rów-
nież na celu zachęcenie do pracy  w naszym 
szpitalu, dodatkowej, wykwalifikowanej kadry 

medycznej, w tym wysokiej klasy specjali-
stów. Mając lepsze warunki dla pacjentów 

jesteśmy w stanie zaoferować lepsze 
warunki pracy dla personelu, a co za tym 

idzie wyższą jakość usług medycznych 
naszym mieszkańcom – mówi Adam 

Lubiak, starosta wołomiński

Radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia,

odpoczynku 
w rodzinnym gronie

oraz 
spełnienia marzeń w nadchodzącym 

Nowym Roku 
życzą

Wójt Gminy Strachówka - Piotr Orzechowski
Przewodnicząca Rady Gminy - Anna Ołdak 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
życzymy wielu radosnych przeżyć

oraz 
dni niosących spokój i odpoczynek, 

wypełnionych radością oraz miłością.

 Niech Nowy Rok 2021 
przyniesie szczęście oraz sukcesy 

zarówno w życiu osobistym, 
jak również zawodowym.

 Przewodniczący Rady Miejskiej Burmistrz Tłuszcza
 Krzysztof Gajcy Paweł Bednarczyk
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Przy spalaniu plastiku, 
starych mebli i okien, czy 
płyt wiórowych wydzielają 
się bardzo szkodliwe związ-
ki chemiczne. Niedawno 
Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Mazowieckiego 
podawał, że tylko z powodu 
złej jakości powietrza co 

roku umiera 6 tys. miesz-
kańców naszego wojewódz-
twa, a dwa razy tyle osób 
jest hospitalizowanych. 
Powodami są najczęściej 
nowotwory lub alergie.

– By ograniczać te nega-
tywne zjawiska, podobnie 
jak w ubiegłym roku zaczy-
namy analizy spalin z komi-
nów palenisk domowych 
za pomocą drona – mówi 
Grzegorz Kasprowicz, za-
stępca burmistrza Marek.

Jeśli wykazane zostanie 
spalanie toksycznych sub-
stancji, właścicielowi nie-
ruchomości grozi mandat 
(nawet 500 zł), a w przy-
padku jego nieprzyjęcia, 

sprawa trafi do sądu. Mak-
symalna wysokość grzywny 
to nawet 5000 zł!

- Spalanie plastiku jest 
niebezpieczne z jeszcze 
jednego powodu dla oso-
by, która to robi. Strażacy 
ostrzegają przed awarią 
przewodów kominowych. 
Spalanie niewłaściwych 
przedmiotów (m.in. pla-

stiku, płyt meblowych) 
powoduje szybsze osa-

dzanie sadzy, czego 
konsekwencją może 
być groźny i trudny 
do ugaszenia pożar 

– mówi Marcin Skrzecz, 
naczelnik Wydziału Ochro-
ny Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej

Miasto Marki  do-
finansowuje wymianę 
kopciuchów na bardziej 
ekologiczne źródła ciepła. 
Następny nabór zostanie 
przeprowadzony w przy-
szłym roku. W projekcie 
budżetu na 2021 r. na ten 
cel zaplanowano ponad 
200 tys. zł.

Za spalanie 
toksycznych 
substancji, 

właścicielowi 
nieruchomości grozi 
mandat (nawet 500 

zł), a w przypadku 
jego nieprzyjęcia, 

sprawa trafi do 
sądu. Maksymalna 

wysokość grzywny to 
nawet 5000 zł!

Jednym z kluczowych problemów wielu samo-
rządów jest jakość powietrza podczas okresu 
grzewczego (jesień-zima-wiosna). Niestety, 
zdarza się, że do domowych palenisk trafia to, 
co nigdy tam nie powinno się znaleźć. Plastik, 
stare okna, płyty wiórowe - takie rzeczy nigdy 
nie powinny trafić do pieca.

Powietrzne  
kontrole palenisk

dron nad M
arkam

i

 Co nowego w mieście?

–To nie był łatwy rok, o czym wszyscy 
wiedzą. Ze względu na finanse, ale tak-
że ze względu na tzw. czynnik ludzki 
– zarówno ze strony wykonawców, jak 
i zamawiających. Wiele firm pracowało 
zdalnie. W Urzędzie także pracowali-
śmy rotacyjnie, żeby zapewnić ciągłość 
pracy. Mimo wszystko wiele zamierzeń 
udało się zrealizować, za co dziękuję 
pracownikom – mówi Edyta Zbieć, 
Burmistrz Miasta Kobyłka.

 Inwestycje

• Koncepcja budynku szkoły 
przy ul. Dworkowej: W projektowa-
nym budynku przewidziano szkołę dla 
około 720 uczniów oraz przedszkole 
dla 100 dzieci. Zaprojektowano 25 sal 
lekcyjnych, salę gimnastyczną, biblio-
tekę z czytelnią, szatnię oraz kuchnię 
z jadalnią. W sąsiedztwie przedszkola 
będzie plac zabaw. Przewidziano 
infrastrukturę sportową, parking na 
39 miejsc postojowych oraz 45 miejsc 
dla rowerów, patia, tarasy, przestrzenie 
do nauki i rekreacji na zewnątrz. Bu-
dynek dostosowano do potrzeb osób  
z niepełnosprawnością ruchową. 
•  Koncepcja budynku komunal-
nego przy skrzyżowaniu ul. Kor-
deckiego i ul. Prusa: W projektowa-
nym budynku przewidziano 32 miesz-
kania, po 8 na każdej kondygnacji. Za-
łożono 14 mieszkań jednopokojowych 
oraz 18 mieszkań dwupokojowych 
o powierzchni od 26 do 45 m2. Dla 
budynku będzie zapewniony parking  
z 32 miejscami postojowymi. Planowa-
na technologia ma  zapewniać wysoką 
energooszczędność obiektu.
•  Aranżacja pomieszczeń w 
nowym lokalu biblioteki, zlo-
kalizowanym na parterze bu-
dynku przy skrzyżowaniu ulicy 
Fałata i Leśnej: Nowa siedziba ma 
powierzchnię 470,59 m², w której 
około 210 m² stanowi powierzch-
nia z wolnym dostępem do półek  
z księgozbiorem. Zakończony został 
najtrudniejszy etap prac – adaptacja 
pomieszczeń, ale przed Biblioteką 
jeszcze przeprowadzka, która przy-
puszczalnie potrwa 1,5 do 2 miesięcy.
• Oświetlenie uliczne: Wykonano 
oświetlenie ul. Zielenieckiej. Trwają 
postępowania przetargowe na budo-
wę oświetleń w dziewięciu ulicach: 
Rosłana, Wołodyjowskiego, Gospodar-
czej, Piastowskiej, Weissa, Podleśnej, 
Ułanów, Skrzetuskiego i Turowskiej. 
Łącznie powstanie 80 opraw LED. 
Zadanie uzyskało dofinasowanie z 
RFIL w wysokości 652 252,00 zł.
• Podpisano umowę na moderni-
zację oświetlenia ulicznego w Ko-
byłce. Wszystkie stare lampy uliczne 
zostaną wymienione na nowe ledowe. 
Wymiana około 3000 punktów świetl-
nych w Kobyłce nastąpi do lipca 2021 
r. Dzięki temu polepszy się bezpie-
czeństwo – pierwszym krokiem w tym 
zakresie była instalacja monitoringu w 

2019 r., składającego się z 10 kamer. W 
tym roku dodatkowo zainstalowano 
17 rejestratorów, w przyszłym roku 
zostaną „dołożone” kolejne.
• Budowa drogi w ul. Kordeckiego 
- na odc. Przyjacielska - Kazimierza 
Wielkiego, o długości 1625 m, z chod-
nikami, ścieżką rowerową i kanalizacją 
deszczową. Uzyskano dofinansowanie 
z Funduszu Dróg Samorządowych w 
kwocie prawie 5,5 mln zł. Zakończenie 
prac - do 30 kwietnia 2021 r. Ulica 
Kordeckiego będzie stanowiła drugi 
łącznik do Węzła Kobyłka z trasą S8, 
który odciąży ulicę Przyjacielską. 
• Podwórko Talentów Nivea: – 
dzięki staraniom Mieszkańców i ich 
głosom Kobyłka wygrała w konkursie 

nowy, edukacyjny plac zabaw przy ul. 
Przyjacielskiej. W tym tygodniu zakoń-
czyły się prace, konieczne jest jeszcze 
zrobienie ogrodzenia, a następnie 
Podwórko Talentów Nivea zostanie  
udostępnione Mieszkańcom. 

 Oświata 

•  Doposażenie szkół pozwa-
lające na zachowanie bezpie-
czeństwa: – zakupiono bramki 
detekcyjne, parownice, dozowniki, 
przyłbice dla wszystkich uczniów. 
Wzmocniono zaplecze techniczne 
szkół i umożliwiono naukę zdalną po-
przez zakup komputerów oraz kamer 
internetowych. W ZSP nr 2 powstała 
nowoczesna pracownia komputerowa. 
Wzrost kompetencji uczniów w za-

stosowaniu druku 3D zagwarantował 
projekt współfinansowany ze środków 
unijnych. 
• Remonty: Największy zakres prac 
został przeprowadzony w SP nr 1, 
najstarszej szkole w Kobyłce, która 
wymagała kompleksowego remontu 
świetlicy, instalacji elektrycznej, kana-
lizacyjnej oraz uruchomienia łazienek 
wyłączonych z użytkowania kilkanaście 
lat temu. W SP nr 2 natychmiastowego 
remontu wymagała stołówka. 
• Rozszerzono liczbę miejsc dla 
przedszkolaków: – dzięki przepro-
wadzonemu remontowi w Publicznym 
Przedszkolu nr 1 (budynek przy ul. Ks. 
Marmo). Nowa aranżacja pomiesz-
czeń zwiększyła liczbę sal, wyremon-

towano również niewielki budynek 
obok dotychczasowego budynku na 
ul. Ks. Marmo. 

 Zieleń miejska

Ogłoszono przetarg na wykonanie 
projektu zagospodarowania terenów 
zieleni: przy ul. Leśnej, Nadarzyń-
skiej, Ręczajskiej, Rondo Cudu nad 
Wisłą oraz na terenie Starego Base-
nu w Kobyłce. Otwarcie przetargu 
planowane jest na początku stycz-
nia. Teren Starego Basenu zostanie 
zrewitalizowany, znajdzie się na nim 
altana do wypoczynku i drewniane 
trapy. Zostanie zagospodarowana linia 
brzegowa  - planowane są nasadzenia 
roślin wodnych i przywodnych oraz 
stworzenie rodzinnego terenu re-

kreacyjnego i miejsca do aktywnego 
wypoczynku. 

 Ochrona środowiska

Wpłynęło w sumie 50 wniosków o do-
finansowanie inwestycji związanych ze 
zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń 
do powietrza, poprawą efektywności 
energetycznej oraz wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii. Pod-
pisano 39 umów o dofinansowanie. 
Największym zainteresowaniem 
cieszyła się dotacja do wymiany pieca 
węglowego, na drugim miejscu były 
dotacje dotyczące termomodernizacji 
budynków. Wartość udzielonych dota-
cji w 2020 r. wyniosła ponad 188 tys. zł. 

Odnotowano duże zainteresowanie 
Programem Czyste Powietrze. 

 Ochrona zwierząt

W tym roku zgłoszono 100 psów  
i kotów do Urzędu (w tym 22 wolno-
żyjące). Większość odebrali właści-
ciele lub adoptowano. Do schroniska 
przekazano 7 zwierząt. Wykonano 
181 elektronicznych znakowań psów 
i kotów (tzw. czipowanie) oraz 178 
kastracji i sterylizacji. 

 Inne

Na koniec kilka ciekawostek – odbyły 
się 134 śluby, zameldowało się 1466 
osób, urodziło się 331 nowych miesz-
kańców. 

Rok 2020  
w Kobyłce

Zbliża się koniec roku, a więc czas różnych podsumowań. Zapytaliśmy Urząd Miasta 
Kobyłka, co się udało zrobić w czasie ostatnich 12 miesięcy. Ze względu na ograniczo-
ną ilość miejsca pominęliśmy informacje o remontach dróg i innych pracach, które są 
wykonywano na bieżąco, w celu zapewnienia normalnego funkcjonowania.

Drodzy Mieszkańcy
W tym tak trudnym dla nas Wszystkich czasie

serdeczne życzenia radosnych
Świąt Bożego Narodzenia

w cieple najbliższej rodziny, 
pięknie pachnącej choinki,

zdrowia i energii na co dzień 
oraz uśmiechu i życzliwości 

na każdy dzień 
Nowego Roku

życzy Zarząd i Pracownicy PWiK w Ząbkach Sp. z o.o.

Kobyłka ul. Dworkowa - koncepcja obiektu, który pomieści szkołę dla ok. 720 uczniów oraz przedszkole dla 100 dzieci.


