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Tylko październiku br. na trasie S8 miało  
miejsce kilka poważnych wypadków. Dzie-

więć osób zostało poszkodowanych na skutek 
zderzenia samochodu cieżarowego i autokaru. 
Kilka dni wcześniej na wysokości miejscowo-

ści Nadma  zderzyły się cztery pojazdy - dwa 
samochody ciężarowe i dwa osobowe.  

Ze względu na wzrastającą ilość niebezpiecz-
nych zdarzeń drogowych Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i Autostrad wprowadzi na tra-
sie S8 odcinkowy pomiar prędkości >>> str. 3

Czarna seria 
na trasie S8

– Mamy dofinansowanie 
do budowy ulicy RATAJA 
w Kobyłce - w wysokości 
prawie pięć  mln złotych. 
Zgodnie z procedurą Pol-
skiego Ładu ulicę powin-
niśmy zrealizować w ter-
minie 12 miesięcy od dnia 

podpisania umowy – infor-
muje Edyta Zbieć, burmistrz 

Kobyłki >> str. 8

Na co Kobyłka 
przeznaczy  
pozyskane  

dotacje? 
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Ostatnie	miejsca	na:	Ostatnie	miejsca	na:	
•	ekonomii		•	administracji		•	filologii	angielskiej	

– Nasze miasto otrzyma-
ło blisko 5 mln zł na realizację 

hali sportowej przy najstarszej szkole  
w Ząbkach. Jeszcze w tym roku ogło-
szę przetarg na budowę hali sportowej 
przy ząbkowskiej „Dwójce”. Dzięki 
temu kompleksowo rozwiążemy ocze-
kiwania mieszkańców, jeśli chodzi  
o zaplecze sportowe przy wszystkich 
ząbkowskich placówkach – mówi  bur-
mistrz Małgorzata Zyśk >> str. 4

Dotacje  
i bezpieczeństwo 
w Ząbkach

WOŁOMIN

Al. Armii Krajowej 64/11
tel. 603 630 651

pon. - pt.: 8 - 20, sob.: 8 -14

ul. Prądzyńskiego 37
tel. 723 304 082

pon. - pt.: 8 - 20, sob.: 8 -15

ul. Warszawska 15 ac 
tel. 697 640 095

pon. - pt.: 8 - 20, sob.: 8 -14

Al. Niepodległości 17
tel. 728 311 379

pon. - pt.: 8 - 20, sob.:  8 -1530

ul. Konstytucji 3 Maja 30
tel. 697 640 085

pon. - pt.: 730 - 21, sob.: 8-15

dni

DYŻUR NOCNY

MARKI

RADZYMIN

ul. Wileńska 40
tel. 697 640 068 ul. Fabryczna 14

tel.  697 640 093
pon. - pt.: 8 - 21, sob.: 8-14
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Dam pracę

 i Szukam pracy
bezpłatne!

OGŁOSZENIA DROBNE

Planowane  
zmiany w podatkach  

O planowanych zmianach podatkowych rozmawiamy z Pawłem Żółtkiem  
– właścicielem biura rachunkowego mojerozliczenia.pl

– nasi Czytelnicy dopytują co 
ze zmianami w podatkach?
– Zmiany w podatkach, te ujęte 
w tzw. Polskim Ładzie, cały czas 
są jeszcze na etapie projektu. Na 
dziś nie są uchwalonym prawem.

– Co to dokładnie oznacza?

– Projekt ustawy w tej sprawie 
został uchwalony przez Sejm  
w dniu 1 października. Aktualnie 
prace nad projektem ustawy trwa-
ją w Senacie. Senat ma czas do  
3 listopada na decyzję co z ustawą: 
przyjąć, odrzucić czy wprowadzić 
własne poprawki. Jeśli Senat 
wprowadzi poprawki to na 
dziś nie wiemy jakie. 
Potem ustawa trafi 
do Sejmu a Sejm 
może poprawki 
Senatu odrzucić 
i przyjąć ustawę 
w pierwotnej 
w e r s j i .  Po -
tem już tylko 
podpis Pre-
zydenta i do 
30 listopada 
ustawa musi 
zostać opu-
blikowana  
w Dzien-
niku Ustaw, 
żeby mogła obowiązywać od 1 
stycznia 2022 roku.

– bardzo dziękuję za klarowne 
wyjaśnienia w kwestii sa-
mych procedur, ale proszę 
powiedzieć jakie zmiany są 
planowane.

– Zmian jest naprawdę wiele.  
Z punktu widzenia przedsiębior-
ców, księgowych oraz producen-
tów oprogramowania księgowego 
to naprawdę ekstremalnie mało 
czasu. Najważniejsze planowane 
zmiany to:
• Podniesienie kwoty wolnej od 

podatku z 8 000 zł do 30 000 zł,
• Podwyższenie kwoty progu po-
datkowego z 85 528 zł do 120 000 
zł powyżej którego stawka podat-
kowa wyniesie 32%,
• Zmiana stawek w ryczałcie 
od przychodów ewidencjono-
wanych,
• Zmiana sposobu wyliczania 
składki zdrowotnej w zależności 
od formy opodatkowania w po-
datku dochodowym,
• Likwidacja możliwości odli-
czenia od podatku składki zdro-

wotnej w kwocie 7,75% podstawy 
wymiaru tej składki,
• Wprowadzenie ulgi dla klasy 
średniej,
• Zmianę zasad opodatkowania 
przychodów osiąganych z najmu 
lub dzierżawy,
• Przeciwdziałanie szarej strefie.

– to rzeczywiście wiele zmian.
– Naturalnie to nie wszystkie, ale 
to nie czas i nie miejsce na wy-
kład. Dla przedsiębiorców zmia-
ną o najdonioślejszym znacze-
niu, a w zasadzie o największym 
znaczeniu dla ich kieszeni, bę-
dzie zmiana rozliczeń dotycząca 
składki na ubezpieczenie zdro-
wotne. W zasadzie dla wszystkich 
przedsiębiorców, niezależnie od 
wybory formy opodatkowania, 
zmiana oznaczać będzie wyższe 
obciążenia. Niestety.

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?

tel. 22 786 06 11
ul. szeroka 6, 05-230 kobyłka

e-mail: biuro@mojerozliczenia.pl
www.mojerozliczenia.pl

www.facebook.com/mojerozliczenia

Biuro Rachunkowe

Biuro Rachunkowe

Biuro Rachunkowe
Kobyłka ul. Szeroka 6

tel. 22 786 06 11
www.mojerozliczenia.pl

– Planowanych zmian w podatkach jest bar-
dzo dużo. Ale ciągle jeszcze nie zostały 
one ostatecznie przyjęte. A czasu jest 
mało. (...) Dla przedsiębiorców zmianą 

o najdonioślejszym znaczeniu,  
a w zasadzie o największym znacze-
niu dla ich kieszeni, będzie zmiana 

rozliczeń dotycząca składki na 
ubezpieczenie zdrowotne.  

W zasadzie dla wszystkich przed-
siębiorców, niezależnie od wybory 

formy opodatkowania, zmiana 
oznaczać będzie wyższe obciąże-

nia. Niestety – wyjaśnia Paweł 
Żółtek z mojerozliczenia.pl 

EDMED Aparaty Słuchowe

ul. Kolejowa 52, 05-220 Zielonka

tel. 786 808 954

KUPON
NA BEZPŁATNE
BADANIE SŁUCHU

Nie czekaj!
Pomagamy słyszeć lepiej!

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.

Praca 
Szukam Pracy

  Mężczyzna lat 49 dyspozycyjny, 
bez nałogów nawiąże współpracę z 
osobą poszukującą tzw. „Prawej reki”, 
pomogę w prowadzeniu działalności 
dowolnej, usługowej, handlowej, do-
pilnuję pracowników, przywiozę towar 
tel. 724538966.

Budownictwo 
Usługi

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

Nieruchomości 
Sprzedam

  Sprzedam działkę 1 h 25 arów 
Kalinowo gm. Długosiodło pow. wy-
szkowski tel. 500 470 016.

Usługi - Różne

  Wywiozę złom odpady, drewno 
uprzątnę plac 513 367 980.



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

Przebiegająca przez nasz powiat 
trasa S8 staje się coraz bardziej 
niebezpieczna. Kierowcy nagminnie 
łamią przepisy ruchu drogowego i 
niedostosowują prędkości do panu-
jących na drodze warunków jazdy. 
Nie ma tygodnia, aby na trasie S8  
nie doszło do kolizji czy poważnych 
w skutkach wypadków drogowych. 
Nie dalej jak w sierpniu życie stracił 
kierowca ciężarówki,  która spadła z 
wiaduktu. W samym tylko październi-
ku br. na trasie S8 miało miejsce kilka 
poważnych wypadków. Dziewięć osób 
zostało poszkodowanych w wyniku 
zdarzenia z udziałem samochodu 
cieżarowego Sania i autokaru, do 
którego doszło pomiędzy węzłami 
Kobyłka - Zielonka. Kilka dni wcze-
śniej na wysokości miejscowości 
Nadma  zderzyły się cztery pojazdy 
- dwa samochody ciężarowe i dwa 
osobowe, na szczęście tym razem nikt 
nie odniół poważniejszych obrażeń. 
Jednak ze względu na wzrastającą 
ilość niebezpiecznych zdarzeń dro-
gowych coraz bardziej zasadne jest 
wprowadzenie odcinkowego pomiaru 
prędkości.

Już niebawem na skrajnych frag-
mentach warszawskiego odcinka eks-
presówki S8 pojawią się urządzenia 
do odcinkowego pomiaru prędkości. 
Urządzenia zostaną zainstalowane na 
dwóch odcinkach pomiędzy węzłem 
Łabiszyńska a węzłem Piłsudskiego 
(Marki) oraz węzłem Konotopa a 
węzłem Bemowo (ul. Lazurowa). 
Pomiary będą prowadzone w obu 
kierunkach na wszystkich nitkach 
głównego ciągu trasy S8.

Na portalu tvn24.pl rzeczniczka 
Generalnego Inspektoratu Trans-
portu Drogowego Monika Niżniak 
wyjaśnia:

- Skrajne fragmenty warszawskie-
go odcinka S8 wybrano na podstawie 
„analizy bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego, sporządzona na podstawie 
danych uzyskanych od policji”. Na 
wybór tych konkretnych lokalizacji 
wpłynął również aspekt prawny. – Na 
wytypowanych odcinkach obowiązuje 
jednolita prędkość – jest to wymóg 
niezbędny do objęcia drogi kontrolą 
przy zastosowaniu urządzeń odcinko-
wego pomiaru prędkości – informuje 
i dodaje, że za tymi miejscami prze-
mawiała też istniejąca infrastruktura 
drogowa – bramownice, na których 
zostaną zamontowane kamery.

Miejsca zostały wytypowane 
wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg 
Krajowych i Autostrad. Wybór loka-
lizacji poprzedziły kilkukrotne wizje 
lokalne oraz analiza bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Ze względu na 
skalę oraz skutki zdarzeń drogowych 
do których dochodzi na trasie S8, 
konieczne jest objęcie drogi stałymi 
kontrolami prędkości.

Po przeprowadzeniu dodatko-
wych oględzin przez wykonawcę, 
oceniono że infrastruktura drogowa 
umożliwia montaż urządzeń na trasie 
S8 pomiędzy węzłem Łabiszyńska 
a węzłem Piłsudskiego na odcinku 
ok. 8,5 km w obu kierunkach ruchu 
oraz węzłem Konotopa a węzłem 
Bemowo na odcinku ok. 5 km w 
obu kierunkach ruchu. Wykonawca 
zaplanował rozpocząć realizację 
głównych prac na przełomie września 
i października. CANARD będzie na 
bieżąco informował o postępie prac, 
ze szczególnym uwzględnieniem 

ich ewentualnego wpływu na ruch 
drogowy. Koszt inwestycji to blisko 4 
mln zł. Pomiary będą prowadzone w 
obu kierunkach na wszystkich nitkach 
głównego ciągu trasy S8.

Wykorzystanie odcinkowych 
pomiarów prędkości, poprzez ich 
kluczową zaletę jaką jest możliwość 
nakłonienia kierowców do ogranicze-
nia prędkości na całej długości moni-
torowanego odcinka, istotnie wpływa 

na poprawę poziomu bezpieczeństwa 
wszystkich uczestników ruchu.

Urządzenia, które zostaną za-
instalowane to system kamer, który 
automatycznie określi czas wjazdu i 
wyjazdu z kontrolowanego odcinka 
drogi. Funkcjonalność kamer umoż-
liwi przyporządkowanie do pojazdu, 

którym przekroczono prędkość sze-
regu danych, w tym m.in.: miejsca, 
daty i czasu pomiaru, długości od-
cinka pomiarowego, maksymalnej 
dozwolonej prędkości. Urządzenia zi-
dentyfikują również pas ruchu którym 
poruszał się samochód. Zastosowane 
rozwiązania techniczne umożliwią 
rejestrację wysokiej jakości zdjęcia 
także w porze nocnej. Zarejestro-
wane zdjęcia będą przesyłane online 

do systemu centralnego CANARD. 
Zgodnie z warunkami podpisanej 
umowy, wykonawca ma czas do 
końca października tego roku na 
montaż i oddanie urządzeń gotowych 
do wykonywania pomiarów. Koszt 
montażu urządzeń odcinkowego po-
miaru prędkości na trasie S8 wyniesie 

blisko 4 mln zł. Na chwilę obecną nie 
wiadomo jeszcze z jaką maksymalną 
prędkością będą mogli jechać kie-
rowcy na odcinkach trasy S8 objętych 
odcinkowym pomiarem prędkości.  

Aktualnie Główny Inspektorat 
Transportu Drogowego, prowadząc 
kontrolę ruchu drogowego, wyko-
rzystuje:

- 434 stacjonarne urządzenia 
rejestrujące (fotoradary),

- 29 mobilnych urządzeń rejestru-
jących, zainstalowanych w pojazdach,

- 30 urządzeń do odcinkowego 
pomiaru średniej prędkości,

- 20 rejestratorów przejazdu na 
czerwonym świetle

Źródło: Centrum Automatycznego 
Nadzoru nad Ruchem Drogowym
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Czarna seria 
na trasie S8

W samym tylko październiku br. na trasie S 8 doszło do kilku poważnych wypad-
ków. Dziewięć osób zostało rannych w wyniku zdarzenia z udziałem samochodu 
cieżarowego i autokaru, do którego doszło pomiędzy węzłami Kobyłka - Zielonka. 
Kilka dni wcześniej na trasie S8 zderzyły się cztery pojazdy - dwa samochody cię-
żarowe i dwa osobowe. W tej sytuacji coraz bardziej zasadne jest wprowadzenie 
odcinkowego pomiaru prędkości.  

Ze względu na skalę 
oraz skutki zdarzeń 
drogowych do których 
dochodzi na trasie S8, 
konieczne jest objęcie 
drogi stałymi kontrolami 
prędkości. Miejsca  
w których będzie prowa-
dzony odcinkowy pomiar 
prędkości zostały 
wytypowane wspólnie 
z Generalną Dyrekcją 
Dróg Krajowych i Auto-
strad. Wybór lokalizacji 
poprzedziły kilkukrotne 
wizje lokalne oraz anali-
za bezpieczeństwa  
ruchu drogowego. 

Szalony tydzień
Edward M. Urbanowski

Od czego tu zacząć? Mam problem, tak dużo się wydarzyło a tak mało 
zostało w zbiorowej pamięci. Wystarczyło kilka dni byśmy znów wrócili 
do „normalności” … czyli bzdetów. Jakże niewielu z nas coś jeszcze 
pamięta z wydarzeń tego szalonego tygodnia, tak ważnego dla naszej 
przyszłości. Ale po kolei!

Do Strasburga wybrał się Mateusz Morawiecki. Premier miał prze-
konać europosłów i komisarzy, że ostatni wyrok Trybunału Konstytucyj-
nego, odrzucający unijny porządek prawny, nie jest krokiem w kierunku 
Polexitu. Niewiele wskórał! Parlament Europejski przyjął rezolucję w 
której orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego określone zostało jako 
„zamach na europejską wspólnotę wartości i prawa”. Za przyjęciem 
rezolucji opowiedziało się 502 deputowanych, przeciw było 153, a 16 
wstrzymało się od głosu.

Przed debatą w Europarlamencie obóz władzy był przekonany, że bez 
względu na to, jak Unia ocenia to, co dzieje się w Polsce, to - przynajmniej 
w części - pieniądze musi nam dać. Dlatego Morawiecki występował w 
Strasburgu tak, jakby zakładał, że te pieniądze i tak dostanie. Wygląda 
na to, że premier nie wysłuchał Ursuli von der Leyen, która występowała 
przed nim. Szefowa Komisji Europejskiej po raz pierwszy powiedziała 
jasno, że pieniądze z Funduszu Odbudowy będą wypłacone wtedy, kiedy 
w Polsce zostanie odtworzone niezależne sądownictwo, Izba Dyscypli-
narna Sądu Najwyższego zostanie zlikwidowana, a odsunięci przez nią 
sędziowie wrócą do orzekania. „Proszę to uczynić”!

A co na to Prezes Jarosław Kaczyński? Jest skłonny zlikwidować Izbę 
Dyscyplinarną. Zapowiedział, że jest gotowy zreorganizować strukturę 
sądów. Tylko z kim? Przecież Prezes ma minimalną, niestabilną sejmową 
większość, którą ciągle trzeba korumpować posadami by wygrać kolejne 
głosowanie. A już wiemy, że Zbigniew Ziobro na żadną reformę sądów 
nie pozwoli. Ta zapowiedź reformy sądów nie brzmi więc poważnie!

No i jeszcze … roszady na szczytach władzy. „Mówi się” że Mateusz 
Morawiecki może zostać zastąpiony przez szefa MON Mariusza Błasz-
czaka. Zagrożony jest też szef Orlenu Daniel Obajtek czy szef Narodo-
wego Banku Polskiego Adam Glapiński. Wygląda na to, że w ciągu kilku 
miesięcy może dojść do poważnych zmian kadrowych.

A po stronie opozycji? Po raz pierwszy wszystkie formacje opozycyj-
ne wystąpiły ze wspólnym projektem wymierzonym w PiS. Do tej pory 
nikomu nie udało się skłonić do współpracy Koalicji Obywatelskiej, 
PSL, Lewicy, partii Szymona Hołowni i Konfederacji - a teraz udało się 
to szefowi Najwyższej Izbie Kontroli Marianowi Banasiowi! Wspólny 
wniosek wszystkich partii opozycji dotyczy powołania sejmowej komisji 
śledczej w sprawie działań prokuratury i CBA wobec Banasia. Szef NIK 
poinformował, że ma oświadczenia ludzi, którzy byli zmuszani przez 
służby do składania fałszywych zeznań przeciwko niemu. „Ja, niżej 
podpisany, oświadczam, że w czasie mojego pobytu w areszcie śledczym, 
powszechnie zwanym aresztem wydobywczym, zarówno prokuratura, jak 
i funkcjonariusze służb stosowali wobec mnie różne metody nacisku, 
próbując nakłonić mnie do złożenia fałszywych zeznań, mających na 
celu obciążanie pana Mariana Banasia, za cenę wypuszczenia mnie na 
wolność.”

I tak zakończył się ten „szalony tydzień”. Co z tego wynika? Prawdę 
mówiąc … niewiele. Zarysowała się tylko nadzieja na przywrócenie 
normalności - bez cudzysłowu.  
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Programy rządowe, samorzą-
dowe, unijne jak również te dla 
organizacji pozarządowych i ogła-
szane w związku z ich organizacją 
konkursy dla JST i innych podmio-
tów, to dziś standard, bez którego 
nie wyobrażamy już sobie rozwoju 
naszych lokalnych ojczyzn a często 
funkcjonowania większości instytucji 
i podmiotów. Konkursy na pozyski-
wanie dotacji i grantów mają różny 
poziom trudności, dofinansowania 
ale też zaangażowania społecznego 
a często również finansowego.

W ostatnich miesiącach nie ma 
niemal dnia bez informacji o pozy-
skaniu kolejnych środków przez nasze 
samorządy, placówki oświaty, insty-
tucje kultury, OPSy, Urząd Pracy czy 
wreszcie organizacje pozarządowe 
(NGO). Jako osoba zaangażowania 
społecznie wiem ile pracy wymaga 
zorganizowanie czegokolwiek i to za-
równo na poziomie aplikacji (pisanie 
wniosków) jak również na etapie ich 
realizacji i na końcu na etapie rozlicza-
nia i składania sprawozdań, szczegól-
nie w okresie pandemicznym.

Początkowa radość i euforia z fak-
tu znalezienia swojego projektu na li-
ście beneficjentów w wielu sytuacjach 
z biegiem czasu zamienia się  we 
wrażenie pracy w kamieniołomach. 
Myślę, że każdy kto realizuje bądź 
próbował realizować wymarzone 
przedsięwzięcia w formie konkurso-
wych dotacji wie co mam na myśli.

Powodów jest wiele: długi czas 
od ogłoszenia konkursu do etapu 
realizacyjnego, zmieniające się, w 
trudny do przewidzenia sposób, 
uwarunkowania zewnętrzne – prze-
ważnie niezależne od aplikujących, 
zmieniające się składy zespołów reali-
zujących dane zadanie it.d. można by 
tą wyliczankę jeszcze długo rozwijać.

Tym bardziej chylę czoła przed 
tymi wszystkimi, którzy mimo tych 
trudności nie ustają w dążeniu do po-
zyskiwania kolejnych dotacji, jeśli tylko 
nadarza się taka okazja.

Dlaczego o tym wspominam? 
Może dlatego, że moja wola do skła-
dania aplikacji słabnie, a może dlatego, 
że widzę ile wniosków z naszego terenu 
„przechodzi” i cieszę się, gdy samorzą-
dowcy potrafią, pomimo różnic poli-
tycznych, współpracować dla dobra nas 
wszystkich. Jak pokazały ostatnie dni 
dofinansowanie z różnych źródeł, choć 

popłynie dość szerokim strumieniem, 
ciągle jest kroplą w morzu naszych 
(mieszkańców) ogromnych oczekiwać, 
potrzeb i ambicji. Myślę jednak, że 
mimo to warto czasem okazać radość 
z tego, że coś wkrótce zmieni się na 
lepsze, bo to z pewnością doda otuchy 
i chęci do ciężkiej pracy tym, którym się 
jeszcze chce pozyskiwać środki. 

W każdym razie mnie cieszą za-
równo te środki od Marszałka Woje-
wództwa, cieszą te z Priorytetowego 
Programu Polski Ład jak i wszystkie 
inne, bo to oznacza kolejne zmiany.

Gratuluję wszystkim beneficjen-
tom, którym udało się znaleźć na listach 
do dofinansowania.  

A może wsparcie,  
zamiast wiecznej krytyki?

Teresa Urbanowska

(...) dofinansowanie  
z różnych źródeł (...) ciągle 

jest kroplą w morzu naszych 
(mieszkańców) ogromnych 

oczekiwać, potrzeb i ambicji. 
Myślę jednak, że mimo to 

warto czasem okazać radość 
z tego, że coś wkrótce zmieni 
się na lepsze, bo to z pewno-
ścią doda otuchy i chęci do 

ciężkiej pracy tym, którym się 
jeszcze pozyskiwać środki. 

17 października na trasie S8 doszło do  zderzenia dwóch samochodów osobowych i dwóch pojazdów ciężarowych.

25 października w Starostwie Powiatowym w Wołominie odbył się briefing prasowy Adama Lubiaka – Starosty 
Wołomińskiego, z udziałem Piotra Uścińskiego – Wiceministra Rozwoju i Technologii, na temat pozyskanych 
środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. W spotkaniu uczestniczyli również licznie przybyli samorządowcy.

79,5 mln zł dla gmin i miast powiatu
Rządowy Fundusz Polski Ład 

to Program Inwestycji Strategicz-
nych mający na celu dofinansowa-
nie projektów inwestycyjnych re-
alizowanych przez gminy, powiaty 
i miasta lub ich związki w całej 
Polsce. Program realizowany jest 
poprzez promesy inwestycyjne 
udzielane przez Bank Gospo-
darstwa Krajowego. Wysokość 
bezzwrotnego dofinansowania jest 
zależna od obszaru priorytetowe-
go, w którym mieści się planowana 
inwestycja.

Jednostki Samorządu Tery-
torialnego z terenu Powiatu Wo-
łomińskiego pozyskały 79,5 mln 
zł z czego: • Powiat Wołomiński 
16 302 629,79 zł  Rozbudowa 
drogi powiatowej ul. Urlańskiej i 
Poniatowskiego na odcinku Stra-
chów – Iły  Projekt przebudowy 
skrzyżowania wraz z odwodnie-
niem ul. Piłsudskiego i ul. Skrajnej 
w Ząbkach • Gmina Dąbrówka  

3 000 000,00 zł – Termomo-
dernizacja Szkoły Podstawowej  
w Józefowie • Gmina Jadów  
3 163 037,17 zł – Przebudowa 
drogi gminnej Jadów-Dzierżanów 
• Gmina Klembów 2 470 000,00 
zł – Przebudowa Stacji Uzdatnia-

nia Wody w miejscowości Krusze  
• Gmina Marki 4 500 000,00 zł – 
Remont kamienic: Piłsudskiego 
84, Jasna 5 i 7, Słowackiego 1 i 3, 
Barska 2,4 i 6 • Gmina Poświętne 
8 350 000,00 zł -Budowa hali 
widowiskowo-sportowej przy 

Szkole Podstawowej im. Wojska 
Polskiego w Nowych Ręczajach  
• Gmina Radzymin 5 000 000,00 zł 
– Rozwój infrastruktury drogowej 
• Gmina Strachówka 4 050 000,00 
zł – Zagospodarowanie centrum 
Strachówki • Gmina Strachówka 
4 275 000,00 zł – Budowa sieci 
wodociągowej • Gmina Tłuszcz  
4 999 500,00 zł – Poprawa wa-
runków rozwoju działalności 
kulturalnej • Gmina Wołomin  
4 750 000,00 zł – Budowa Przed-
szkola przy ul. Wiejskiej w 
Wołominie • Gmina Kobyłka  
4 987 500,00 zł – Rozwój infra-
struktury drogowej • Miasto 
Ząbki 4 950 000 zł - Budowa hali 
sportowej przy Szkole Podstawo-
wej nr 1 • Miasto Zielonka 4 479 
691,50 zł - Budowa skateparku w 
Zielonce • Miasto Zielonka 4 212 
231,36 zł - Rozwój infrastruktury 
sportowej przy Szkole Podstawo-
wej nr 2 im. Mikołaja Kopernika

- Bardzo dobra informacja 
dla mieszkańców naszego 
powiatu - 79,5 miliona 
złotych bezzwotnego dofi-
nansowania z Rządowego 
Funduszu Polski Ład trafi 
do gmin Powiatu Wołomiń-
skiego. Środki zostaną 
przeznaczone na realizację 
projektów inwestycyjnych 
- podkreśla Adam Lubiak, 
starosta wołomiński. 
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Wszystkie te organizacje  
muszą być z terenu gminy 
Wołomin. Do obsadzenia w 
Radzie będzie 18 miejsc, na-
tomiast troje przedstawicieli 
będzie nominowanych przez 
burmistrz Wołomina. W skład 
WRS mogą wejść wyłącz-
nie osoby, które ukończyły 60 
rok życia. Termin zgłaszania 
kandydatur upływa 3 grudnia 
2021 roku.Do najważniejszych 
zadań Rady należy m.in. ścisła 
współpraca z władzami Gminy 
Wołomin przy rozstrzyganiu 

o istotnych oczekiwaniach i 
potrzebach ludzi starszych 
z terenu gminy, inicjowanie 
działań na rzecz seniorów 
oraz wytyczenie zakresu usta-
lenia priorytetowych zadań w 
perspektywie krótko i długo-
okresowej, WRS monitoruje 
i raportuje burmistrzowi Wo-
łomina o potrzebach woło-
mińskich seniorów, wydaje 
opinie i zgłasza wnioski, słu-
żące rozwojowi  działalności  

na  rzecz seniorów, informuje 
społeczności gminy o szcze-
gólnych kierunkach działal-
ności podejmowanych przez 
służby miejskie i partnerów 
pozarządowych na rzecz śro-
dowiska seniorów,

Do zadań WRS należy też 
umacnianie międzypokole-
niowych więzi społecznych,   
współpracy, dialogu i zrozu-
mienia pomiędzy generacja-
mi,  niwelowanie stereotypów 
związanych ze starością i sta-
rzeniem się 

oraz budowanie 
pozytywnego społecznego 
wizerunku osób starszych oraz 
upowszechnianie wiedzy o 
możliwościach osób starszych, 
ich potencjale społecznym, 
ale także potrzebach i oczeki-
waniach, a więc konieczności 
realnego wpływu na decyzje 
podejmowane przez władze 
lokalne, w tym w szczególności 
na jakość wszelkich usług, ofe-
rowanych z myślą o seniorach.

w
ybiorą now

ych radnych

Kandydatury do Wołomińskiej  
Rady Seniorów na kadencję 2022-2004 można zgłaszać  

do 3 grudnia 2021 roku. 

Burmistrz Wołomina ogłosiła już nowy nabór 
do Wołomińskiej Rady Seniorów na kadencję 
2022 – 2024. Kandydatki lub kandydaci powinni 
być zgłaszani według kwestionariusza, przez 
senioralne organizacje pozarządowe, kluby 
senioralne, organizacje działające na rzecz osób 
starszych czy też uniwersytet trzeciego wieku. 

Nabór do Wołomińskiej 
Rady Seniorów

– Miasto ząbki otrzymało niemal 
5 milionów złotych dofinansowa-
nia na budowę hali sportowej 
przy Szkoły podstawowej nr 1
- Tak, w miniony poniedziałek 
otrzymałam informację, że nasze 
miasto otrzymało blisko 5 mln 
złotych na realizację hali sportowej 
przy najstarszej szkole w Ząbkach.  
Jeszcze w tym roku ogłoszę prze-
targ na budowę hali sportowej przy 
ząbkowskiej „Dwójce”. Dzięki 
temu kompleksowo rozwiążemy 
oczekiwania mieszkańców, jeśli 
chodzi o zaplecze sportowe przy 
wszystkich ząbkowskich placów-
kach. Powiat Wołomiński otrzy-
mał środki w wysokości 16 mln 
złotych z  Rządowego Programu 
Inwestycji Strategicznych na dwa 
zadania – budowę drogi w Jadowie 
oraz budowę i przebudowę rond w 
Ząbkach. W ten sposób Ząbki uzy-
skały łącznie około 9 mln złotych 
dotacji na rozwój infrastruktury 
miejskiej. Za pozyskane środki wy-
budujemy rondo na skrzyżowaniu 
ulic Piłsudskiego i Skrajna oraz 
przebudujemy rondo Piłsudskie-
go – Powstańców. Jest to pierwszy 
etap realizacji ulicy Piłsudskiego w 
Ząbkach. Wcześniejsze wybudo-
wanie rond pozwoli na wytyczenie 
objazdów podczas kolejnego etapu 
prac czyli rozbudowy ulicy Piłsud-
skiego. W 2022 roku będziemy 
również wydatkowali środki na 
drogi w wysokości 3,5 mln złotach 
z Rządowego Programu Inwestycji 
Lokalnych. 
– W ząbkach ma powstać filia 
Wydziału Komunikacji Staro-
stwa powiatowego w Woło-
minie
- Prowadzę rozmowy ze Staro-
stwem Powiatowym w sprawie 
utworzenia w Ząbkach filii 
Wydziału Komunikacji.  To bar-
dzo istotna dla mieszkańców 
kwestia, która z jednej strony 
podniesie komfort obsługi Ząb-
kowian i skróci czas oczekiwania 
na załatwienie spraw związanych z 
otrzymaniem dowodu rejestracyj-
nego i prawa jazdy.  Z drugiej 
strony takie rozwiąza-
nie odciąży Wydział 
Komunikacji w 
Wołominie. Waż-
nym aspektem 
jest zatrudnienie 
i przeszkolenie 
nowych pra-
cowników  oraz 
odpowiednie 
przygotowa-

nie i wyposażenie pomierzeń do 
obsługi petentów. Sprawy te zostały 
poruszone na ostatnim posiedze-
niu Zarządu Powiatu Wołomiń-
skiego.
– W ząbkach pojawią się nieba-
wem strefy płatnego parkowania
- Wprowadzenie tych stref ma przede 
wszystkim poprawić jakość życia 

mieszkańców i usprawnić komuni-
kację w mieście. Każda osoba posia-
dająca aktywną Kartę Mieszkańca 
„Jestem z Ząbek” może za kwotę 30 

złotych rocznie wyrobić sobie  kartę 
do parkowania w strefie zamieszkania 
w obrębie ośmiu parkometrów. To 
właściwie koszt opłaty manipula-
cyjnej. W centrum Ząbek na Kartę 
Mieszkańca będzie można skorzy-
stać bezpłatnie z parkingu podziem-
nego przy ul. Orlej i Poniatowskiego 
oraz z parkingu naziemnego przy ul. 

3-Maja.  W celu wymuszenia rotacji 
w płatnych strefach parkowania, 
szczególnie w pobliżu punktów usłu-
gowych i handlowych mieszkańcy 
mogą bezpłatnie parkować przez 50 
minut. Następnie poniosą koszty w 
wysokości  od 50 do 70 groszy za ko-
lejne godziny. Osoby, które nie odpro-
wadzają podatków na rzecz naszego 
miasta, pozostawiając samochody w 
płatnych strefach parkowania będą 
musiały zapłacić za każdą godzinę 
postoju kwotę w wysokości od 3,60 
do 5,40 złotych przez całą dobę. 
Uchwała dotycząca stref płatnego 
parkowania zacznie obowiązywać z 
końcem marca 2022 roku. Obecnie 
jesteśmy na etapie stawiania słupków 
w miejscach niedozwolonych do 

parkowania i organizacji wspomnia-
nych stref.
– Kiedy zacznie działać ząbkowski 
monitoring?
- Jesteśmy na etapie końcowym opra-
cowania dokumentacji projektowej. 
Planujemy monitorować ponad 50 
punktów na terenie naszego miasta. 
Wszystkie punkty będą wyposażone 

albo w kamerę panoramiczną, albo 
w zestaw kamer monitorujący różne 
obszary. Część kamer  będzie miała 
możliwość monitorowania samocho-
dów wraz z tablicami rejestracyjnymi 
oraz gabarytami pojazdów, co pozwoli 
wyeliminować wykroczenia polega-
jące na przekroczeniu ciężaru cał-
kowitego samochodów ciężarowych. 
Elementy systemu będą połączone za 
pomocą okablowania umieszczonego 
w podziemnych  kanałach teletech-
nicznych. Uruchomimy działające 
24 godziny na dobę centrum moni-
toringu. Koszt inwestycji powinien 
zamknąć się w kwocie od 4 do 5 mln 
złotych. Ogłoszenie przetargu na 
roboty budowlane planowane jest na 
przełomie 2021/2022 roku.

Dotacje  
i bezpieczeństwo 
w Ząbkach

12,5 mln złotych przeznaczy miasto Ząbki na infrastrukturę drogową i budowę 
hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1. O inwestycjach, filii Wydziału 
Komunikacji, strefach płatnego parkowania i monitoringu miejskim z burmistrz 
Małgorzatą Zyśk rozmawia Aleksandra Olczyk.

(…) nasze miasto otrzymało blisko 5 mln złotych 
na realizację hali sportowej przy najstarszej szko-

le w Ząbkach. Jeszcze w tym roku ogłoszę 
przetarg na budowę hali sportowej przy 

ząbkowskiej „Dwójce”. Dzięki temu 
kompleksowo rozwiążemy oczeki-

wania mieszkańców, jeśli chodzi o 
zaplecze sportowe przy wszystkich 

ząbkowskich placówkach – mówi 
burmistrz Małgorzata Zyśk.

Strategia rozwoju?  
Tylko z mieszkańcami!

Część z nas lubi planować 
– zarówno w krótkim terminie, 
jak i w wieloletniej perspekty-
wie. Dzięki temu łatwiej nam 
funkcjonować we współczesnym 
świecie. Dzięki planowaniu  
i wyznaczaniu celów wiemy, 
co zrobiliśmy, a co jeszcze jest 
do zrobienia, co osiągnęliśmy,  
a co jest jeszcze do osiągnię-
cia. W ten sam sposób działają 
samorządy. We wrześniu Rada 
Miasta Marki  przyjęła uchwałę 
o przystąpieniu do sporządzania 
„Strategii rozwoju Miasta Marki 
na lata 2022-2030”. Będzie ona 
swoistym drogowskazem dla 
gminy.

Aby nie była to sztuka dla 
sztuki, władze miasta liczą na 
szeroki udział mieszkańców we 
wspólnym opracowaniu strate-
gii.  - Bez ich udziału byłby to 
ułomny dokument – mówi Jacek 
Orych, burmistrz Marek.

Miasto od słów przeszło już 
do czynów. Pierwszym etapem 
tworzenia strategii jest diagnoza 
sytuacji. Pomogą w niej dwie 
ankiety internetowe, które już 
można wypełniać. Pierwsza  
z nich dedykowana jest doro-
słym mieszkańcom Marek.

- Pytamy w niej m.in. o moc-
ne i słabe strony miasta, dostęp-
ność usług, poziom zaufania 
do różnych instytucji, a także 
prosimy o podpowiedzi, co nale-
żałoby zrobić, by w Markach żyło 
się lepiej – mówi Jacek Orych.

Druga ankieta skierowana 
jest do  uczniów starszych klas 
szkół podstawowych oraz liceów.

– Młode pokolenie już nie-
długo będzie dokonywało wy-
borów dotyczących swojej przy-
szłości. Dla nas jest ważne, aby 
tę przyszłość wiązali z Markami. 
Dlatego jesteśmy przekonani, że 
warto im udzielić głosu już teraz 
– dodaje Małgorzata Czerwińska, 
naczelnik Wydziału Strategii i 
Funduszy Zewnętrznych.

Obie ankiety są anonimowe 
i można je wypełniać (zarówno 
elektronicznie, jak i tradycyjnie) 
do 22 listopada tego roku.

Po diagnozie przyjdzie etap 
przygotowywania projektu stra-
tegii. Tu również przewidziany 
jest udział mieszkańców.

- Przeprowadzimy m.in. 
warsztaty w trzech częściach 

miasta. Pojawi się również moż-
liwość składania własnych pro-
pozycji do projektu. Wreszcie 
końcowym elementem będzie 
duże spotkanie, na którym zo-
stanie zaprezentowany projekt 
strategii. Tu także będzie okazja 
do dyskusji – informuje Tadeusz 
Markiewicz z UM Marki.

- Marki nie raz pokazywały, 
że mają aktywnych obywateli. 
Tak było m.in. przy cukierkowej 
akcji na rzecz budowy obwodnicy, 

tak jest przy różnych projektach 
społecznych. Liczymy, że i tym 
razem mieszkańcy zaktywizują 
się: najpierw w budowanie pro-
jektu naszej strategii, a potem 
– w jej wspólną realizację. Zgod-
nie z naszym hasłem „Marki 
Włącz się” – podsumowuje Jacek 
Orych.

Red.

– Mieszkasz w Markach? Zabierz głos! – tak Marki zachęcają swoich obywateli – zarówno młodzież, jak  
i dorosłych – do wspólnego tworzenia, a potem realizacji strategii rozwoju. Czy akcja powiedzie się? Znając 
zaangażowanie mieszkańców Marek można mieć nadzieję, że chętnie się włącza w taką formę partycypacji.

– Marki nie raz pokazywały, 
że mają aktywnych obywate-
li. (...) tak jest przy różnych 
projektach społecznych. 
Liczymy, że i tym razem 
mieszkańcy zaktywizują się: 
najpierw w budowanie projek-
tu naszej strategii, a potem 
– w jej wspólną realizację. 
Zgodnie z naszym  
hasłem „Marki Włącz się”  
– podsumowuje Jacek Orych, 
burmistrz Marek.

Czym jest partycypacja społeczna? 
W głównej mierze jest to czynny udział miesz-
kańców w procesach zainicjowania oraz speł-
niania funkcji zgodnie z przeznaczeniem grup 
obywatelskich i pozarządowych organizacji.  
(P. Olejniczak 2015, s. 112,113) Ze względu na 
typ relacji wyróżniamy dwa rodzaje partycypacji: 
wspólnotową zwaną horyzontalną oraz obywatel-
ską określaną również jako wertykalną. Pierwsza 
obejmuje współdziałanie różniących się między 
sobą grup społecznych dotyczące jednego 
wspólnego przedsięwzięcia. Druga zaś oparta 
jest na włączeniu obywateli w działania, których 
inicjatorami są władze publiczne. Działania te 
obejmują: aktywność publiczną wychodzącą 
ze strony obywateli (petycje, skargi, edukacja 
publiczna), włączenie do uczestnictwa członków 
społeczeństwa (np. referendum, konsultacje 
społeczne), udział w wyborze przedstawicieli 
władzy, obligatoryjne postawy wynikające  
z przepisów prawa.(P. Olejniczak 2015, s. 112) 

Partycypacja społeczna  
charakteryzuje się 3 rodzajami relacji:
1. Informowanie obywateli o podjętych decy-
zjach, które bezpośrednio ich dotyczą.
2. Konsultowanie - przedstawiciele władz przed-
stawiają swoje projekty bądź postulaty i oczekują 
na opinie mieszkańców.
3. Współdecydowanie – obywatele nie tyl-
ko oceniają pomysły władz lokalnych ale 
również biorą czynny udział w rozwiązywa-
niu lokalnych problemów. (K. Pawlewicz,  
A. Pawlewicz 2010, s. 76,77)

Jak poinformował na 
swoim facebookowym pro-
filu Adam Lubiak, starosta 
wołomiński, łączna kwota 
wsparcia dla szkół wyniesie 
105 000zł.

Z dotacji skorzysta 
sześć szkół prowadzonych 
przez Powiat Wołomiński. 
Są to Szkoła Podstawo-
wa Specjalna im. ks. 
Jana Twardowskiego 
w Wołominie, która 
otrzyma 35.000 zło-
tych, Szkoła Podsta-
wowa Specjalna im. 

Marii Grzegorzewskiej w 
Ostrówku uzyska wsparcie 
w wyskokości 14.000 złotych. 
Również Branżowa Szkoła 
I Stopnia z Oddziałami In-
tegracyjnymi w Wołominie 
otrzyma dofinansowanie w 
wyskokości 14.000 złotych. 

Takie samo wsparcie 
uzyskały IV Liceum Ogól-

nokształcące w Wołominie 
(przy Zespole Szkół Eko-
nomicznych w Wołominie), 
Technikum im. Krzyszto-
fa Kamila Baczyńskiego w 
Tłuszczu, Technikum Za-

wodowe w Zespole Szkół Za-
wodowych im. inż. Czesława 
Nowaka w Radzyminie .

- Wsparcie z Rządowego 
programu na lata 2020–2024 
- „Aktywna tablica” pozwoli 
jeszcze lepiej doposażyć 
nasze placówki oświatowe 
w sprzęt informatyczny i 
audiowizualny.

Dziękuję pracownikom 
Wydziału Edukacji i Kultury 
oraz dyrektorom szkół za do-
brze przygotowane wnioski 
aplikacyjne! - podkreśla we 
wpisie na Facebooku starosta 
wołomiński, Adam Lubiak.

– Wsparcie z Rzą-
dowego programu 
na lata 2020–2024 
- „Aktywna tablica” 
pozwoli jeszcze lepiej 
doposażyć nasze  
placówki oświatowe  
w sprzęt informatyczny 
i audiowizualny - po-
wiedział Adam Lubiak, 
starosta Powiatu 
Wołomińskiego.

20 października starosta Adam Lubiak  
podpisał umowę z Mazowieckim Kuratorium 
Oświaty na dofinansowanie powiatowych  
placówek oświatowych w ramach Rządowego 
Programu Rozwijania Szkolnej Infrastruktury  
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli  
w zakresie technologii informacyjno-komunika-
cyjnych na lata 2020–2024 - „Aktywna tablica”.

105 tys. zł  
dla szkół  
powiatowych

dotacje dla szkół
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Nagroda Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego jest 
jednym z najbardziej prestiżo-
wych wyróżnień na Mazowszu. 
W gronie laureatów mamy ludzi, 
którzy całym swoim życiem udo-
wadniają, jak ważna jest praca 
dla lokalnych społeczności pod-
kreśla marszałek Adam Struzik. 
– Pasjonatów z głowami pełnymi 
pomysłów, ludzi niezwykle twór-
czych i aktywnych. Możemy ich 
śmiało nazwać ambasadorami 
naszego regionu, bo ich praca 
jest wizytówką całego Mazow-
sza, inspiracją i mobilizacją  

do odkrywania bogactwa naszego 
regionu. 

Wśród tegorocznych laure-
atów znaleźli się przedstawiciele 
różnych pokoleń, reprezentujący 
różne nurty i spojrzenia na rze-
czywistość, których wspólnym 
celem jest zwrócenie uwagi na 
pielęgnowanie i dbałość o zacho-
wanie dziedzictwa narodowego. 
Każdy z nagrodzonych otrzymał 
statuetkę oraz nagrodę pieniężną 
w wysokości 10 tys. zł. 

W gronie laureatów znalazł się 
Jacek Łepecki, prezes zarządu 
i dyrektor generalny Warszawskiej 

Orkiestry Symfonicznej „Sonata” 
im. Bogumiła Łepeckiego. Jest 
synem Bogumiła Łepeckiego – 
twórcy orkiestry, dyrygenta i aran-
żera, Powstańca Warszawskiego, 
którego imię orkiestra przyjęła 
w 2002 r. Od 1989 r. kieruje Fun-
dacją i Warszawską Orkiestrą 
Symfoniczną „Sonata”. Zorga-
nizował ponad 450 koncertów 
kameralnych i  symfonicznych:  
w Polsce, Europie i Świecie, w tym 
10 tourne zagranicznych w Euro-
pie, Ameryce Północnej, Wielkiej 
Brytanii, na Bliskim Wschodzie, 
3-krotnie w Niemczech, 2-krot-

nie we Francji, Austrii, Belgii, 
Litwie, Szwecji, Izraelu, Meksy-
ku. Jest promotorem twórczości 
kompozytorów polskich takich 
jak: Stanisław Moniuszko, Karol 
Szymanowski, Fryderyk Chopin, 
Ignacy Jan Paderewski, Mieczysław 
Karłowicz, Józef Elsner, Zygmunt 
Noskowski, Władysław Żeleński  
i Feliks Nowowiejski. Dla miesz-
kańców Mazowsza zrealizował po-
nad 100 koncertów symfonicznych 
i kameralnych w miastach takich 
jak: Góra Kalwaria, Modlin, Wy-
szków, Gostynin, Siedlce, Radom, 
Tarczyn, Przasnysz, Ostrołęka czy 

Radziejowice. Do realizowanych 
przez niego projektów może-
my zaliczyć koncert symfoniczny  
w 25. rocznicę pontyfikatu Ojca 
Świętego Jana Pawła II, który odbył 
się w Warszawie w 2003 r. Z kolei 
w latach 1995-2005 Jacek Łepecki 
opracował i zrealizował autorski 
program „Kultura i dziedzictwo  
w nauczaniu Jana Pawła II”, którego 
efektem były koncerty orkiestry  
w największych stołecznych ko-
ściołach. Jest laureatem wielu wy-
różnień nagród i odznaczeń, m.in. 
Srebrnego Krzyża Zasługi, Krzyża 
Kawalerskiego Orderu Odrodzenia 

Polski. – Jako prezes zarządu funda-
cji i dyrektor generalny Warszawskiej 
Orkiestry Symfonicznej „Sonata” 
deklaruję, że będę nieprzerwanie,  
w Polsce, Europie i na świecie, 
poprzez kulturę wysoką i dzieła 
wybitnych kompozytorów i poetów, 
zwłaszcza z Mazowsza, sławił moją 
małą ojczyznę, jaką jest Mazowsze 
– podkreśla Jacek Łepecki. – Do-
łączenie do laureatów poprzednich 
21. edycji tej nagrody, wybitnych 
osobowości i instytucji z Mazowsza, 
a także odebranie nagrody z rąk mar-
szałka Adama Struzika, to ogromny 
zaszczyt i honor – dodaje. 

Znamy laureatów XXII edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. W Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki 
w Ciechanowie odebrali oni statuetki z rąk marszałka Adama Struzika. Jednym z nagrodzonych jest Jacek Łepecki, pre-
zes zarządu i dyrektor generalny Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej „Sonata”. Nagrody trafiły również do laureatów 
ubiegłorocznej edycji, podczas której, ze względu na pandemię, nie można było zorganizować uroczystej gali.

Jacek Łepecki  
z Nagrodą Marszałka

Laureaci XXI i XXII edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z marszałkiem Adamem Struzikiem podczas gali w Powiatowym Centrum Kultury w Ciechanowie
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Laureaci XXII edycji  
Nagrody Marszałka  
Województwa Mazowieckiego

Pozostali laureaci XXII edycji 
Nagrody Marszałka Wojewódz-
twa Mazowieckiego to: Miro-
sław Greluk z Siedlec – artysta, 
malarz, działacz społeczny, 
wolontariusz, menadżer, a także 
organizator imprez artystycz-
nych, kulturalnych, charyta-
tywnych i sportowych; Leszek 
Celej z Mińska Mazowieckie-
go – dyrektor Muzeum Zie-
mi Mińskiej, inicjator działań  
 charakterze historycznym;  
ks. prof. UKSW dr. hab. Mi-
rosław Mejzner – pallotyn z 
Ożarowa Mazowieckiego, wy-
kładowca, promotor polskiej na-
uki i kultury za granicą; prof. dr 
hab. inż. Janusz Zieliński – na-
uczyciel akademicki Politechni-
ki Warszawskiej Filii w Płocku, 

specjalista w zakresie modyfi-
kacji właściwości i zastosowa-
nia ciężkich frakcji pochodzą-
cych z przerobu ropy naftowej  
i węgla kamiennego, kompozy-
cji bitumiczno-polimerowych  
i polimerów termoplastycznych; 
Maria Juszczyk z Warszawy – 
dyrektor domu kultury „Prom 
Kultury” na Saskiej Kępie, 
organizatorka m.in. Święta 
Saskiej Kępy; Robert Fidos 
z Borkowic w pow. przysu-
skim, wójt Borkowic, historyk 
regionalista, nauczyciel, pre-
zes Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju i Promocji Gminy 
Borkowice, współzałożyciel 
Towarzystwa Kulturalnego im. 
Oskara Kolberga w Przysusze, 
Stowarzyszenia Pamięci Ma-

jora Henryka Dobrzańskiego 
„Hubala” w Rudnie; Ludowy 
Zespół Artystyczny „Ciecha-
nów” – działający od 35 lat, je-
den z najlepszych amatorskich 
zespołów folklorystycznych  
w Polsce; Regionalne Centrum 
Kultury Kurpiowskiej im. ks. 
Władysława Skierkowskiego 
w Myszyńcu – zajmuje się 
wspieraniem twórców ludowych 
i promocją kultury ludowej, 
prowadzi m.in. warsztaty, orga-
nizuje wyjazdy i konkursy dla 
dzieci związane z kurpiowską 
tradycją, przy centrum działa 
Zespół Folklorystyczny „Kur-
piowszczyzna”; Kapela Podwór-
kowa „U Maxa” działająca przy 
Gminnym Ośrodku Kultury  
w Siennie. 

Jacek Łepecki odebrał nagrodę z rąk marszałka Adama Struzika

Trwają konsultacje uchwały antysmogowej
Jeszcze do 2 listopada br. można wziąć udział w konsultacjach mazowieckiej uchwały 
antysmogowej. Uwagi można zgłaszać:
• za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronach urzędu marszałkowskiego (formu-

larz będzie aktywny tylko w terminie trwania konsultacji),
• pisemnie na adres Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych 

UMWM (ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa),
• ustnie do protokołu po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Szczegóły można znaleźć na stronach www.mazovia.pl oraz www.powietrze.mazovia.pl.
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Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. to wspólne przedsięwzięcie samorządów województwa i gminy. Samorządy 
podzielą się kosztami budowy. Muzeum będzie działać jako oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie. 20 paź-
dziernika porozumienie w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik i burmistrz Radzymina – Krzysztof Chaciński. 
Również tego samego dnia władze miasta zawarły umowę z wykonawcą inwestycji.

Mazowsze i Radzymin budują 
Muzeum Bitwy Warszawskiej

Muzeum Bitwy Warszawskiej 
1920 r. to wspólne przedsięwzięcie 
samorządów województwa i gminy. 
Samorządy podzielą się kosztami 
budowy. Muzeum będzie działać jako 
oddział Muzeum Niepodległości w 
Warszawie. Dziś porozumienie w tej 
sprawie podpisali marszałek Adam 
Struzik i burmistrz Radzymina – 
Krzysztof Chaciński. Również dziś 
władze miasta zawarły umowę z 
wykonawcą inwestycji. 

W sierpniu 2019 r. marszałek 
Adam Struzik i burmistrz Krzysztof 
Chaciński podpisali list intencyjny w 
sprawie podjęcia wspólnych działań 
zmierzających do powstania Muzeum 
Bitwy Warszawskiej w Radzyminie. 
Od tamtego czasu, gmina opracowała 
koncepcję obiektu, pozyskała grunt, 
dokonała zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, 
zaprojektowała budynek muzeum 
oraz uzyskała pozwolenie konserwa-
tora zabytków na realizację inwestycji. 
W tym roku otrzymano pozwolenie na 
budowę oraz rozstrzygnięto przetarg 
na realizację robót budowlanych.

Jak podkreśla marszałek Adam 
Struzik podpisane porozumienie to 
kolejny po liście intencyjnym krok 
– Konsekwentnie dążymy od utwo-
rzenia tego muzeum. Podopisujemy 
porozumienie, w który dokładnie 
określamy nasze obowiązki jako 
współwłaścicieli tej nowo powstają-
cej placówki. To wzorowy przykład 
współpracy dwóch samorządów. Dziś 
idziemy jeszcze dalej. Dzięki decyzji 
radnych województwa mamy już za-
bezpieczone w budżecie wojewódz-
twa 4,4 mln zł na budowę tej jakże 
ważnej instytucji – dodaje marszałek.

Porozumienie zawarte pomiędzy 
województwem mazowieckim a 
gminą Radzymin określa wzajemne 

zobowiązania dotyczące inwestycji, 
nieruchomości a także współfinanso-
wania działalności bieżącej Muzeum 
Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzy-
minie. Kosztami budowy samorządy 
podzielą się po połowie. W latach 
2022 i 2023 władze Mazowsza prze-
każą gminie dotację celową na wydat-

ki majątkowe z przeznaczeniem na 
realizację inwestycji, a z kolei w 2023 
r. oba samorządy przekażą Muzeum 
Niepodległości w Warszawie dotacje 
celowe na wyposażenie i utworzenie 
wystawy stałej.

Burmistrz Radzymina Krzysztof 
Chaciński nie kryje zadowolenia z 
wykonanej dotychczas pracy i współ-
pracy z samorządem Województwa. 
– Dziś ziszcza się marzenie wielu 
pokoleń Radzyminiaków, miesz-
kańców Mazowsza oraz Polaków. 
Rozpoczynamy budowę Muzeum 
Bitwy Warszawskiej 1920 roku w 
Radzyminie. Od czasu podpisania 
listu intencyjnego z Województwem 
w 2019 roku wykonaliśmy bardzo 
dużo pracy, aby rozpocząć tę ważną 
inwestycję. Poprzez swój upór i kon-
sekwentne działania udowodniliśmy, 
że tylko słowa poparte czynami mają 

wartość i znaczenie – podsumowuje 
burmistrz Radzymina.

Umowa z wykonawcą (Eurodom 
sp. z o. o. z Płocka) zakłada przebu-
dowę dawnego budynku dozorcy 
cmentarza (Świetlicy Pielgrzyma) 
wraz ze zmianą sposobu użytkowania 
na budynek muzeum oraz rozbudo-
wę budynku o pawilon wystawien-
niczy Muzeum Bitwy Warszawskiej 
1920 r. Wykonawca dokona również 
rozbiórki pozostałych budynków. 
Muzeum powstanie naprzeciwko 
Cmentarza Żołnierzy Poległych 
1920 w Radzyminie. Będzie oddzia-
łem Muzeum Niepodległości w 
Warszawie.

Koszt prac budowlanych wy-
niesie ok. 8 mln zł. Powierzchnia 
zabudowy oraz użytkowa to ok. 700 
m2. Termin ukończenia prac prze-
widziano na połowę 2023 r.

Koszt budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej w Radzyminie wyniesie ok. 8 mln zł.

Misją tego ośrodka jest 
wspieranie osób starszych 
w pokonywaniu trudności 
dnia codziennego oraz wie-
lokierunkowa aktywizacja. 
Nowym kierownikiem Klu-
bu został Mariusz Dorot, 
specjalista z zakresu peda-
gogiki, gerontologii, geron-

topsycho-
motoryki. 
Po s i a d a 
dwudzie-
sto letnie 
doświadcze-
nie w pracy z 
osobami starszymi, 
które zdobywał w organi-
zacjach pozarządowych, 
placówkach pomocy spo-
łecznej, placówkach edu-
kacyjnych oraz w pracy 
indywidualnej. Można po-
wiedzieć, że problemy i 
potrzeby osób starszych 
zna równie dobrze, a może 

nawet i lepiej niż sami 
seniorzy.

Pod jego kierownic-
twem, Ośrodek Wsparcia 
Klub Senior+ w Zielonce 
będzie wzmacniał istnie-
jące już grupy senioralne 
oraz będzie organizował 
działania pomocowe i po-
radnictwo specjalistyczne 
skierowane do seniorów.

- Oferta ośrodka bę-
dzie skupiona wokół 

działań międzypoko-
leniowych, integracji 
społecznej, samo-

pomocy i 
działań na 

r z e c z  i n -
nych, zwięk-

szaniu zaradno-
ści i samodzielności 

życiowej seniorów. Po-
prawa kondycji fizycznej 
i psychicznej, wspieranie 
opiekunów rodzinnych, 
rozwijanie zainteresowań 
to także ważne kwestie w 
naszym środowisku se-
nioralnym - zapowiada 
Mariusz Dorot.

– Oferta będzie 
skupiona wokół 

działań międzypo-
koleniowych,  

integracji społecz-
nej, samopo-

mocy (...)   
- mówi 

Mariusz  
Dorot.

Jednym z efektów opracowania lokalnego pro-
gramu senioralnego  jest przeorganizowanie 
istniejącego  Klubu Senior+ i wyodrębnienie go 
ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 
nadanie  mu charakteru ośrodka wsparcia. 

W Zielonce powstał 
Ośrodek Wsparcia 
Klub Senior+

dla seniorów
 z Zielonki

– Dziś ziszcza się marzenie 
wielu pokoleń Radzyminia-
ków, mieszkańców Mazow-
sza oraz Polaków. Rozpoczy-
namy budowę Muzeum Bitwy 
Warszawskiej 1920 roku w 
Radzyminie - nie kryje zado-
wolenia z podpisania porozu-
mienia Krzysztof Chaciński, 
burmistrz Radzymina.

Gratuluję jednostkom OSP z powiatu wołomińskiego:

OSP w Dąbrówce, OSP w Dzięciołach, 
OSP w Miąsem, OSP w Myszadłach, 
OSP w Poświętnem, OSP w Radzyminie, 
OSP w Roszczepie, OSP w Ślężanach, 
OSP w Turzu, OSP w Wołominie, 
OSP w Zawadach

uzyskania dofinansowań na łączną kwotę 
212 947,02 złotych z WFOŚiGW w Warszawie.

Michał Prószyński 
Szef Gabinetu Politycznego MSWiA, 
Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego
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– Wróciła pani na funkcję prze-
wodniczącej Rady Miasta i Gminy 
w Radzyminie. Co się takiego 
wydarzyło, że doszło do zmiany  
w trakcie kadencji?
– Z pełnienia tej funkcji, 18 paździer-
nika 2021 roku, zrezygnował dotych-
czasowy przewodniczący pan Piotr 
Rembelski a ja zostałam wybrana.
– to nie jest pani pierwszy raz na 
tym stanowisku. była pani prze-
wodniczącą kilka lat temu, więc 
jest pani osobą doświadczoną. W 
Radzie Miasta i Gminy Radzymin 
zasiada pani od ilu kadencji?
- W samorządzie w Radzyminie 
jestem bardzo długo. Po raz pierwszy 
byłam radną jeszcze w PRL, a teraz 
jest to  już moja czwarta kadencja.
– Ma więc pani doświadczenie 
współpracy z różnymi liderami 
radzymińskiego samorządu. ale 
jest pani przede wszystkim pe-
dagogiem z wieloletnim doświad-
czeniem i w pracy na kierowni-
czym stanowisku w placówce 
oświatowej...
– Jestem oligofrenopedago-
giem (oligofrenopedagogika 
- edukacja i rehabilitacja osób z 
niepełnosprawnością intelek-
tualną – przyp. red.), dyrek-
torem specjalnego Ośrodka 
Szkolno Wychowawczego, 
ale też w naszej radzymińskiej 
radzie – jeszcze jestem, Prze-
wodniczącą Komisji Edukacji  
i Kultury. Pandemia bar-
dzo nas wszystkich 
zmieniła. Zmieniła 
potrzeby jakimi się 
kierujemy. Jako Prze-
wodnicząca Komisji 
Edukacji zorgani-
zowałam spotkanie  
z dyrektorami szkół, 
żeby wesprzeć ich w 
tej ciężkiej sytuacji. 

Bo w dzisiejszych czasach to nie jest 
tylko zdalne nauczanie jako takie, jest 
to też przeorganizowanie pracy całego 
zespołu pracowników oraz uwrażli-
wianie wszystkich mieszkańców na 
problemy sąsiadów, dzieci i osób, które 
generalnie są słabe psychicznie.
– Co z tego spotkania wynikło, na 
co dyrektorzy kładli szczególny 
nacisk?
– Dyrektorzy, przede wszystkim, 
zwracali uwagę na to, że placówki 
oświatowe mają zbyt małą ilość wejść 
do budynków, bowiem obowiązujące 
w okresie pandemii przepisy sanitarne 
obligują ich do tego, żeby jednym 
wejściem wchodziła określona ilość 
uczniów. W Radzyminie mamy fan-
tastycznych dyrektorów, a właściwie 

panie dyrektorki, które są bardzo 
dobrymi organizatorkami potrafiący-
mi ze zrozumieniem czytać przepisy 
i skutecznie je stosować. Byliśmy z 
panem burmistrzem pod dużym 
wrażeniem organizacji pracy placówek 
oświatowych w naszej gminie.
– Czy bariery architektoniczne są 
jedynymi na jakie zwracały uwagę 
panie dyrektorki?
– Oczywiście, że trudności jest znacz-
nie więcej. Zwracano uwagę na brak, 
takiego naprawdę dobrego sprzętu, z 
którego korzystają uczniowie. Brak do-
stępu do szybkiego Internetu, ale też 
dzięki pracowniom w szkołach, dzięki 
dużemu zaangażowaniu zarówno 
Burmistrza jak też CUW i dyrektorów 
placówek, to nauczanie zdalne udało 
się zorganizować.
– Jak dyrektorzy oceniają kondycję 
psychofizyczną uczniów radzymiń-
skich szkół?
– Oczywiście jest z tym problem, po-
dobnie jak w całym kraju. Dyrektorzy 
zwracają uwagę na to, że w każdej 
szkole powinien być zatrudniony 
psycholog na pełnym etacie i o to też 
występowali w arkuszach organizacji 
nowego roku szkolnego.
– Czy jest jakaś szansa, że taką 
możliwość organizacji wsparcia 

dla dzieciaków, a czasem pewnie 
i dla dorosłych, otrzymają?
– Wystarczającej ilości godzin na pew-
no nie dostaną, chociażby dlatego, że 
nasze szkoły są bardzo liczne. Bardzo 
dużo jest uczniów a akurat te potrzeby 
są bardzo duże. Będę się cieszyła jeśli 
chociaż w części zostaną spełnione.
– Co jeszcze, z pozycji radnej, 
przewodniczącej rady, może pani 
pomóc zmienić?
– Obaj nasi burmistrzowie – za-
równo Krzysztof Chaciński jak i 
wiceburmistrz Krzysztof Dobrzy-
niecki wywodzą się ze stowarzyszenia 
Forum Radzymińskie. Ja też jestem 
społecznikiem – instruktorem ZHP, 
więc znamy możliwości oddziaływania 
organizacji pozarządowych, te formy 
są nam bardzo bliskie. Również OPS 
w Radzyminie jest bardzo wyczulony 
na to, żeby pomagać osobom, które są 
w jakimś kryzysie poprzez różne pro-
jekty czy wolontariat. Trzeba zbierać 
wszystkie informacje, wiedzieć gdzie 
i jakie są potrzeby i jakie wsparcie jest 
w konkretnych sytuacjach możliwe. 
Dużą wiedzę i rozeznanie w terenie 
mają nasi sołtysi i oni też prowadzą 
wspierają mieszkańców poszcze-
gólnych sołectw. Musimy wspólnie 
zmierzyć się z tym problemem.

– Zwracano uwagę (podczas spotkania z dyrektorka-
mi szkół i przedszkoli) na brak, takiego naprawdę 
dobrego sprzętu, z którego korzystają uczniowie. 

Brak dostępu do szybkiego Internetu, ale też 
dzięki pracowniom w szkołach, dzięki dużemu 

zaangażowaniu zarówno Burmistrza jak też 
CUW i dyrektorów placówek, to nauczanie 

zdalne udało się zorganizować – mówi Elżbie-
ta Darka, przewodnicząca radzymińskiej rady.

Z Elżbietą Darką, nową przewodniczącą Rady Miasta Radzymin, rozmawialiśmy między innymi o kondycji radzymiń-
skiej oświaty. O bolączkach i najpilniejszych potrzebach, jakie przed placówkami oświatowymi i samorządami stawia 
czas pandemii z przewodniczącą rady rozmawiała Teresa Urbanowska.   

Elżbieta Darka ponownie 
na czele radzymińskiej rady

Na początku sierpnia Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków  o udzielenie 
dotacji celowych z budżetu Powiatu Wołomińskiego dla ochotniczych straży pożarnych. Środki na ten cel w 
budżecie powiatu na 2021 rok zabezpieczyła Rada Powiatu Wołomińskiego.

200 tys. zł wsparcia dla OSP
W czerwcu br. Rada Powiatu 

Wołomińskiego na wniosek Za-
rządu podjęła uchwałę w sprawie 
określenia zasad ubiegania się o 
udzielenie dotacji celowych przez 
Ochotnicze Straże Pożarne z bu-
dżetu Powiatu Wołomińskiego.

Nabór wniosków ogłoszony 
przez Zarząd Powiatu trwał od 9 
sierpnia 2021 roku do 31 sierpnia 
br. Wnioski o dofinansowanie zło-
żyły łącznie 42 ochotnicze Straże 
Pożarne z terenu powiatu woło-
mińskiego i każda z nich otrzymała 
wsparcie w wysokości do 5 tys. 
złotych.

Starosta Wołomiński Adam 
Lubiak złożył przedstawicielom 
OSP podziękowania za ofiarną 
służbę na rzecz mieszkańców 
powiatu wołomińskiego oraz po-
gratulował skutecznie złożonych 

wniosków o dofinansowanie. W 
wydarzeniu wzięli udział przed-
stawiciele władz powiatu m.in. 

przewodniczący Rady Powiatu 
Adam Pietrzak, wicestarosta Piotr 
Borczyński, członkowie zarządu 

Paweł Dąbrowski i Grzegorz Siwek, 
wiceprzewodniczący Rady Cezary 
Wnuk, radny Paweł Śliwa oraz wójt 
Gminy Dąbrówka, którzy dołączyli 
się do życzeń składanych przez sta-
rostę i pogratulowali pozyskanego 
wsparcia.

Jednostki mogą przeznaczyć 
otrzymane dofinansowanie na 
realizację zadań wpływających na 
poprawę bezpieczeństwa miesz-
kańców powiatu, podniesienie 
gotowości bojowej jednostek OSP 
oraz minimalizację skutków zda-
rzeń losowych dzięki szybkiej i 
profesjonalnej interwencji, poprzez 
m.in. zakup umundurowania spe-
cjalnego (bojowego) oraz środków 
ochrony zakup sprzętu, aparatury, 
urządzeń oraz innego wyposażenia 
niezbędnego do prowadzenia dzia-
łań ratowniczych.

Starosta Adam Lubiak pogratulował druhom skutecznie złożonych wniosków 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.) 
zawiadamia się, że w dniu 20 września 2021 r. została wydana 
przez Wojewodę Mazowieckiego decyzja Nr 93/SPEC/2021  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek inwestora: 
Zarządu Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 
Warszawa, dla inwestycji pn.: „Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 
634 i 636 w m. Wólka Kozłowska, gmina Tłuszcz”.

Stronami postępowania w sprawie są: wnioskodawca, właściciele, 
użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem.

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, 
powiat wołomiński, gmina Tłuszcz.
 
Działki usytuowania obiektu:
- działki w istniejącym pasie drogowym:
Gmina Tłuszcz
obręb 0024 Wólka Kozłowska, działki nr ew.: 469/1, 254/6, 

- działki w projektowanym pasie drogowym, działki podlegające 
podziałowi do przejęcia pod inwestycję (w nawiasach numery działek 
po podziale - tłustym drukiem numery działek przeznaczone do 
przejęcia pod inwestycję):
Gmina Tłuszcz
obręb 0024 Wólka Kozłowska, działki nr ew.: 170 (170/2, 170/1), 
250 (250/2, 250/1), 478/1 (478/4, 478/5), 365 (365/1, 365/2), 364 
(364/1, 364/2), 201 (201/2, 201/1),

- działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę sieci uzbrojenia 
terenu, przebudowę innych dróg publicznych, przebudowę zjazdów, 
niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym 
drukiem - numery działek po podziale przeznaczone pod budowę/
przebudowę):
Gmina Tłuszcz
obręb 0024 Wólka Kozłowska, działki nr ew.: 170 (170/1), 478/1 
(478/5), 250 (250/1), 201 (201/1), 364 (364/2), 199.

Od powyższej decyzji przysługuje prawo do wniesienia odwołania 
w terminie 14 dni, do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za 
pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, pl. Bankowy 3/5, 00-950  
Warszawa. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania 
administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 
czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Strona chcąca zapoznać się z aktami postępowania, może tego 
dokonać na pl. Bankowym 3/5, Warszawa, pok. 7 w poniedziałek  
w godz. 1300 - 1600 lub w czwartek w godz. 800-1200 po wcześniejszym 
umówieniu się telefonicznym pod nr 22 695-62-19. Osoby 
nieumówione nie będą obsługiwane. 

Informacja ta ma na celu jedynie przedstawienie aktualnego stanu 
postępowania. Podczas jej trwania strony nie uzyskają informacji  
o planowanym terminie zakończenia postępowania ani nie otrzymają 
informacji merytorycznych. Czas przeznaczony na zapoznanie 
się z aktami wynosi do 30 min i nie może zostać przedłużony.  
W pokoju nr 7 może przebywać tylko jedna osoba do jednej 
sprawy. Podczas przeglądania akt obowiązuje nakaz zachowania 
1,5 m odległości pomiędzy osobami oraz nakaz używania 
rękawiczek jednorazowych, dezynfekcji dłoni oraz zasłaniania ust 
i nosa. Osoba przebywająca w urzędzie winna używać rękawiczek 
jednorazowych, zdezynfekować dłonie oraz mieć zasłonięte usta  
i nos.

WI-I.7820.2.5.2021.RR



8

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

28 października 2021powiat

www.wilenskapark.pl

Największe dofinansowanie, jakie 
w tym miesiącu przyznano, pochodzi 
z Rządowego Funduszu Polski Ład 
w ramach Programu Inwestycji 
Strategicznych, o którym szeroko 
poinformowano w poniedziałek, 25 
października. Dobra wiadomość 
dotarła również do Kobylki. - Mamy 
dofinansowanie do budowy ulicy 
RATAJA w Kobyłce - w wysokości 
prawie pięć  mln złotych. Zgodnie 
z procedurą Polskiego Ładu ulicę 
powinniśmy zrealizować w terminie 
12 miesięcy od dnia podpisania 
umowy. Kilka prób składania wnio-
sków w różnych programach, kilka 
wizyt, dobrych rozmów przyniosło 
skutek. Dzięki temu dofinansowa-
niu wybudujemy kolejną ulicę w 
Kobyłce z pełnym odwodnieniem, 
kanalizacją sanitarną, chodnikiem i 
nawierzchnią asfaltową – informuje 
Edyta Zbieć, burmistrz Kobyłki.

Dzień później burmistrz 
dzieli się z mieszkańcami 
kolejną dobrą wiadomością: 
- Otrzymaliśmy rekomen-
dację do dofinansowania 
zadania pn. „Poprawa bez-
pieczeństwa ruchu dro-
gowego w obszarze od-
działywania trzech przejść 
dla pieszych w Kobyłce 
na skrzyżowaniu ul. Ks. 
Kazimierza Pieniążka i 
ul. Ks. Franciszka Marmo na drogach 
431325W i 430492W”. Szacunkowa 
całkowita wartość inwestycji - 100 
000 zł. Wartość przyznanego dofi-
nansowania – 80 000,00 zł (maksy-
malny możliwy poziom dofinanso-
wania). Przyznane środki pochodzą 
Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg w zakresie poprawy bezpie-
czeństwa ruchu pieszych w obszarze 

oddziaływania przejść dla pieszych. 
To już kolejne dofinansowane zada-
nie z tego funduszu. W połowie tego 
roku otrzymaliśmy również dofinan-
sowanie na przebudowę przejść dla 
pieszych w ul. Jana Pawła II (przy ul. 
Wołomińskiej) - 20 tys. zł dofinan-
sowania oraz na ul. Przyjacielskiej 

(przy ul. Longinusa) 52 tys. zł do-
finansowania. Realizacja wszystkich 
trzech inwestycji zaplanowana jest  
w 2022 r. 

Kilka dni wcześniej, w tym sa-
mym kanale informacyjnym,  bur-
mistrz Zbieć poinformowała o dofi-
nansowaniu z PFRON w wysokości 
ponad 96 tys. zł, które mają być prze-
znaczone na zakup sprzętu rehabili-

tacyjnego. Sprzęt za pośrednictwem 
uruchomionej przez Miasto Kobyłka 
w 2021 r. wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjno – wspomagającego, 
będzie nieodpłatnie przekazywany 
mieszkańcom Kobyłki, których stan 
zdrowia wymaga korzystania z takich 
specjalistycznych pomocy. Przyznany 
grant pochodzi ze środków PFRON 
z programu "Pomoc osobom nie-
pełnosprawnym poszkodowanym w 
wyniku żywiołu lub sytuacji kryzyso-
wych wywołanych chorobami zakaź-
nymi". Całkowita wartość projektu, 
który zakłada zakup sprzętu to kwota 
ponad 118 tys. zł. 

W ostatnim czasie mieszkańcy 
Kobyłki co raz głośniej domagają się 
stworzenia połączenia Maciołek z 
centrum Warszawy linią autobusową 

oraz bezpośredniego połączenia z 
Wołominem. - W ostatnich dniach 
gościłam w urzędzie kilkudziesięciu 
mieszkańców zwracających się o 
pomoc w przedmiotowym temacie, 
nie tylko Kobyłki ale również Zielonki 
i Wołomina. Temat jest na pewno 
trudny i na pewno wymaga współ-
pracy kilku gmin. Bardzo ważna i 
kluczowa sprawa to rozmowa z ZTM 

i sprawdzenie czy będzie możliwe 
uruchomienie linii ZTM, takiej jaka 
funkcjonuje na terenie Marek i Ra-
dzymin. Musimy sprawdzić w jakiej 
wysokości ZTM może finansować 
ten transport, czy ZTM posiada 
odpowiednią ilość autobusów, które 
mogłyby kursować na tej linii? I 
wreszcie, czy będzie możliwe dofi-
nansownie transportu ze środków 
Funduszu rozwoju przewozów au-
tobusowych o charakterze użytecz-
ności publicznej (środki Wojewody)? 
W czwartek tj 21 października odbyło 
się w Zielonce spotkanie z włodarza-
mi gmin zainteresowanych wspólną 
linią komunikacyjną łączącą nas ze 
stolicą. Współpraca w tym temacie 
jest bardzo ważna i niezbędna. Tego 
samego dnia wysłałam, jako zainte-

resowany burmistrz, oraz członek 
Rady Warszawskiego Transportu 
Publicznego pismo w tej sprawie 
do ZTM, a tym samym otworzyłam 
pierwsze drzwi. To pierwszy krok 
- ale jak to się mówi, każda podróż 
zaczyna się od pierwszego kroku… 
– napisała burmistrz Zbieć na swoim 
internetowym profilu. 

Oprac. red.

W czasach minionych październik był miesiącem oszczędzania. W tym roku śmiało można powiedzieć, że jest mie-
siącem dobrych wiadomości. Nasze lokalne samorządy otrzymały pokaźne dofinansowania z wielu źródeł o czym 
samorządowcy chętnie informują na różnych forach społecznościowych.

Na co Kobyłka przeznaczy 
pozyskane dotacje? 

– Mamy dofinansowanie do budowy ulicy RATAJA  
w Kobyłce - w wysokości prawie pięć  mln złotych. 
Zgodnie z procedurą Polskiego Ładu ulicę powinniśmy 
zrealizować w terminie 12 miesięcy od dnia podpisa-
nia umowy. Kilka prób składania wniosków w różnych 
programach, kilka wizyt, dobrych rozmów przyniosło 
skutek. Dzięki temu dofinansowaniu wybudujemy  
kolejną ulicę w Kobyłce z pełnym odwodnieniem,  
kanalizacją sanitarną, chodnikiem i nawierzchnią  
asfaltową – informuje Edyta Zbieć, burmistrz Kobyłki.


