
Zmian

Kamień  
z napisem Marki  
w Treblince

Mieszkańcy  
Strachówki się szczepią

Paweł Żółtek

Piotr 
Orzechowski

Jacek Orych

7

Zamiary fiskusa  
w sprawie e-faktur

4

nr 17 (612)  7 października 2021ISSN 2081-4585

2

– (...) analizując statystyki pacjentów, 
którzy korzystają z naszych usług widać 

wyraźnie, że ponad połowę stanowią 
mieszkańcy Miasta i Gminy Wołomin. 

Mam więc nadzieję, że będzie dziś  
okazja porozmawiać na temat współ-

pracy, na temat tego, co się dzieje  
w szpitalu, na temat wsparcia ze strony 

Rady Miasta czy też ze strony Burmi-
strza Wołomina, jeśli chodzi o funkcjo-
nowanie szpitala – podkreślił Grzegorz 
Krycki, dyrektor Szpitala Powiatowego  
w Wołominie, rozpoczynając spotkanie 

z wołomińską radą. >>> str. 3

O szpitalu  
z radnymi 
Rady Miejskiej 
w Wołominie

Mistrz Świata  
z Kobyłki

Krystian Muczyński (z Kobyłki) wygrał w kategorii do lat 18 (do 120 kg). W przy-
siadzie ze sztangą podniósł 300,5kg, bijąc tym samym rekord świata i osiągając 
pierwsze miejsce w klasyfikacji samych przysiadów, w wyciskaniu leżąc osiągnął 
drugie miejsce w klasyfikacji samego wyciskania leżąc (152,5 kg), w tzw. mar-
twym ciągu jego wynik to 300kg, a w trójboju 753kg – w dwóch ostatnich zdobył 
dwa rekordy Polski. Od lewej: trener Patryk Zaniewski, Burmistrz Kobyłki Edyta 
Zbieć, Mistrz Świata Krystian Muczyński >> str. 4

– V Zlot Samocho-
dów Elektrycznych 

i Hybrydowych  
w Ząbkach za-

owocował pełnym 
przekrojem aut elek-

trycznych i wielu 
innych ciekawych 

pojazdów oraz sta-
nowił prawdziwe 

święto miłośników 
elektro – mobilno-

ści.  >> str. 5

W Ząbkach święto  
elektromobilności  
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Praca 
Zatrudnię

Przyjmę do pracy na stację  
autogazu w Kobyłce tel. 607 175 980. 

Mile widziany emeryt, rencista.

Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Zielonce zatrudni  

na stanowisko: pracownik gospo-
darczy CV na mail:  
zgk@zielonka.pl,  
tel. 22 781 09 11.

Budownictwo 
Usługi

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

Usługi - Różne

Zamiary fiskusa  
w sprawie e-faktur

O zamierzeniach fiskusa w sprawie e faktur rozmawiamy  
z Pawłem Żółtkiem – właścicielem biura rachunkowego mojerozliczenia.pl

– Oprócz polskiego ładu, w prze-
strzeni publicznej pojawiają się 
informacje o e-fakturach. O co 
chodzi z e-fakturami?
- Rząd przyjął projekt zmian do usta-
wy VAT wdrażającej Krajowy System 
e-Faktur (KSeF). Ministerstwo 
Finansów chce wspólnie z biznesem 
testować nowe rozwiązanie już od 
października 2021 r. tak, aby jak 
najwięcej firm korzystało w pełni z 
e-faktury w 2022 r. – dlatego opubli-
kowało jednocześnie roboczą wersję 
struktury logicznej e-faktury.
– Czy to oznacza, że w następnym 
roku każdy będzie musiał wysta-
wiać swoje faktury jako e-faktury?
- Nie, w pierwszej fazie wdrażania 
e-faktury, tj. w roku 2022, 
polscy przedsiębiorcy 
będą z niej korzy-
stać dobrowolnie. 
Będzie ona dzia-
łała, jako jedna z 
dopuszczonych 
form dokumen-
towania sprze-
daży, obok faktur 
papierowych i 
obecnie już 
występujących 
w obrocie go-
spodarczym 
faktur elek-
tronicznych. 
W 2023 r. korzystanie z e-faktury sta-
nie się obligatoryjne, wtedy też każdy 
będzie musiał wystawiać e-faktury, ale 
dopiero od 2023 roku.
– Od lat obserwujemy postępu-
jącą cyfryzację w administracji 
publicznej.
- Tak to prawda, a szczególnie mocno 

widać to w podatkach. Wdrożenie e-
-faktur to kolejny przykład cyfryzacji 
usług fiskusa obok dziś oczywistych 
deklaracji elektronicznych, Jednoli-
tych Plików Kontrolnych, czy kasach 
fiskalnych online. Ministerstwu 
Finansów szczególnie zależy na 
szerokim stosowaniu e-faktur przez 

przedsiębiorców, dlatego uwypukla 
korzyści jakie mają płynąć ze stoso-
wania e-faktur.
– Jakie to korzyści?
- Ministerstwo podaje, że są to:
• szybkość: podatnicy wybierający 
e-fakturę, otrzymają zwrot VAT 
szybciej – termin zwrotu skróci się 
dla nich o 20 dni, z 60 na 40;
• bezpieczeństwo: faktura pozosta-
nie w bazie danych MF i nigdy nie 
ulegnie zniszczeniu, czy
zaginięciu, nie będzie konieczności 
wydawania jej duplikatów;

• przyspieszenie obrotu: dzięki 
działaniu za pośrednictwem bazy 
ministerstwa, zawsze będziemy
mieli pewność, że faktura trafiła do 
kontrahenta;
• wygoda: e-faktury będą wydawane 
według jednego wzorca;
• standaryzacja: wzajemne rozlicze-

nia i księgowanie faktur w systemach 
FK stanie się dużo łatwiejsze;
• mniej obowiązków: podatnik nie 
będzie musiał przechowywać faktur 
wystawionych w KSeF, ponieważ 
będą one przechowywane przez ad-
ministrację przez okres 10 lat;
• mniej danych do przesłania: podat-
nik wystawiający faktury w KSeF nie 
będzie musiał przesyłać na żądanie 
organów podatkowych struktury Jed-
nolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur 
(JPK_FA). Dane te będą dostępne dla 
organów podatkowych w KseF.

N o w e
obowiązki dla przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT 
muszą co miesiąc wysyłać do Urzędu Skarbowego JPK_VAT.

Przedsiębiorco! 
Nowy obowiązek dotyczy również Ciebie, 

jeśli jesteś podatnikiem VAT i składasz deklaracje 
VAT-7 lub VAT-7K.

WAŻNE!
Jednolity Plik Kontrolny musi być generowany i przesyłany 

wyłącznie w wersji elektronicznej.

czy Twoja firma jest gotowa na Jpk_VaT?
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e-mail: biuro@mojerozliczenia.pl
www.mojerozliczenia.pl
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– Rząd przyjął projekt zmian do ustawy VAT 
wdrażającej Krajowy System  

e-Faktur (KSeF). Ministerstwo Finansów 
chce wspólnie z biznesem testować 

nowe rozwiązanie już od października 
2021 r. tak, aby jak najwięcej  

firm korzystało w pełni  
z e-faktury w 2022 r. – dlatego 

opublikowało jednocześnie roboczą 
wersję struktury logicznej e-faktury. 

(...) w pierwszej fazie wdrażania 
e-faktury, tj. w roku 2022, polscy 

przedsiębiorcy będą z niej ko-
rzystać dobrowolnie. – wyjaśnia 

Paweł Żółtek z mojerozliczenia.pl 
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tel. 786 808 954
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Nie czekaj!
Pomagamy słyszeć lepiej!
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Temat służby kondycji zdrowia 
od dawna jest jednym z tych, które 
zajmują dużo miejsc w dysku-
sjach publicznych. Z wielu dyskusji 
nie trudno wysnuć wniosek, że w 
powiecie wołomińskim kondycja 
szpitala powiatowego, pozostawia 
wiele do życzenia. Nie dziwi więc, 
że wołomińscy radni wnioskowali 
o konfrontację obiegowych opinii 
z kierownictwem jednostki, na 
czusług ele której od kilku lat stoi 
dyrektor Grzegorz Krycki. Wagę 
spotkania docenił również sam 
dyrektor. - Myślę, że jest to również 
dla mnie ważne spotkanie, ponieważ 
analizując statystyki pacjentów, któ-
rzy korzystają z naszych usług widać 
wyraźnie, że ponad połowę stanowią 
mieszkańcy Miasta i Gminy Woło-
min. Mam więc nadzieję, że będzie 
dziś okazja porozmawiać na temat 
współpracy, na temat tego, co się 
dzieje w szpitalu, na temat wsparcia 
ze strony Rady Miasta czy też ze 
strony Burmistrza Wołomina, jeśli 
chodzi o funkcjonowanie szpitala – 
podkreślił rozpoczynając spotkanie 
z wołomińską radą.

Na potwierdzenie swoich słów 
dyrektor przytoczył kilka przykła-
dowych informacji z danych sta-
tystycznych: Na SORze na 16 000 
pacjentów w roku 2020 ponad 5,5 
000 są to pacjenci Miasta i Gminy 
Wołomin w NPL-u (Nocna Pomoc 
Lekarska) na 14 000 pacjentów – 
7 500 stanowią wołominianie, w 
oddziałach szpitalnych na 10 000 
pacjentów 3 300 to mieszkańcy 
Miasta i Gminy Wołomin, w porad-
niach specjalistycznych na 45 000 
wizyt prawie 23 200, Ndoskopia na 
700 000 wykonanych badań 370 000 
mieszkańcy Wołomina, rehabilitacja 
na 7 000 – 4 500 i dializy na 14 400 
dializ prawie 4 000 to mieszkańcy 
Wołomina. Z tego widać, ze bardzo 
dużo mieszkańców nas odwiedza 
i korzysta z naszych usług. Nie 
chciałbym państwa zanudzać dłużej 
statystykami i myślę, że rozmowa 
w formie pytań z państwa strony i 
moich odpowiedzi będzie najlepszą 
formą tego spotkania – zapropono-
wał dyrektor Krycki.

O co pytali  
radni?

Karol Cudny: - Faktycznie szpital 
w Wołominie to dla nas ogromnie 
ważna sprawa. Chciałbym zapytać 
o taka rzecz: - Jeśli ktoś jest ak-
tywny na lokalnych forach 
internetowych trudno 
nie zauważyć, że 
negatywnych pinii 
na temat funkcjo-
nowania szpitala 
jest bardzo dużo 
i na ogół są bar-
dzo emocjonalne. 
Zdajemy sobie 
wszyscy sprawę z 
tego, ze nie jest to 
reprezentatywna 
próba, gdyż piszą 
głównie osoby, 
dla któr ych 
sprawa jest 
bardzo ważna i dotyczy ich samych 
lub kogoś z ich bliskich, ich zdrowia. 
Wchodzą więc w grę ogromne emo-
cje. Czy mierzy Pan w jakiś sposób 
poziom satysfakcji pacjentów z usług 
szpitala? Czy prowadzi Pan staty-
styki – jak pacjenci oceniają usługi 
podległej Panu placówki?

Grzegorz Krycki:  - Oczywiście. 
Od 2019 roku mierzymy tą satysfak-
cję naszych pacjentów. Wykładamy 
anonimowe ankiety na oddziałach 
i w przychodni i raz do roku sta-
ramy się to analizować i wyciągać 
wnioski płynące z tych analiz i 
podejmować konkretne działania. 
Podzielam Pana spostrzeżenie, ze 
tych negatywnych emocji i wpisów 
na forach internetowych jest dość 
dużo ale zauważyłem też, że zaczy-
na się pojawiać coraz więcej opinii 
pozytywnych. Samo państwo wiecie 
jak to jest – jeśli ktoś jest z czegoś 
niezadowolony to bardzo łatwo jest 
mu pod wpływem emocji realizuje 
swój wpis na forach. Satysfakcja z 
naszej uważana jest jako coś natu-
ralnego i oczywistego i ja też tak do 
tego podchodzę. Natomiast, to, że 
te pozytywne opinie coraz częściej 
się pojawiają jest dla nas ważnym 
elementem. Pojawiają się one jeśli 
chodzi o pracę oddziałów a co mnie 
szczególnie cieszy, coraz częściej 
pojawiają się jeśli chodzi o pracę 
szpitalnego oddziału ratunkowego. 
Jeśli Państwo pozwolicie to na tym 
SORze bym się zatrzymał na dłuż-
sza chwilę bo to jest taki element 

w naszej strukturze organizacyjnej 
do której pacjenci podchodzą wyjąt-
kowo emocjonalnie z uwagi na róż-
nego rodzaju sytuacje – czas ocze-
kiwania czy ogólnie jakość i sposób 
obsługi pacjenta. Bardzo ważnym 
elementem informacji z którą sta-
ramy się docierać do pacjentów jest 
fakt, że SOR jest to miejsce, gdzie 
ratuje się życie pacjenta. Niestety – 
teraz w okresie pandemii i w okresie 
po pandemicznym, osoby, które nie 
są w stanie dostać się do POZ naj-
częściej przychodzą do Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego (SOR). Jest 
specjalne rozporządzenie, do które-
go są przygotowane tablice mówiące 
o kwalifikowaniu pacjentów w SOR. 
To jest nowa zasada triażu pacjenta 
wprowadzona przez Ministerstwo 
Zdrowia Ustawą o Ratownictwie 
Medycznym ona obowiązuje od lip-
ca ubiegłego roku z pewna prolon-
gatywą, że bezwzględnie powinna 

obowiązywać od 1 lipca bieżącego 
roku i my to też w SOR wprowadzili 
w ubiegłym roku i staramy się tego 
bezwzględnie przestrzegać. 

O czym jest  
ta Ustawa?

Ona mówi o tym, ze każdy 
pacjent trafiający na SOR musi 
przejść tzw. Triaż i musi być ska-
tegoryzowany i są do tego opisane 
konkretne kolory: 
• czerwony – pomoc natychmiasto-
wa – taki pacjent przyjmowany jest 
w trybie natychmiastowym
• pomarańczowy – pomoc bardzo 
pilna – czas oczekiwania na badanie 
przez lekarza to 10 minut
• żółty – pomoc pilna – czas ocze-
kiwania na badanie przez lekarza 
to 60 minut
• zielony – pomoc odroczona – czas 
oczekiwania na badanie przez leka-
rza to 120 minut
• niebieski – tzw. Wyczekujący – 
czas oczekiwania na badanie przez 
lekarza do 240 minut lub dłużej.

Mówię to po to, ponieważ za-
uważyłem, że bardzo dużo wpisów 
czy informacji mówiących o bardzo 
długim czasie oczekiwania na przy-
jęcie przez lekarza pacjenta, który 
pojawił się na SOR.

Wiem, że każdy chciałby pilnie, 
szybko i natychmiast. Po to jest ta ka-
tegoryzacja, żeby pacjent przywożony 
jest zespół ratowniczy obsługiwany 
był natychmiastowo.

SOR w Wołominie podzielony jest 
na dwie strefy: 
1. czerwoną i pomarańczową, która 
jest zamknięta dla normalnych pa-
cjentów (za zamkniętymi drzwiami z 
okienkiem – po lewej stronie) – wiele 
pomieszczeń, które służą do zajmo-
wania się tzw. Pacjentem pilnym bę-
dącym w zagrożeniu życia, najczęściej 
tymi przywiezionymi przez Zespół 
Ratownictwa Medycznego.
2. zieloną i niebieską - dostępną dla 
wszystkich „z ulicy”. Zrobiliśmy tam 
w ubiegłym roku remont pomiesz-
czeń, powiększyliśmy o poczekalnię. 
Stworzyliśmy warunki komfortowe 
dla pacjenta z bólem czekającego na 
lekarza na tyle na ile na SOR można 
stworzyć.

- Jeśli przychodzi pacjent, który 
nie dostał się do lekarza POZ na SOR 
i ratownik na triażu kwalifikuje go do 
koloru zielonego lub niebieskiego to 
on, niestety musi czekać, co najmniej 

tą określoną ilość godzin określoną w 
systemie triażu. Oczywiście, jeśli po 
stronie czerwonej i pomarańczowej 
nie ma tym momencie pacjenta, 
którym musi zajmować się Zespół 
Pielęgniarsko-Lekarski czyli ratować 
mu życie to zajmuje się pacjentami, 
którzy oczekują i mogą oczekiwać na 
pomoc. Tak powinien dziś wyglądać 
SOR w szpitalach w Polsce i staramy 
się, aby tak funkcjonował nasz woło-
miński SOR – zakończył prezentację 
SOR dyrektor.

Karol Cudny: - Czy planuje pan 
zamknięcie któregoś z oddziałów i 
drugie – ile ma pan wakatów? Jaka 
jest rotacja kadry szpitalnej?

Grzegorz Krycki: - Nie mamy 
w planie redukcji oddziałów. 

Jest wręcz przeciwnie – mamy plany 
na zwiększanie ilości oddziałów w 
naszym szpitalu bo widzimy takie 
potrzeby i zapotrzebowanie na tere-
nie powiatu wołomińskiego. Mamy 
neurologię i mamy problem z prze-
kazywaniem pacjentów na rehabili-
tację neurologiczna w związku z tym 
chcielibyśmy, aby w przyszłym roku 
powstał u nas oddział rehabilitacji 
neurologicznej stacjonarnej, który 
w zamyśle ma ściśle współpraco-
wać z oddziałem neurologii po to, 
aby pacjenci nie musieli dojeżdżać 
przykładowo do Konstancina, do 
którego pacjenci i ich bliscy mają 
problem z dojazdem tylko, żeby to 
było tak naprawdę przeniesienie na 
drugą stronę korytarza. Mamy dziś 
wyremontowany i na bardzo dobrym 
poziomie oddział neurologii oddany 
do użytku w ubiegłym roku i, gdy w 
przyszłym roku przeniesiemy na V 
piętro okulistykę, dla której buduje-
my salę operacyjną, to na II piętrze 
będziemy chcieli utworzyć oddział 
rehabilitacji neurologicznej. To na 
razie tyle, bowiem, jak uzgodniliśmy 
z panem Przewodniczącym (Makiem 
Górskim – przyp. Red.) bo o rozbu-
dowie dziś nie rozmawiamy. 

Jeżeli chodzi o wakaty – jako 
pierwszy dyrektor w tym szpitalu, 
opracowałem strukturę potrzeb 
dostosowaną do potrzeb udziela-
nia świadczeń medycznych. Dziś 
każdy oddział szpitalny ma ułożoną 
strukturę udzielania świadczeń i 
wie ilu lekarzy powinno pracować 

na danym oddziale, ile pielęgniarek, 
opiekunów medycznych, sanitariuszy 
i sprzątaczek. Wcześniej było bardzo 
różnie – na jednym oddziale było za 
dużo osób, na innych było za mało. 
Struktura była bardzo mocno rozpro-
szona. W ubiegłym roku ustaliliśmy 
i uzgodniliśmy ze wszystkimi ordy-
natorami i kierownikami komórek 
organizacyjnych (uzgodnione i pod-
pisane ze związkami zawodowymi) 
dokładnie i szczegółowo, co pozwala 
nam panować nad wydatkami w 
zakresie wynagrodzeń wszystkich 
grup zawodowych, ile jakich osób 
ma pracować w strukturze danych 
oddziałów. Mogę dziś powiedzieć z 
całą odpowiedzialnością, bo jeszcze 
dwa miesiące temu była zupełnie 
inna sytuacja kadrowa w szpitalu (ale 
to było pokłosie pandemii, że ludzie 
zmęczeni tym, że mieliśmy w szpi-
talu oddział COVIDOWY i chcieli 
odpocząć). Więc dziś jesteśmy już w 

zupełnie innej rzeczywistości i udało 
nam się w takich oddziałach jak neu-
rologia, pediatria, interna – pozyskać 
lekarzy i nie ma żadnych zagrożeń w 
udzielaniu świadczeń medycznych. 
Liczę na to, ze będzie to tendencja 
wzrostowa i będziemy pozyskiwali 
bardzo fajnych specjalistów. Na każ-
dym oddziale staramy się robić coś 
więcej oprócz podstawowych rzeczy. 

Jeżeli chodzi o fruktuację kadry to 
ona była bardzo duża szczególnie na 
początku pandemii bo strach jaki pa-
nował w społeczeństwie dotyczył rów-
nież środowiska medycznego. Bardzo 
dużo osób – szczególnie tych, które 
były już na emeryturze, skorzystało z 
możliwości zakończenia pracy. Było 
to około 200 osób na 1 000 zatrudnio-

nych w ciągu miesiąca albo poszło na 
zwolnienie albo odeszło z pracy bo po 
prostu bało się o swoje zdrowie. Dziś 
jesteśmy już w innej rzeczywistości 
większość kadry jest zaszczepiona 
podwójną dawką. Rozpoczęliśmy 
szczepienie trzecią dawką. Co do 
zabezpieczenia pracowników w 
szpitalu – od wszystkich ordynatorów 
mam informację, że mają możli-
wość zabezpieczenia oddziałów w 
odpowiednia ilość pracowników 
zgodnie z opracowaną strukturą. 
Chciałbym, aby 100% załogi miało 
umowę o pracę bo to jest również 
dla mnie komfortowa sytuacja, są 
to i obowiązki ale i przywileje dla 
pracownika ale też i dla pracodawcy 
(3 miesięczne wypowiedzenie, wiem, 
że mam pracownika od którego mogę 
wymagać określoną ilość godzin pracy 
i bezpiecznie pod to układam sobie 
grafiki),  ale dziś 60% medyków w 
szpitalu świadczy usługi w formie 
tzw. działalności gospodarczej a 
to oznacza, że może pracować 60 
godzin ale może też wypracować 200 
godzin. W sytuacji, gdy tak duża ilość 
osób pracuje w oparciu o umowę na 
działalność (lekarze – ok. 95%, tak 
jak w każdym szpitalu – ktoś kiedyś 
uwolnił ten zawód medyczny i dziś 
jest to całkowita dowolność wyboru 
formy pracy i zatrudnienia). Wobec 
tej sytuacji nie jestem panu w stanie 
dać konkretnej odpowiedzi. Wiem, że 
mam bez problemu ułożony grafik 
według struktury którą sobie z danym 
ordynatorem opracowaliśmy.  
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– (...) analizując statystyki pacjentów, 
którzy korzystają z naszych usług, wi-

dać wyraźnie, że ponad połowę stano-
wią mieszkańcy Miasta i Gminy Woło-

min. Mam więc nadzieję, że będzie 
dziś okazja porozmawiać na temat 

współpracy – podkreślił Grzegorz 
Krycki, dyrektor Szpitala Powiato-
wego w Wołominie, rozpoczynając 

spotkanie z wołomińską radą

O szpitalu  
z wołomińskimi 
radnymi

Na zaproszenie Marka Górskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej w Wołominie, 
na ostatnie posiedzenie przybył Grzegorz Krycki, dyrektor Szpitala Powiatowego 
im w Wołominie. Powodem zaproszenia dyrektora Kryckiego były sugestie ze 
strony radnych, którzy chcieli otrzymać informacje o funkcjonowaniu placówki 
leczniczej „z pierwszej ręki”.

Niepoprawny  
optymista

Edward M. Urbanowski

Niestety, to „tylko” Polska 2021 roku pod rządami Prawa i Sprawie-
dliwości!

Poniedziałek, 27 września, poranek, miejscowość Szymki na Podlasiu, 
poza strefą stanu wyjątkowego. Straż Graniczna znajduje grupę kilku-
nastu osób. Wśród nich kobiety, mężczyźni i kilkoro dzieci. Wystraszeni, 
zdezorientowani ludzie przez kilka godzin siedzą na ziemi i odmawiają 
wejścia do zorganizowanego przez polskie służby autokaru. Wreszcie 
strażnikom udaje się nakłonić imigrantów do wejścia do pojazdu. Zostają 
przewiezieni do najbliższej placówki Straży Granicznej w Michałowie. 
Pod budynkiem straż napotyka ich opór. Ludzie wyraźnie boją się wejść. 
Siadają na bruku i trawniku, krzycząc „Poland, Białoruś” i wykonując gesty 
wypychania. Po pewnym czasie widać, że jedna z kobiet zaczyna czuć się 
źle. Zostaje gdzieś zabrana. Po chwili powraca.

Według obecnej na miejscu działaczki Fundacji Granica, imigranci 
to prawdopodobnie Irakijczycy z jednej rodziny. Z pojedynczych słów i 
gestów, które wykonywali, można było zrozumieć, że byli już przepychani 
z powrotem na Białoruś. Mieli też mówić, że lasy wzdłuż granicy polsko 
- białoruskiej są pełne trupów, a oni nie chcą umierać!

Po południu, Straż Graniczna zaczyna odpychać dziennikarzy od 
ogrodzenia placówki, Strażnicy biorą imigrantów po kolei pod ramiona i 
wpychają do budynku. Przez okna strażnicy słychać straszny krzyk i płacz 
ludzi. Pod strażnicą jest mnóstwo wojska z karabinami.

W dniu następnym, jak poinformowała Rzeczniczka SG, osoby te 
zostały wywiezione do lasu i pozostawione na pasie ziemi niczyjej!

Sesja rady miejskiej w Michałowie – czwartek. Z radnymi spotkał 
się zastępca komendanta miejscowej placówki Straży Granicznej, który 
mówił między innymi o grupie migrantów z kobietami i kilkuletnimi 
dziećmi z Michałowa. - Mniej więcej tak to wygląda. Tak, odprowadzamy 
te osoby do linii granicy państwowej i na tym nasza rola, że tak powiem, 
się kończy. Przechodzą na stronę białoruską i są po stronie białoruskiej, 
czyli są tam, skąd przyszły. Osoby, które zostały w poniedziałek zatrzy-
mane, nie spełniały przesłanek formalnych do tego, żeby pozostać na 
terytorium Polski i zostały z tego terytorium zawrócone – poinformował 
radnych Komendant.

Burmistrz Michałowa: – Co będzie, jak w mediach będą nagłówki 
typu „W Michałowie zamarzają ludzie, dzieci”? A odstawianie na granicę 
za druty do tego doprowadzi! To jest tylko kwestia czasu. Tylko czekać, 
kiedy znajdzie się jakieś zwłoki. Deklaruję, samorząd jest gotowy do 
niesienia pomocy migrantom, tak by uniknąć sytuacji ewentualnych 
śmierci na granicy.

Posłanka Lewicy, Magdalena Biejat: - Mamy więc sytuację kuriozalną, 
w której zgodnie z prawem i wszystkimi procedurami aresztuje się i 
przenosi do zamkniętego ośrodka, trzyma w cieple i podaje ciepłe posiłki 
przestępcom, a dzieci z ich rodzicami wsadza się do autobusu i wywozi 
do lasu! Sytuacja na polskiej granicy, to sytuacja, którą da się rozwiązać 
normalnymi środkami i procedurami, zgodnie z polskim prawem. Osoby, 
które trafiają nielegalnie do Polski należy zatrzymać, przewieźć do ośrodka 
i sprawdzić kim są. Dzięki takiej procedurze, ci którzy mogą stanowić 
zagrożenie mogą być sprawdzani przez służby i zatrzymani. A ci, którzy 
potrzebują ochrony mogą tę ochronę uzyskać.

Mam jednak cichą nadzieję, że ta grupa z Michałowa, wbrew ofi-
cjalnym informacjom SG, znalazła bezpieczne miejsce w ośrodku dla 
imigrantów. Oby!

Życie Powiatu na Mazowszu - tygodnik bezpłatny
Wydawca: PHU „Logos” s. c. 
Redaktor naczelny: Zbigniew Grabiński. Redaguje Zespół. 
Adres Redakcji: 05-200 Wołomin, ul. Wileńska 36a, tel./fax 22 787 77 83, tel. kom.  
698 655 256, www.zyciepw.pl, e-mail: redakcja@zyciepw.pl Re dak cja nie zwraca tekstów 

nieza mó wio nych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Redakcja nie ponosi od po wie dzial no ści za treść 
płatnych reklam i anonsów. Kolportaż - 22 787 29 11

I co z tego wynika?
Zbigniew Grabiński

Podczas ostatniego posiedzenia 
Rady Miejskiej w Wołominie, radny 
Karol Cudny, zaangażowany w 
problemy wołomińskiej oświaty 
oświadczył: - To co usłyszeliśmy na 
Komisji Edukacji od dyrektorów 
szkół było wprost przerażające. 
Ilość problemów wychowawczych, 
ale tak na prawdę chodzi o ludzkie 
dramaty jest nieprawdopodobna i 
dyrektorzy wprost biją na alarm, że 
bardzo dużo złych rzeczy się dzieje 
w naszym społeczeństwie i dotyka 
to w dużej mierze dzieci, które są 
bardzo agresywne, nie potrafią być 
ze sobą. Ilość kontaktów z policją 
daleko odbiega od tego co byśmy 
chcieli. Problemy są zarówno z 
codziennym funkcjonowaniem 
jak i akty ocierające się w zasadzie 
o przestępstwa. Rodzice z jednej 
strony są ogromnie roszczeniowi 
a z drugiej strony bardzo mało za-
angażowani w opiekę nad dziećmi. 
Wskaźniki są bardzo dramatyczne. 
Usłyszeliśmy, że nigdy nie było 
tak źle jak jest teraz. Musimy na-
prawdę bardzo poważnie pomyśleć 
czy jesteśmy w jakiś sposób tym 
dyrektorom pomóc. Kondycja spo-
łeczna i psychiczna dzieciaków jest 
bardzo zła. To się  bardzo odbija na 
tym jak się pracuje nauczycielom, 
wychowawcom i pedagogom. To 
jest kolejny kamyczek do tego, ze 
nauczycielom jest coraz trudniej 
funkcjonować w szkole i coraz 
trudniejsza jest ich praca. (…) 
Sytuacja jest bardzo zła. Ta ko-
misja była tak przejmująca, że 
wyszliśmy stamtąd ogromnie po-
ruszeni. Sprawa jest bardzo ważna. 
Dużo ważniejsza od drobnostek, 
którymi czasami się w tej chwili 

zajmujemy bo to o czym mówię 
to nie są jednostkowe przypadki. 
To jest masowa sprawa. (…) Jest 
bardzo źle. Zachęcam do rozmów 
z rodzicami z nauczycielami i 
dotyczy to sprawy najważniejszej 
czyli naszych dzieci – stwierdził 
radny kończąc swoją wypowiedź.

Przyznam, że poruszony wypo-
wiedzią radnego Cudnego obej-
rzałem ponad pięciogodzinną re-
lację z tego posiedzenia w nadziei, 
że odbędzie się w tej kwestii jakaś 
dyskusja. Niestety – jedyne słowa 

jakie usłyszałem padły ze strony 
Marka Górskiego, przewodniczą-
cego Rady Miejskiej, który stwier-
dził, że radni nie są ekspertami i 
może należałoby poprosić Panią 
Burmistrz i Panią Dyrektor ZE-
ASiP o przygotowanie konkretnych 
działań. Po czym nastąpiła krótka 
wymiana zdań pomiędzy panami 
radnymi.

Natomiast większe zaintereso-
wanie i oburzenie radnych wywo-
łało wydarzenie dotyczące uroczy-
stości przygotowanej przez jedną z 
organizacji pozarządowych.

Kondycja społeczna  
i psychiczna dzieciaków jest 

bardzo zła. To się  bardzo 
odbija na tym jak się pracuje 

nauczycielom, wychowawcom 
i pedagogom. To jest kolejny 

kamyczek do tego,  
ze nauczycielom jest coraz 

trudniej funkcjonować  
w szkole i coraz trudniejsza 
jest ich praca - uważa Karol 

Cudny wołomiński radny 
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Hazard jest szczegól-
nie niebezpieczny dla 
osób młodych. Nieświa-
domi zagrożenia młodzi 
ludzie traktują hazard 
w sieci jako niewinną 
formę rozrywki. Orga-
nizatorzy nielegalnych 
gier w internecie często 
oferują nowym graczom 
możliwość grania za 
darmo, żeby ich w 
ten sposób zachęcić, 
a w konsekwencji 
uzależnić od gry za 
pieniądze. Popu-
larnym zjawiskiem 

jest również oferowanie 
nagród w postaci wirtu-
alnych żetonów, którymi 
gracze mogą posługiwać 
się podczas kolejnych 
gier

Witryny internetowe 
oferują mnóstwo różnych 
gier, w tym ruletkę i po-

kera, a kolorowa grafika 
z realistycznym dźwię-
kiem i obrazem mogą 
być bardzo atrakcyjne 
dla osób młodych. Nie 
bez znaczenia pozostają 
też emocje gracza zwią-
z a n e  z rywalizacją. 

To wszystko sprawia, że 
hazard online, nawet 
bez pieniędzy, może być 
przez młodzież postrze-
gany jako wciągający i 
ekscytujący. Jednocze-
śnie osoby niepełnoletnie 
są bardziej podatne na 
negatywne zjawiska pły-
nące z internetu, w tym 
uzależnienie od hazardu. 
Uzależnienie takie jest 
chorobą, której skutki 
dotykają nie tylko graczy, 
ale także ich rodziny i 
najbliższych. 

Organizatorzy  
nielegalnych gier  
w internecie często 
oferują nowym gra-
czom możliwość grania 
za darmo, żeby ich  
w ten sposób zachęcić 
do udziału w grze,  
a w konsekwencji  
w przyszłości uzależnić 
od gry za pieniądze.

Możliwość uzależnienia się od hazardu dzieci i 
młodzieży jest coraz większym zagrożeniem, także 
w Internecie. Dlatego Ministerstwo Finansów i 
Krajowa Administracja Skarbowa podjęły decyzję 
o kontynuowaniu zapoczątkowanej w 2018 roku 
akcji edukacyjnej „Hazard? Nie daj się wciągnąć!”.

Hazard? 
Nie daj się  
wciągnąć!

chroń dziecko przed uzależnieniem

Umowę dofinansowania 
na rozbudowę drogi gminnej 
ulicy Szwoleżerów w Ząbkach 
na odcinku od Kościuszki 
do ulicy Wroniej podpisali 
Wicewojwoda Mazowiecki 
Artur Standowicz i zastępca 
burmistrza Miasta Ząbki 

Arkadiusz 
Powierża, 
podpisali

P i e -
n i ą d z e 
p o c h o d z ą 
z Rządowego 
Funduszu Rozwo-
ju Dróg (dawniej Fundusz 
Dróg Samorządowych). Jego 
zadaniem jest wsparcie reali-
zacji inwestycji na drogach 
zarządzanych przez jednost-
ki samorządu terytorialnego. 
Ma to na celu przyspieszenie 
powstawania nowoczesnej i 
bezpiecznej infrastruktury 

drogowej na szczeblu lokal-
nym. Wszystko po to, żeby po 
drogach jeździło się wygod-
niej i bezpieczniej.

Środki Funduszu są 
przekazywane na dofinanso-
wanie: budowy, przebudowy 
i remontu dróg powiatowych 
i dróg gminnych, mostów 
lokalizowanych w ciągach 

dróg wojewódzkich, po-
wiatowych i gminnych 

oraz budowę, przebu-
dowę i remonty dróg 
wojewódzkich, po-

wiatowych 
i gminnych 

o znaczeniu 
obronnym, a 

od 2021 r. rów-
nież na dofinansowa-

nie zadań mających na celu 
poprawę bezpieczeństwa 
ruchu pieszych, budowęo-
bwodnic lokalizowanych w 
ciągach dróg wojewódzki-
ch,budowę, przebudowę lub 
remont dróg wojewódzkich, 
dróg powiatowych lub dróg 
gminnych. (opr.)

Umowę dofinan-
sowania podpisali 

Wicewojwoda  
Mazowiecki Artur 

Standowicz  
i zastępca bur-

mistrza Mia-
sta Ząbki 
Arkadiusz 
Powierża

28 września Miasto Ząbki otrzymało dofinan-
sowanie w kwocie 665 156,80 zł w ramach 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

665 156 zł  
na budowę  
ul. Szwoleżerów 
w Ząbkach 

kolejne dofinansow
anie dla M

iasta Ząbki

Krystian Muczyński wygrał w 
kategorii do lat 18 (do 120 kg). W 
przysiadzie ze sztangą podniósł 
300,5kg, bijąc tym samym rekord 
świata i osiągając pierwsze miejsce 
w klasyfikacji samych przysiadów, 
w wyciskaniu leżąc osiągnął drugie 
miejsce w klasyfikacji samego wyci-
skania leżąc (152,5 kg), w tzw. mar-
twym ciągu jego wynik to 300kg, a w 
trójboju 753kg – w dwóch ostatnich 
zdobył dwa rekordy Polski. 

Klub MKS Wicher, w którym 
trenuje Krystian to klub zrzeszony 
w Polskim Związku Kulturysty-
ki, Fitness i Trójboju Siłowego 
(PZKFiTS). Siłownia MKS Wicher 
Kobyłka jest najstarszą w okolicy si-
łownią. W dorobku ma największe 
osiągnięcia w Polsce, jeśli chodzi 
o trójbój siłowy i wyciskanie leżąc. 
Sekcję założył Stanisław Bielewicz 
5 maja 1999 roku. Na siłowni odby-
wają się zajęcia dotyczące głównie 
trójboju siłowego, kulturystyki i wy-
ciskania leżąc. Obecnym trenerem 
jest Patryk Zaniewski, który sporty 
siłowe uprawia od 14 roku życia. 
Uczęszczał na kurs instruktora 
trójboju siłowego, który ukończył 
zdanym egzaminem. W swojej 
kolekcji ma już ponad 40 medali 
zdobytych na imprezach krajowych 
oraz międzynarodowych, w tym 
złoty medal Mistrzostw Europy, 
ustanowiony rekord Europy oraz 
srebrny medal Mistrzostw Świata 
w Trójboju Siłowym Klasycznym. 
Ustanowił ponad 20 rekordów Pol-
ski juniorów w wyciskaniu sztangi 
leżąc i trójboju siłowym. 

Sukces Krystiana, choć spek-
takularny, nie jest jedynym suk-
cesem kobyłkowskich siłaczy w 
ostatnim czasie. We wrześniu klub 
odnotował osiągnięcia zawodni-
ków z MKS Wicher Kobyłka na 
Mistrzostwach Polski w Trójboju 
Siłowym Klasycznym - pierwszy 
raz od czasu odejścia wieloletniego 
i utytułowanego trenera Stanisława 
Bielewicza zawodnikom z  klubu 
udało się zdobyć medal w klasyfi-
kacji drużynowej. 

Z kolei w czerwcu na Mistrzo-
stwach Polski w Wyciskaniu Leżąc 
Klasycznym czterech reprezentan-
tów (Paweł Szeląg, Maciej Łach 
Jakub Jędrzejewski oraz Patryk 
Zaniewski) osiągnęło wspaniałe 

rezultaty i przywiozło trzy złote 
medale. Również w czerwcu, na 
Pucharze Polski w Trójboju Siło-
wym Klasycznym w Katowicach 
reprezentanci Kobyłki (Paweł 
Szeląg, Jakub Jędrzejewski, Michał 
Majkowski, Patryk Zaniewski, Kry-
stian Muczyński) zdobyli 5 medali 
dla MKS Wicher Kobyłka. 

- Bardzo mnie cieszą sukcesy 
naszych reprezentantów. Zawsze 

powtarzam, że obowiązkiem sa-
morządu powinno być wspieranie 
utalentowanych mieszkańców – a 
w Kobyłce szczególnie ważni są 
sportowcy i promowanie aktyw-
ności fizycznej. Sukces Krystiana 
i innych zawodników Klubu po-

twierdza to, co zawsze mówiłam 
– warto inwestować w sport. Moja 
wiara w naszych utalentowanych 
zawodników przynosi efekty. Sport 
to nie tylko pasja, ale sposób na 
życie, w harmonijny sposób roz-
wijający ciało i mózg. Jednak, żeby 
młodzi ludzie mieli możliwość 
realizowania swoich sportowych 
talentów, konieczne jest wsparcie 
Miasta w tym procesie. Dlatego 

z przyjemnością udzielam patro-
natów i różnego rodzaju dotacji  
przedsięwzięciom sportowym, w 
tym również wyjazdom zawodni-
ków klubu MKS Wicher i ich przy-
gotowaniom do zawodów - mówi 
Edyta Zbieć.

Warto przypomnieć, że jesz-
cze w 2017 r. wydatki z budżetu 
miasta Kobyłka na realizację 
zadań publicznych na sport oraz 
wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej, w tym przyzna-
wane na indywidualną aktywność 
sportową w postaci stypendiów 
i nagród wynosiły tylko nieco 
ponad 29 tys. zł. Na 2021 r. za-
planowano natomiast aż 385 tys. 

zł – to prawie trzynastokrotność 
kwoty sprzed 4 lat. W tej kadencji 
wzrost dofinansowań na sport jest 
niemalże skokowy – w 2019 r. była 
to kwota ok. 112 tys. zł, w 2020 
r.- ponad 243 tys. zł i prawie 400 
tys. w tym roku.

Mistrz Świata  
z Kobyłki

Symboliczne odsłonięcie kamienia  z nazwą miejscowości Marki  
na terenie upamiętnienia Obozu Zagłady Treblinka II.

Kamień z napisem Marki w Treblince
Przedstawiciele Marek wzięli 

udział w uroczystościach w Tre-
blince. Uroczystości rozpoczęły 
się przywitaniem przez gospoda-
rza miejsca - Dyrektora Muzeum 
Treblinka dr Edwarda Kopówkę. 
Odczytał on specjalnie na tę okazję 
wysłany na jego ręce list od Mar-
szałka Województwa Mazowieckie-
go – Adama Struzika.

(…) Dzisiaj zostawiamy kolejny 
kamień pamięci w Treblince, który 
będzie opowiadał następnym po-
koleniom, że Niemcy mordowali 
tu innych ludzi: Polaków, Żydów, 
Romów, Sinti i inne narody Euro-
py. Tylko dlatego, że hitlerowska 
ideologia uważała ich za podludzi. 
Dzisiejsza ceremonia uzmysławia 
nam wszystkim, jakim koszmarem 
była ostatnia wojna, okrucieństwo i 
upadek moralności, gdy bestialsko 
mordowani byli ludzie niewinni, 
słabi i bezbronni. Oni już nie po-
wiedzą nic, dlatego oddajemy im 
hołd odsłaniając kamień z nazwą 
Marki.

Obecni mieszkańcy Marek, od-
dają hołd pomordowanym Żydom, 
których około 800 zamieszkiwało 
tę osadę przed wojną. Ich liczba po 
utworzeniu przez Niemców getta 
wzrosła w latach 1940-42 do około 
1.200 osób. Byli to także Żydzi z 
Pustelnika, Strugi, Wyszkowa, Se-
rocka, a nawet z Mławy. 6 kwietnia 
1942 roku zostali wywiezieni do 

getta w Warszawie, a stamtąd do 
obozu zagłady w Treblince. Ciągle 
uzupełniamy wiedzę i prawdę o ich 
wojennych losach. Ufam, że jeśli 
będziemy je przypominać młodym 
pokoleniom, tragedia na tak niewy-
obrażalną skalę nie powtórzy się już 
nigdy. (…)

Następnie głos zabrał Burmi-
strza Miasta Marki Jacek Orych.

W roku 1942 od ośmiuset do 
tysiąca naszych sąsiadów, miesz-
kańców Marek, właśnie w tym miej-
scu straciło swoje życie. Chciałbym 
podziękować wszystkim, którzy 
zainicjowali to wydarzenie i przy-

czynili się do niego. (…) Jest to 
niezmiernie ważne, aby o tych 
wydarzeniach mówić, pamiętać i 
przekazywać kolejnym pokoleniom.

Szczególne podziękowania Bur-
mistrz złożył Pawłowi Pniewskie-
mu, który był inicjatorem upamięt-
nienia żydowskich mieszkańców 
Marek w Treblince.

W pięknych i wzruszających sło-
wach rys historyczny przedstawił 
regionalista, honorowy prezes OSP 
Marki - Antoni Widomski.

(...) Tu zakończyła się w zasa-
dzie historia naszych mieszkańców, 
naszych żydowskich sąsiadów. Byli 

z nami kilkaset lat. Żyliśmy razem, 
wspólnie. […] Kolejność jaką za-
stosował okupant była następująca: 
pozbawiono własności, pozbawiono 
Żydów całego ich majątku, pozba-
wiono późnej wolności, stłoczono 
w getcie w Pustelniku, a na końcu 
pozbawiono ich wszystkich życia. 
I jesteśmy tu w miejscu, które ma 
nam o tym przypominać, że cała 
duża społeczności, nasza społecz-
ność została tu zamordowana i ten 
kamień będzie nam i nie tylko nam, 
przypominał. (…) Pamiętajmy o 
nich (…).

Po przemowach nastąpiło sym-
boliczne odsłonięcie kamienia z 
napisem Marki przez Dyrektora 
Muzeum Treblinka, Burmistrza 
Miasta Marki oraz Przewodniczą-
cego Rady Miasta Marki.

Uroczystość zakończyło zło-
żenia wieńca i zapalenie zniczy 
pod pomnikiem upamiętniającym 
Ofiary Obozu Zagłady Treblinka II.

Wspomnieć należy, że jeszcze 
przed częścią oficjalną Burmistrz, 
Dyrektor Muzeum i Przewodni-
czący Rady Miasta złożyli wiązanki 
i zapalili znicze pod pomnikami 
upamiętniającymi polskie i romskie 
ofiary nazizmu w Treblince.

Po zakończeniu oficjalnej części 
dzięki uprzejmości władz muzeum 
goście mieli okazję zwiedzić wraz z 
przewodnikami muzealnymi tereny 
poobozowe i wystawę.

Do Kobyłki trafił złoty medal Mistrzostw Świata – Krystian Muczyński, trenujący w 
klubie MKS Wicher pod okiem Patryka Zaniewskiego, zdobył tytuł Mistrza Świata 
w Trójboju Siłowym Klasycznym w Szwecji.

Od lewej: trener Patryk Zaniewski, Burmistrz Kobyłki Edyta Zbieć, Mistrz Świata Krystian Muczyński

Symboliczne odsłonięcie kamienia z napisem Marki w Treblince



Biuro reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: handlowcy@logos.home.pl www.zyciepw.pl

5więcej wiadomości na www.zyciepw.pl powiat
Punktualnie o godzinie 12:00 

uczestników wydarzenia powitali 
Małgorzata Zyśk, burmistrz  Miasta 
Ząbki oraz przedstawiciele Stowarzy-
szenia Ekozlot.

– Cieszę się, że po raz kolejny na-
sze miasto odwiedziło tak liczne grono  
sympatyków elektro - mobilności. V 
Zlot Samochodów Elektrycznych 
i Hybrydowych to wydarzenie nie-
zmiernie ważne zarówno dla miesz-
kańców Ząbek, którzy mogą zapoznać 
się z najnowszymi trendami w branży, 
jak i zwolenników ekologicznych, 
bezemisyjnych pojazdów, którzy mają 
okazję wymienić się swoimi doświad-
czeniami – powiedziała Małgorzata 
Zyśk, burmistrz Ząbek.

Organizatorzy zlotu – Stowarzy-
szenie Ekozlot.pl. Rozwój Elektro-
mobilności i Miasto Ząbki zadbali 
o to, aby nikt z uczestników eventu, 
nie narzekał na brak atrakcji. Wśród 
młodzieży i dorosłych uczestników 
największym zainteresowaniem cie-
szyły jazdy testowe samochodami 
elektrycznymi  oraz stoiska wystaw-
ców m.in. Nivette (dealer samocho-
dów  Nissan i Mazda), RRG Warszawa 
(dealer Renault), Hybrid Serwis 
Ługowski , Ford Store Auto Nobile 
(dealer marki FORD), Motor Test 
Anna Szadkowska (dealer Hyundai), 
MMCARS (dealer OPEL), Eko-
Horror - wypożyczalnia samochodów 
elektrycznych, Elektryka u Patryka 
Serwis Aut Elektrycznych. 

Do dyspozycji najmłodszych były 
m.in. mini wypożyczalnia samocho-
dzików elektrycznych i dmuchańce. 
Dzieci mogły także pomalować farba-
mi stare samochody oraz wziąć udział 
w licznych konkursach. Ogromnym 
zainteresowanie uczestników cieszy-
ły się foodtrucki, gdzie można było 
skosztwać specjałów kuchni z różnych 
stron świata. 

Zgodnie z tradycją odbyły się też 
rajdy samochodowe – 3 Rajd EV oraz 
wyścig na 1/4 mili samochody elek-
tryczne kontra samochody spalinowe.  
W pierwszym z wymienionych rajdów 
samochody elektryczne ścigały się na 
odcinku czasowym, w drugiej pojazdy 
elektryczne w wyścigu na 1/4 mili 
rywalizowały  z autami spalinowymi.  
W trakcie Zlotu wybrano także najład-
niejszy samochód piątego Ekozlotu.

Po zakończeniu rajdów trasą wy-
ścigu przejechały hulajnogi i inne 
pojazdy transportu osobistego.  Nie 
zabrakło też wywiadów prowadzo-
nych na scenie przez Włodzimierza 
Zientarskiego.  Jego rozmówcami 
byli m.in. przedstawiciele takich 
firm, jak  E Maluch z Głuszycy, 
Syrenka EV, PROTON DYNAMIC  
oraz MPX 4 BuGGY oraz Tomasz 
Kosmalski reprezentujący Stowa-
rzyszenie Użytkowników Urządzeń 
Transportu Osobistego.  Wydarzenie 
zakończyło się przejazdem samocho-
dów elektrycznych i hybrydowych 
pod przewodnictwem Włodzimierza 
Zientarskiego i burmistrz Małgo-

rzaty Zyśk odcinkiem rajdowym.  
V Zlot Samochodów Elektrycznych i 
Hybrydowych w Ząbkach zaowocował 
pełnym przekrojem aut elektrycznych 
i wielu innych ciekawych pojazdów 
oraz zgromadził liczne grono kon-

struktorów i dealerów samochodów 
elektrycznych i hybrydowych, pro-
ducentów i importerów akcesoriów 
i części samochodowych a także 
operatorów stacji ładowania i przed-
stawicieli firm fotowoltaicznych. 

Był także niepowtarzalną okazją, by 
poznać liczne zalety pojazdów elek-
trycznych i hybrydowych oraz opinie 
kierowców i ekspertów użytkujących 
takie samochody na co dzień.

Aleksandra Olczyk

Święto  
elektromobilności 
w Ząbkach

12 września, już po raz piąty Miasto Ząbki gościło miłośników przyjaznej dla 
środowiska naturalnego motoryzacji. Prowadzone przez Włodzimierza Zien-
tarskigo i Dominikę Sygiet wydarzenie – V Zlot Samochodów Elektrycznych 
i Hybrydowych przyciągnęło liczne grono pasjonatów elektro – mobilności. 
Głównym sponsorem wydarzenia była państwowa spółka PGNiG. 

Budują hospicjum dla dzieci
29 września w Wołominie odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego oraz wmurowania 
kamienia węgielnego pod budowę hospicjum dla dzieci w Wołominie.

V Zlot Samochodów Elek-
trycznych i Hybrydowych 
w Ząbkach zaowocował 
pełnym przekrojem aut 
elektrycznych i wie-
lu innych ciekawych 
pojazdów oraz stanowił 
prawdziwe święto dla 
miłośników elektro – 
mobilności.  Wydarzenie 
było także niepowtarzal-
ną okazją, by poznać 
liczne zalety pojazdów 
elektrycznych  
i hybrydowych oraz opinie 
kierowców i ekspertów 
użytkujących takie  
samochody na co dzień.

Podczas zlotu można było obejrzeć rzadko spotykane na polskich ullicach pojazdy elektryczne i hybrydowe.

Gościem honorowym wydarzenia 
była Pierwsza Dama Agata Kornhau-
ser-Duda.

Kamień węgielny poświęcił JE 
biskup Romuald Kamiński Diecezja 
Warszawsko-Praska.

Od ponad 26 lat hospicjum w 
Wołominie prowadzone przez zgro-
madzenie księży Orionistów, niesie 
pomoc potrzebującym, osobom do-
tkniętym nieuleczalnymi chorobami, 
zwłaszcza chorobami nowotworowy-
mi. Rocznie hospicjum opiekuje się 
ponad 500 ciężko chorymi osobami, 
wspiera ich bliskich oraz osierocone 
rodziny. 

Dostrzegając potrzebę wsparcia 
rozbudowy placówki, Adam Lubiak, 
starosta wołomiński wspólnie z Ada-
mem Pietrzakiem, przewodniczą-
cym Rady Powiatu Wołomińskiego 
przekazali na ręce księdza dyrektora 
Dariusza Czupryńskiego, Promesę 
opiewającą na kwotę jednego miliona 
złotych. Wsparcie w tej wysokości na 
budowę nowej placówki zamierzają 
przeznaczyć władze powiatu w 2022 
roku. 

To jednak nie jedyne wsparcie. 
Umowę na zapewnienie finanso-
wania I etapu budowy podpisał z 
księdzem dyrektorem Hospicjum 
Dariuszem Czupryńskim wiceprezes 
NFOŚIGW Artur Michalski a czek 
na ponad 400 tyś. złotych przekazał 
dyrektor Caritas Diecezji Warszaw-

sko-Praskiej ksiądz dr Maciej Iżycki. 
Niech ten dzień dzisiejszy będzie 

początkiem tego wielkiego dzieła 
niesienia pomocy bliźniemu. 

W uroczystości wzięli udział licz-
nie przybyli goście i przedstawiciele 
instytucji publicznych m.in. sekretarz 
stanu w Kancelarii Prezydenta RP 
Adam Kwiatkowski, wiceminister 
Zdrowia Piotr Bromber, zastępca 
prezesa zarządu Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej Artur Michalski, przełożony 
prowincjalny Zgromadzenia Zakon-
nego Księży Orionistów ksiądz dr 
Krzysztof Miś FDP, dyrektor Caritas 
Polska ksiądz dr Marcin Iżycki.

W uroczystości wzięli również 
udział samorządowcy m.in. Piotr 
Borczyński, wicestarosta wołomiński, 
członek zarządu Paweł Dąbrowski, 
wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Cezary Wnuk oraz radni powiatu 
Kazimierz Rakowski, Robert Ro-

guski, Igor Sulich a także zastępcy 
burmistrza Wołomina Łukasz Marek 
i Dariusz Szymanowski.

Wszyscy, którzy chcieliby pomóc 
w budowie Hospicjum  dla dzieci w 
Wołominie mogą to uczynić wpłaca-
jąc pieniądze na konto: Pekao S.A. 
o/Wołomin Nr konta: 60 1240 6335 
1111 0011 0546 8605 z dopiskiem: 
Darowizna na ochronę i promocję 
zdrowia – budowa Hospicjum dla 
Dzieci w Wołominie.

Gościem honorowym wydarzenia była Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda.

Jak poinformował na 
swoim facebookowym pro-
filu Adam Lubiak, starosta 
wołomiński, 30 września br. 
radni powiatowi podjęli szerg 
uchwał rekomendowanych 
przez zarząd powiatu woło-
mińskiego. 

Radni wyrazili zgodę na 
połączenie Powiatowego 
Ośrodka Interwencji Kry-
zysowej w Zielonce z Powia-
towym Centrum Pomocy 
Rodzinie, co pozwoli na 
sprawniejsze zarządzanie, 
efektywniejsze wykorzysta-
nie środków publicznych 
oraz lepszą dostępność do 
świadczeń z zakresu pomocy 
rodzinie dla mieszkańców 
naszego powiatu.

Radni jednogłośnie po-
prali również projekt uchwa-
ły w sprawie dofinansowania 
budowy hospicjum dla dzieci 
w Wołominie. 

- W przyszłym roku pla-
nujemy wesprzeć budowę 
placówki kwotą 1 miliona 
złotych. Serdecznie dzię-
kuję Państwu radnym za 
poparcie naszej propozy-
cji - powiedział Adam Lu-

biak, starosta wołomiński. 
Kolejną niezwykle ważną 
decyzją podjętą przez Radę 
Powiatu jest wyrażenie zgo-
dy na udzielenie pomocy 
finansowej dla Wojewódz-
twa Mazowieckiego na do-
finansowanie zadania pn. 
„Budowa nowego odcinka 
drogi wojewódzkiej nr 635 
do węzła „WOŁOMIN” na 
trasie S-8”. Wartość pomocy 
finansowej wyniesie 500 tys. 
złotych i pozwoli na sprawne 
dokończenie tej niezwykle 
ważnej inwestycji dla miesz-

kańców Wołomina i okolic.  
- Od kilku tygodni prowa-
dziłem szereg rozmów i 
negocjacji z przedstawicie-
lami MZDW, Urzędu Mar-
szałkowskiego, GDDKiA i 
Ministerstwa Infrastruktu-
ry, by wypracować porozu-
mienie i najlepszą formułę 
współpracy przy realizacji 
tej inwestycji - dodał starosta 
wołomiński.

30 września odbyło się XXXVII posiedzenie Rady Powia-
tu Wołomińskiego. Podczas sesji radni podjęli szereg 
uchwał zarekomendowanych przez zarząd powiatu.

Ważne inwestycje  
w naszym powiecie

w
sparcie z pow

iatu na budow
ę drogi

– Od kilku tygodni prowadziłem 
szereg rozmów i negocjacji z 
przedstawicielami MZDW, Urzędu 
Marszałkowskiego, GDDKiA i Mini-
sterstwa Infrastruktury, by wy-
pracować porozumienie 
i najlepszą formułę 
współpracy przy 
realizacji tej inwe-
stycji - powiedział 
Adam Lubiak.
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Budowa nowej oczyszczal-
ni ścieków jest największym 
i najbardziej kosztownym 
zadaniem,  jakie w najbliższej 
perspektywie będzie musiała 
zrealizować Gmina Tłuszcz. 
Burmistrz Paweł Bednarczyk 
dokłada wszelkich starań, aby 
rozbudowa systemu wodno-
-ściekowego w gminie miała 
charakter planowy. Pierwszym 
krokiem było wskazanie loka-
lizacji oczyszczalni, a w kon-
sekwencji późniejsze nabycie 

gruntów. Wykupiono grunty 
pod budowę oczyszczalni 
o łącznej powierzchni pra-
wie 11ha. Przez ostatnie lata 
trwały prace nad stworzeniem 
koncepcji funkcjonowania 
przyszłej oczyszczalni ście-
ków dla Gminy Tłuszcz pod 
roboczym tytułem „Warian-
towa koncepcja rozwiąza-
nia oczyszczalni ścieków dla 
Miasta i Gminy Tłuszcz, przy 
uwzględnieniu dynamiki roz-

woju systemu kanalizacyjnego 
na terenie Miasta i Gminy” 
autorstwa prof. dr hab. inż.
Zbigniewa Heidricha z Poli-
techniki Warszawskiej.

1 października 2021r. za-
stępca burmistrza Waldemar 
Banaszek podpisał umowę z 
Rafałem Nowickim, człon-
kiem zarządu firmy Ecokube 
Sp. z o.o., która przygotuje 
Program Funkcjonalno- Użyt-
kowy i materiały do uzyskania 
decyzji 

o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla zada-
nia „Budowa oczyszczalni 
ścieków w Jasienicy wraz z 
drogą dojazdową”.Celem 
opracowania jest przygoto-
wanie dokumentacji, która 
posłuży do przeprowadzenia 
przez gminę postępowania 
przetargowego na wyłonienie 
wykonawcy robót budowla-
nych w systemie „Zaprojektuj 
i wybuduj”.

um
ow

a podpisana

Wiceburmistrz Waldemar Banaszek  
podpisał umowę z Rafałem Nowickim, członkiem zarządu  

firmy Ecokube Sp. z o.o., 

Zastępca burmistrza Waldemar Banaszek podpi-
sał umowę z Rafałem Nowickim, członkiem za-
rządu firmy Ecokube Sp. z o.o., która przygotuje 
Program Funkcjonalno- Użytkowy oraz materiały 
do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach dla tego zadania.

W Tłuszczu powstanie  
nowa oczyszczalnia 
ścieków

Do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Wołomina i Zagościńca trafił już sprzęt, który gmina mogła nabyć 
dzięki wsparciu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Nowy sprzęt dla jednostek 
OSP z gminy Wołomin

Dodatkowe środki zostały 
przeznaczone na zakup odzieży 
ochronnej, która została przeka-
zana ochotnikom przez burmistrz 
Wołomina Elżbietę Radwan i po-
słankę Bożenę Żelazowską. 

- Zarząd Województwa Mazo-
wieckiego rozumie i wspiera nasze 
potrzeby w zakresie zapewnienia 
komfortu i bezpieczeństwa tym, 
którzy bez wahania niosą pomoc 
potrzebującym - napisała na swo-
im facebookowym profilu Elżbieta 
Radwan, burmistrz Wołomina.

Do jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych z Wołomina 
i Zagościńca trafiło łącznie 14 
zestawów kompletów odzieży 
ochrony indywidualnej straża-
ka. Składają się na nie hełmy  
z latarką, buty strażackie, ubrania 
oraz rękawice. Wszystkie te rzeczy 
wykonane są ze specjalnych mate-
riałów ochronnych. 

- Przekazując i zabezpieczając 
naszych ochotników inwestujemy 
pieniądze w zdrowie i bezpieczeń-
stwo wszystkich mieszkańców 
gminy Wołomin - napisała Elż-
bieta Radwan.

O pozytywnym rozpatrze-
niu wniosku na dofinansowanie 
burmistrz Wołomina informo-
wała już 7 lipca na Facebooku. 
Wniosek o dofinansowanie zo-
stał rozpatrzony pozytywnie 
przez Zarząd Województwa i 
otrzymaliśmy dodatkowe środki 
na zakup odzieży ochronnej dla 

ochotników z OSP w Wołominie 
i Zagościńcu. Dofinansowanie 
w ramach programu OSP-2021 
to dla OSP Wołomin 19 600 zł 
(wkład własny gminy 19 600 zł), 
a dla OSP Zagościniec 19 980 zł 
(wkład własny gminy 19 980 zł). 

- Chęć ratowania ludzkiego 
życia i mienia sprawia, że za-

kładają strażacki mundur. By 
pomagać innym sami muszą czuć 
się bezpieczni, dlatego kładę 
ogromny nacisk na doposażanie 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych. Razem możemy zadbać o 
tych, którzy troszczą się o nas  
w najtrudniejszych sytuacjach 
podkreśla Elżbieta Radwan. 

20 września 2021 roku, stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Ząbkach  
objął Artur Lewandowski, który okazał się najlepszy w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Nowy komendant  
Straży Miejskiej w Ząbkach

O stanowisko komendanta 
Straży Miejskiej w Ząbkach  
ubiegało się aż sześciu kandy-
datów.

– Objęcie stanowiska Ko-
mendanta Straży Miejskiej w 
Ząbkach to dla mnie wielki 
zaszczyt i ogromna odpowie-
dzialność. Nie obawiam się 
stawianych przede mną zadań, 
ponieważ pracę strażnika znam 
od podstaw  – powiedział nowo 
wybrany komendant Artur Le-
wandowski. 

Ar tur  Lewandowski  od 
2011 roku nieprzerwanie zwią-
zany jest z komendą Straży 
Miejskiej w Ząbkach. Nowy 
komendant jest  absolwen-
tem studiów magisterskich 
na kierunku administracja. 
– Praca strażnika miejskiego 

jest bardzo wymagająca. Po-
magamy osobom bezdomnym, 
osobom po spożyciu alkoholu, 
czy bezpańskim zwierzętom. 
Czuwamy nad porządkiem w 
mieście i bezpieczeństwem pu-
blicznym. Ponadto, realizujemy 
kontrole w zakresie spalania 
odpadów w piecach CO. Na-
dal będą organizowane akcje 
prospołeczne - podkreśla nowy 
komendant ząbkowskiej Straży 
Miejskiej. Obecnie prowadzimy 
prelekcje w klasach I-III szkół 
podstawowych i w ząbkowskich 
przedszkolach dotyczące prawi-
dłowego zachowania na drodze 
- dodaje Artur Lewandowski.

Nowemu komendantowi 
składamy gratulacje, życzymy 
owocnej pracy i spełnienia w 
nowej roli.Artur Lewandowski nowym komendantem Straży Miejskiej w Ząbkach

Nowy sprzęt przekazały ochotnikom burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan i posłanka BożenaŻelazowska. 

1 lipca br. rozpoczął się proces składania deklaracji o źródłach ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków. Deklaracje można składać deklaracje on-line lub w wersji papierowej.

Złóż deklarację o źródłach  
ciepła i spalania paliw do CEEB

W deklaracji wyszczególnio-
ne są źródła ciepła lub spalania 
paliw, które należy zgłosić, są to: 
miejska sieć ciepłownicza/ciepło 
systemowe/lokalna sieć ciepłow-
nicza; kocioł na paliwo stałe z 
ręcznym podawaniem paliwa/
zasypowy, kocioł na paliwo stałe 
z automatycznym podawaniem 
paliwa/z podajnikiem, kominek/
koza/ogrzewacz powietrza na 
paliwo stałe, piec kaflowy na 
paliwo stałe,trzon kuchenny/
piecokuchnia/kuchnia węglowa, 
kocioł gazowy/bojler gazowy/pod-
grzewacz gazowy przepływowy, 
kominek gazowy, kocioł  olejo-
wy, pompa ciepła, ogrzewanie 
elektryczne/bojler elektryczny, 
kolektory słoneczne do ciepłej 
wody użytkowej lub z funkcją 
wspomagania ogrzewania (pa-
liwo stałe to: węgiel, drewno, 
pellet lub inny rodzaj biomasy). 
Deklaracje powinien złożyć wła-

ściciel/zarządca budynku, który 
jest zasilany przez źródło ciepła 
lub spalania paliw do 1 MW. W 
przypadku mieszkania, którego 

ogrzewanie jest zasilane przez 
wspólne źródło ciepła np. z 
miejskiej czy lokalnej sieci cie-
płowniczej to zarządca zgłosi 

deklarację. Natomiast jeżeli w 
lokalu znajduje się indywidualne 
źródło ciepła np. kominek, bojler 
elektryczny czy koza to taką de-

klarację właściciel musi złożyć 
samodzielnie. Jeżeli w budynku 
nie ma źródła ciepła to deklaracji 
do CEEB składać nie musimy.

 Nie ma potrzeby nie zgła-
szania do CEEB innych źródeł 
ciepła niż te które są wymienione 
w deklaracji np. paneli fotowol-
taicznych czy klimatyzatorów. 
W związku z tym, w wersji pa-
pierowej deklaracji nie należy 
dopisywać ręcznie innych źródeł 
ciepła niż te, które zostały w niej 
wymienione.

Deklaracja w wersji papie-
rowej jest dostępna na stronie 
www.gunb.gov.pl w zakładce 
Centralna Ewidencja Emisyjno-
ści Budynków – FAQ. Deklarację 
w wersji papierowej należy złożyć 
osobiście lub wysłać listem do 
Urzędu Miasta/Gminy zgodnie z 
lokalizacją budynku. Nie można 
wysyłać deklaracji pocztą elektro-
niczną. Deklaracja złożona w taki 
sposób nie zostanie wprowadzo-
na do systemu.

Źródło: Główny Urząd  
Nadzoru Budowlanego

Złożenie deklaracji jest 
obowiązkowe. Jeśli dom 
lub mieszkanie posiada 
źródła ciepła i spalania paliw 
uruchomione kiedykolwiek 
przd 1 lipca 2021 roku na 
złożenie deklaracji właściciel 
lub zarządca nieruchomości 
ma 12 miesięcy. Jeśli źródło 
ciepła zostało uruchomione 
po 1 lipca br., to deklarację 
należy złożyć w ciągu 14 dni.

We wtorek, 28 września 
burmistrz Miasta Marki 
Jacek Orych i skarbnik Be-
ata Orczyk uczestniczyli w 
podpisaniu umowy w Ma-
zowieckim Urzędzie Woje-
wódzkim.  

Miasto otrzymało wspar-
cie z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg w wysokości  
1 035 265 złotych. Wspo-
mniana wyżej kwota będzie 
przeznaczona na przebudo-
wę ulicy Saturna. To część 
modernizowanego obecnie 
połączenia Pustelnika z Zie-
leńcem, czyli ulic Jowisza-
-Marsa-Saturna.

- Dziękujemy za pie-
niądze, które znakomicie 
ułatwią realizację naszej in-
westycji – podkreślił  po pod-
pisaniu umowy burmistrz 
Marek Jacek Orych. 

Stronę rządową repre-
zentował Artur Standowicz, 
wicewojewoda mazowiecki.

    „Rządowy Fundusz 
Rozwoju Dróg (dawniej 
Fundusz Dróg Samorządo-
wych) to wsparcie realizacji 
zadań na drogach zarządza-
nych przez jednostki samo-
rządu terytorialnego. Jego 
celem jest przyspieszenie 
powstawania nowoczesnej 

i bezpiecznej infrastruk-
tury drogowej na szczeblu 
lokalnym. Wszystko po to, 
żeby po drogach jeździło 
się wygodniej i bezpiecz-
niej” – czytamy na stronie 
Mazowieckiego Urzędu Wo-
jewódzkiego.

Budowa ciągu ulic Jowi-
sza-Marsa-Saturna otrzy-
mała też wsparcie finansowe 
z Unii Europejskiej. Pie-
niądze pochodzą z dwóch 
źródeł - Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 
(tzw. ZIT) oraz z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko.

Prace są w toku. Bu-
dujemy m.in. kanalizację 

deszczową, nową jezdnię, 
chodniki, drogę rowerową. 
Stopień zaawansowania ro-
bót przekracza 70 proc. Wy-
konawcą robót jest zwycięzca 
przetargu – firma Strabag. Jej 
przedstawiciele szacują, że w 
październiku rozpocznie się 
układanie pierwszej warstwy 
asfaltu – informuje Jacek 
Orych.

Źródło: UM Marki

Miasto Marki otrzymało z Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg wsparcoe w wysokości 1 035 265 zł. Bę-
dzie onoprzeznaczone na przebudowę ulicy Saturna

Drogowe  
dofinansowanie  
dla Miasta Marki

dofinansow
anie z puli rządow

ej – Prace są w toku. 
Budujemy m.in. kanalizację 
deszczową, nową jezdnię, 
chodniki, drogę rowerową. Stopień 
zaawansowania robót przekracza 
70% Wykonawcą robót jest zwy-
cięzca przetargu – firma Strabag. 
Jej przedstawiciele szacują, że 
w październiku rozpocznie 
się układanie pierwszej 
warstwy asfaltu – infor-
muje Jacek Orych.



Biuro reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: handlowcy@logos.home.pl www.zyciepw.pl

77 października 2021powiat

– Jak wygląda w gminie Stra-
chówka sytuacja ze szczepie-
niami mieszkańców przeciwko 
koronawirusowi?
– W naszej gminie szczepie-
nia wykonywane są w ośrodku 
zdrowia CENTRUM i wszystko 
idzie bardzo sprawnie, na tyle że 
od samego początku, kiedy było 
bardzo duże zainteresowanie 
szczepieniami z usług naszego 
ośrodka korzystali, także miesz-
kańcy sąsiednich gmin. Obecnie 
już nie ma tak dużo chętnych, 
dlatego w gminie odbywają się 
różne inicjatywy zachęcające do 
szczepień, sponsorowane z fun-
duszy Wojewody Mazowieckiego. 
Z pozyskanych w ten sposób  
pieniędzy w kwocie 10000 zł zor-
ganizowaliśmy „Dożynki Gminne 
na zdrowie”,  gdzie można było się 
zaszczepić, wziąć udział w spisie 
powszechnym, a przy okazji sko-
rzystać z przygotowanych atrakcji. 
Dodatkowo KGW Równe zorgani-
zowało we wrześniu z pieniędzy 
przeznaczonych na promocje 
szczepień „Dzień Ziemniaka”. 
Nie jestem w stanie powiedzieć ilu 
mieszkańców gminy się zaszcze-
piło, jest to indywidualna decyzja 
każdego z nas. Mam nadzieję, że 
kwestia szczepień nie podzieli 
i tak już politycznie skłóconego 
społeczeństwa.
– Jak ocenia pan założenia 
polskiego ładu i czy wiadomo 
już, jak wpłynie on na sytuację 
gminy Strachówka.
– W Internecie są różne symula-
cje przyszłorocznych dochodów 
gmin, które pokazują, że jako 
gmina stracimy  około 400 tyś zł. 

Jak dla nas jest to duża kwota, 
bo cały nasz budżet sołecki to 
prawie 370 tyś. zł. Na ostatnich 
konferencjach premier Mateusz 
Morawiecki mówił o urucho-
mieniu innych mechanizmów 
pomocowych dla gmin takich jak 
nasza, które będą miały problemy 
ze zrównoważeniem budżetu na 
2022 rok. Nasza sytuacja nigdy 

nie była różowa, małe wpływy z 
podatków, duże wydatki na oświa-
tę, brak dużych przedsiębiorców, 
ale zawsze radziliśmy sobie dzięki  
znacznym wpływom, które pozy-
skiwaliśmy z unijnych i krajowych 
dofinansowań. W przyszłym roku 
zmieniają się zasady i nie będzie 
można finansować wydatków 
bieżących z zeszłorocznej nad-
wyżki co powoduje, że z naszych 
wpływów z podatków i subwencji 

nie jesteśmy w stanie pokryć wy-
datków na pensje dla urzędników, 
nauczycieli, utrzymanie urzędu, 
szkół, świetlic, rachunków za 
prąd, ogrzewanie, remontów, 
koszenia odśnieżania i wszelkich 
innych wydatków, które nie są 
inwestycjami.  Z naszych wyliczeń 
budżetu na 2022 rok starczy nam 
do września, dlatego cała nadzie-

ja w rządowych pieniądzach, o 
których mówił premier Mateusz 
Morawiecki.
– W ramach polskiego ładu 
mają być także dofinansowania 
na inwestycje, jakie wnioski 
złożyła gmina Strachówka.
– Złożyliśmy trzy wnioski na 
budowę dróg gminnych na kwotę 
około 5,5 mln, na rozbudowę sieci 
wodociągowej 14 km na około 4,5 
mln zł i dokończenie zabytkowego 

budynku w centrum Strachówki 
przeznaczonego pod rehabilitację 
wraz z placem imienia Cypriana 
Norwida, gdzie znajdować ma się 
parking, plac do rekreacji wraz 
ze sceną, mini jarmark na handel 
regionalny oraz tężnia dla osób z 
problemami górnych dróg odde-
chowych. Mam nadzieję, że uda 
nam się otrzymać, któreś z tych 
dofinansowań i gmina Strachówka 
także skorzysta z założeń  progra-
mu Polski Ładu.
– na  który z tych wniosków naj-
bardziej chciałby pan otrzymać 
dofinansowanie? 
- Najlepiej na wszystkie trzy. 
Każdy z nich jest ważny, kolejne 
miejscowości czekają na wodo-
ciąg jak i na drogi asfaltowe. Ten 
rok jest ogłoszony przez Senat 
Rzeczpospolitej Polskiej rokiem 
Cypriana Norwida i w powiecie 
wołomińskim, wyszkowskim i 
węgrowskim oraz w gminach 
Strachówka, Dąbrówka, Zabro-
dzie i Łochów odbywają się z tego 
powodu wspaniałe uroczystości. 
Myślę, że byłoby to bardzo sym-
boliczne wydarzanie w historii 
naszej małej ojczyzny, gdybyśmy 
w 200 lecie urodzin Norwida tu 
w Strachówce, gdzie poznali się i 
wzięli ślub jego rodzice rozpoczęli 
budowę placu jego imienia. Mamy 
już wizualizacje i byłoby to wy-
jątkowe miejsce, które służyłoby 
mieszkańcom oraz byłoby atrakcją 
turystyczną dla gości.  Dodatkowo 
zabytkowy budynek z rehabilitacją 
oraz tężnia na placu zrobiłyby ze 
Strachówki małe uzdrowisko, bo 
w końcu jesteśmy "Zieloną perełką 
powiatu wołomińskiego".

O akcji szczepień przeciwko COVID-19, wpływie nowego  Polskiego Ładu na sytuację gminy Strachówka i wnioskach 
o dofinansowanie  z wójtem Piotrem Orzechowskim rozmawia Aleksandra Olczyk

Mieszkańcy Strachówki  
się szczepią

– (...) w gminie odbywają się 
różne inicjatywy zachęcające 
do szczepień, sponsorowane 
z funduszy Wojewody Mazo-
wieckiego. (...) zorganizowa-
liśmy „Dożynki Gminne na 
zdrowie”,  gdzie można było 
się zaszczepić, wziąć udział 
w spisie powszechnym (...) 
KGW Równe zorganizowało 
we wrześniu z pieniędzy 
przeznaczonych na promocje 
szczepień „Dzień Ziemniaka” 
-  mówi wojt gminy Strachów-
ka, Piotr Orzechowski. 

Na zajęciach Tai Chi uspraw-
niasz umysł i ciało oraz przywra-
casz młodzieńczą równowagę: 
metaboliczną, fizyczną, psychicz-
ną.

Te aspekty zdrowia są równie 
ważne dla starszych ludzi jak i dla 
osób aktywnych zawodowo. Więc 
pielęgnujemy je niezależnie od 
wieku ćwiczących na zajęciach 
Tai Chi w Wołominie, Kobyłce, 
Ząbkach czy w Tłuszczu.

Intensywność ćwiczeń

W doborze ćwiczeń kierujemy 
się świadomością ograniczeń ru-
chowych adeptów Tai Chi w wieku 
60+. Nie ta dynamika, nie ten za-
kres ruchów i nie ta wytrzymałość, 
a czasami towarzyszące choroby. 
To oczywistość. Dlatego w czasie 
zajęć stawiamy na bezpieczeń-
stwo. Instruktorzy aplikują nieco 
większą „dawkę” ćwiczeń Chi 
Kung qi gong niż w młodszych 
grupach. Unikamy dynamicznych 
przejść z pozycji do pozycji, szyb-
kich rotacji kręgosłupa, długiego 
obciążania jednej z nóg.

Zmęczenie?

Oczywiście dajemy sobie wy-
cisk, ale taki bez przesady. W 
sekcjach seniorskich Tai chi Wo-
łomin, Tai Chi Ząbki, Tai Chi 
Kobyłka każdy z adeptów ćwiczy 
odpowiednio do swoich możli-
wości fizycznych i psychicznych! 
Te zasady również będą dotyczyły 
grupy aktualnie powstającej w 
Tłuszczu. Poznajemy też 108. 
formę Tai Ci, elementy form 
innych tradycji, ale nie śpieszymy 
się! Celebrujemy dany nam czas, 
poświęcając go na techniki odde-
chowe i prostą, dającą ukojenie 
nerwom medytację.

Odmładzamy się

Przez Tai Chi, Chi Kung i 
pielęgnowanie życzliwych relacji 
między uczestnikami zajęć odna-
wiamy w sobie siły witalne. Dobra 
atmosfera na zajęciach, dobry 
humor towarzyszący ćwiczącym są 
obowiązkowe. Stąd w czasie zajęć 
panuje luźniejsza niż w grupach 

„dorosłych” atmosfera. Skupienie 
jest ważne, ale dobry żart również. 
Z dotychczasowej praktyki wynika, 
że osoby, które razem ćwiczą, 
zaczynają się zwyczajnie lubić. Po 
zajęciach rozmawiają i często po-
magają sobie w różnych życiowych 
sprawach.

Co robimy na Tai Chi?

W szkole Nikko Tai Chi szcze-
gólny nacisk kładziemy na walory 

zdrowotne systemu i serdeczną 
atmosferę. Dlatego w czasie zajęć 
z seniorami przenosimy akcent na 
łagodne formy typowe dla rodziny 
stylów Yang.

W programie mi. in.: • I część 
108 formy Tai Chi,• 8 Części 
Brokatu, Yang Qi Gong, Chi kung 

5 Zwierząt,• Ćwiczenia Rozwi-
jania Jedwabiu,• mindfulness, 
• ćwiczenia oddechowe, • tuishou.

Czy młodsi skorzystają?
Na pewno tak.

    W pełni zdrowa 40-latka 
może liczyć na sporą dawkę relak-
sacji i doskonałą, pełną przychyl-
ności i humoru atmosferę, którą 
stwarzają dojrzalsi wiekiem adepci 
Tai Chi. Może też się nieźle „spo-

niewierać”, jeśli chce. Starczy, 
że będzie wykonywała wszystkie 
ćwiczenia w niższych pozycjach, a 
ruchy w szerszym zakresie.

    40-latka z problemami 
zdrowotnymi lub dotąd mało 
aktywna fizycznie też skorzysta. 
Rozluźni ciało, zlikwiduje bloka-

dy mięśniowe, uelastyczni stawy, 
wzmocni układ odpornościowy, a 
nawet zwiększy swoje możliwości 
samoobrony.

Korzystne działanie Tai Chi 
potwierdzają badania naukowe, 
do których odwołano się m.in. w 
raporcie Światowej Organizacji 
Zdrowia. Czytamy tam, że „Tai 
Chi jest doskonałą, bezkontuzyj-
ną formą ćwiczeń zdrowotnych 
szczególnie dla osób w wieku 
40+ i starszych, oraz narażonych 

na kontuzje i po przebytych cho-
robach”.

Na koniec jedna uwaga. Za-
jęcia nie zastępują fizjoterapii. 
Natomiast wspierają i wzmacniają 
jej efekty! Sprawdź, gdzie i kiedy 
ćwiczymy: www.nikko-taichi.pl/
plan-zajec/

Seniorzy  
oszukują metryki dzięki 
ćwiczeniom Tai Chi!

Co zyskują osoby dojrzałe, które ćwiczą Tai Chi w Wołominie, Kobyłce, Ząb-
kach i Tłuszczu? Czym różnią się zajęcia w grupach seniorskich od innych? 
Czy 40-latek może z pożytkiem dla siebie ćwiczyć z seniorami?

W doborze ćwiczeń kieruje-
my się świadomością ogra-
niczeń ruchowych adeptów 
Tai Chi w wieku 60+. Nie 
ta dynamika, nie ten zakres 
ruchów i nie ta wytrzyma-
łość, a czasami towarzyszące 
choroby. To oczywistość. 
Dlatego w czasie zajęć sta-
wiamy na bezpieczeństwo. 
Instruktorzy aplikują nieco 
większą „dawkę” ćwiczeń 
Chi Kung qi gong niż w 
młodszych grupach. Unikamy 
dynamicznych przejść z 
pozycji do pozycji, szybkich 
rotacji kręgosłupa, długiego 
obciążania jednej z nóg.
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OBWIESZCZENIE 
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 24 a i art. 6 ust. 1–2, 5 i 6, art. 7, art. 9, art. 10 i ustawy w dnia 22.02.2019 r. 
o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 2309 z 
późn. zm.), art. 41 i art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1420) oraz art. 10 § 1 art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.735 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 24.05.2021 r., 
 zmienionym i uzupełnionym ostatecznie w dniu 19.08.2021 r., pani Anny Sojskiej - pełnomocnik 
działającej w imieniu spółki PERN S.A., ul. Wyszogrodzka 133, 09 – 410 Płock, o zatwierdzenie projektu 
robót geologicznych, 

STAROSTA WOŁOMIŃSKI
zawiadamia właścicieli działek położonych na terenie gminy Klembów,  

o nr ew.: 447 obręb Rasztów, 
o nr ew.: 271, 639 obręb Kraszew Stary,

(dla których brak jest numerów Księgi Wieczystej), 

1. o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań 
przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla dokumentacji 
geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie na potrzeby przewiertu 
HDD rurociągu DN250 pod rzeką Rządzą gm. Klembów, pow. wołomiński, woj. mazowieckie”.

2. że wagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 7 od daty otrzymania 
niniejszego zawiadomienia. Z aktami sprawy można zapoznać się z Wydziale Ochrony Środowiska 
Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, pok. nr 108, w  pon. w godz. 0830 – 1630, 
wt.-czw. w godz. 800 – 1530; pt. w godz. 0830 – 14 30. Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, 
proszę o telefoniczne ustalenie terminu wizyty - tel. 22 346 11 35. 

3. zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

4. że sprawa nie zostanie zakończona w terminie przewidzianym w obwieszczeniu z dnia 8.09.2021 r. 
Powodem niezałatwienia przedmiotowej sprawy w terminie jest jej skomplikowany charakter 
oraz konieczność dochowania terminów wynikających z art. 39 i 44 Kpa w zakresie doręczeń 
korespondencji. Zakończenie postępowania w sprawie przewiduje się w terminie do dnia 02.11.2021 r. 

Pouczenie: 
Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym 
w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1257), tj. w terminie 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – w 
terminie 2 miesięcy; lub określonym w przepisach szczególnych, ani wskazanym zgodnie z art. 36 
§ 1 (wyznaczonym przez organ) - (bezczynność); lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest 
to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie zawiera uzasadnienie. Ponaglenie 
wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Starosty 
Wołomińskiego. Organ prowadzący postępowanie przekazuje ponaglenie w terminie do siedmiu 
dni wraz z niezbędnymi odpisami akt sprawy. Przekazując ponaglenie, organ jest obowiązany 
ustosunkować się do niego. Organ wyższego stopnia rozpatruje ponaglenie w terminie siedmiu dni 
od dnia jego otrzymania.

Jednocześnie informuję, że: 
Budowa nowego odcinka rurociągu planowana jest na terenie gminy Klembów (obręb Kraszew Stary 
i Rasztów). Wiercenia i badania geologiczne dla inwestycji zostały zaplanowane na terenie działek nr ew. 
447 i 448/11 obręb Rasztów oraz nr 271, 286, 457, 468, 624, 630 i 639 obręb Kraszew Stary, których 
właścicielami są osoby fizyczne. 
Inwestycja realizowana jest w ramach tzw. „specustawy naftowej” – tj. ustawy w dnia 22 lutego 2019 r. 
o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 2309 
z późn. zm.). 
Zgodnie z art. 41 ust. 2a i art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 
jw., stronami postępowania o zatwierdzenie projektu robót geologicznych są właściciele (użytkownicy 
wieczyści) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty. Decyzje 
i pisma wydawane w toku postępowań dot. zatwierdzania projektu robót geologicznych, doręcza się 
stronom postępowania na adres określony w ewidencji gruntów i budynków, chyba że strona poda inny 
adres.
Zapisy art. 6 ust. 2, „specustawy naftowej” wskazuje, że: 
„W przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości objętych wnioskiem lub braku  
w katastrze nieruchomości danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności 
adresu zamieszkania, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, do zawiadomienia 
właściciela lub użytkownika wieczystego o wszczęciu postępowania przepis art. 6 ust. 1 pkt 3 stosuje się 
odpowiednio” – tzn. pozostałe strony są zawiadamiane w drodze obwieszczenia. 
Przez nieuregulowany stan prawny należy rozumieć także sytuację, kiedy dotychczasowy właściciel lub 
użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje, a spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku.

Pouczenie o obowiązkach nabywcy lub zbywcy, oraz skutkach niedopełnienia tych obowiązków:
Zgodnie z zapisami art. 6. ust 5 i ust 6. ww. specustawy: 
- W przypadku gdy po doręczeniu zawiadomienia, nastąpi: zbycie własności, przeniesienie własności 

lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem, nabywca i zbywca, są 
obowiązani do zgłoszenia Staroście Wołomińskiemu danych nowego właściciela lub użytkownika 
wieczystego. 

- Niedokonanie zgłoszenia, prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub 
użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania. 

- Nieuregulowany stan prawny nieruchomości objętych wnioskiem lub brak danych w katastrze 
nieruchomości pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania, 
właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, nie stanowi przeszkody do wszczęcia  
i prowadzenia postępowania oraz wydania i doręczenia decyzji oraz zawiadomienia o jej wydaniu. 

- Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.


