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– Jeżeli chodzi o budynek szpitala to jest to  
nasza sztandarowa inwestycja i chyba wszyscy  
widzimy, w jak szybkim tempie idzie jej realiza-

cja. Została ona podzielona na dwa etapy.  
I etap jest realizowany a jego oddanie  

do użytku zaplanowane jest na 2022 rok.  
To potężna budowa, której realizacja w całości, 

ze względu na wysokie koszty, będzie trwała 
przez kolejne lata. Powiat się rozwija i cieszę 

się, że rozpoczęliśmy ten projekt – mówi  
Adam Lubiak, starosta wołomiński >> str. 3

Inwestycje 
w przyszłość

– Miasto Ząbki otrzy-
mało dofinansowanie 
w wysokości  5 milio-
nów 315 tysięcy 713 
złotych na budowę 
infrastruktury wodo-
ciągowej. Pozwoli to 
na budowę SUW-u Po-
łudnie – poinformowała 
burmistrz Małgorzata 
Zyśk >> str. 3

Ponad 5 milionów  
złotych na inwestycje 
wodno-kanalizacyjne 

w Ząbkach
– Radni posiadają klu-

czową rolę w kreowaniu 
wizji i strategii rozwoju miasta 
podejmując stosowne uchwały, 
jednak już realizacja tej strategii 
leży wyłącznie po stronie burmistrza  
i podległych mu urzędników. Dla-
tego też zdecydowałem się przejść 
do mareckiego ratusza, bo wierzę, 
że obejmując nowe stanowisko 
będę miał zdecydowanie większe 
możliwości do działania – mówi  
Paweł Pniewski  >> str. 5

Nowy zastępca 
burmistrza Marek
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Likwidacja  
karty podatkowej

O likwidacji opodatkowania w formie karty podatkowej rozmawiamy  
z Pawłem Żółtkiem – właścicielem biura rachunkowego mojerozliczenia.pl

– Nasi Czytelnicy w dalszym 
ciągu dopytują o zmiany  
w podatkach.
– Ważną zmianą w podatkach 
jaka czeka podatników w roku 
2022 jest ta dotycząca podatników 
rozliczających się w formie karty 
podatkowej.
– Co się zmieni?
– Możliwość stosowania opodatko-
wania w formie karty podatkowej 
będzie dotyczyła wyłącznie podat-
ników, którzy korzystali z tej formy 
opodatkowania na dzień 31 grud-
nia 2021 r. i będą kontynuowali sto-
sowanie tej formy opodatkowania. 
W praktyce oznacza to, że karta 
podatkowa będzie niedostępna dla 
przedsiębiorców, którzy z tej formy 
rozliczania dotąd nie korzystali. 
Od 1 stycznia 2022 r. nikt 
nowy nie będzie mógł 
złożyć wniosku o 
zastosowanie opo-
datkowania w tej 
formie.
– Co to oznacza 
dla podatni-
ków opodatko-
wanych dziś 
kartą podat-
kową?
– Beztermi-
nowe prawo 
do karty po-
d a t k o w e j 
straci np. 
przedsię-
biorca, który 
w 2021 r. opodatkowany jest w tej 
formie, zmieni formę rozliczania 
na 2022 r. na podatek liniowy i 
będzie chciał powrócić do opo-
datkowania w formie karty od 
2023 r. Innymi słowy, jeżeli jest to 
atrakcyjna forma opodatkowania i 
podatnik korzysta z niej w chwili 
obecnej - warto przy tym rozli-

czeniu pozostać, bo rezygnacja z 
tej formy opodatkowania będzie 
równoznaczna z rezygnacją bez-
terminową. Przedsiębiorcy opo-
datkowani w 2021 r. w formie karty 
podatkowej będą mieli prawo do 
opodatkowania w tej formie także 
w 2022 r., o ile nadal będą spełniali 
warunki określone ustawą. 

– Co jeszcze się zmieni?
– Zmiana polegająca na braku 
prawa do odliczenia zapłaconej 
składki zdrowotnej, obejmie także 
podatników opodatkowanych w 
formie karty podatkowej. Będzie 
to odczuwalne finansowo. Aktu-
alnie od kwoty podatku wskaza-
nego w decyzji, przedsiębiorcy 
objęci ubezpieczeniem w ZUS, 
odejmują zapłacone składki na 
ubezpieczenie zdrowotne i tak 
pomniejszony podatek dopiero 
wpłacają na konto urzędu skar-
bowego. Od 1 stycznia 2022 r. do 
wpłaty będzie podatek wynika-

jący dokładnie w takiej kwocie w 
jakiej jest to wskazane w decyzji. 
W   znacznej części przypadków 
oznacza to wpłatę o ok. 300 zł 
wyższą niż dotychczas. Nie jest 
to jednak regułą. Zmianie ulegnie 
też sposób rozliczania składek 
zdrowotnych. Podstawę wymiaru 
miesięcznej składki zdrowotnej 

stanowić będzie kwota minimal-
nego wynagrodzenia obowiązują-
cego w dniu pierwszego stycznia 
danego roku. W roku 2022 będzie 
to kwota 270,90 zł. A i jeszcze 
ważna zmiana dla lekarzy. Medycy, 
którzy prowadzą indywidualne 
praktyki i kierują swoje usługi 
bezpośrednio do pacjentów, czyli 
nie mają kontraktu, ani z przy-
chodnią, ani ze szpitalem, zacho-
wają prawo do opodatkowania w 
formie karty podatkowej. Jeżeli 
w 2021 r. rozliczali się w formie 
karty podatkowej, to nadal będą 
mieli takie prawo w 2022 r.

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
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Kobyłka ul. Szeroka 6
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– Aktualnie od kwoty podatku wskazanego 
w decyzji, przedsiębiorcy objęci ubezpie-

czeniem w ZUS, odejmują zapłacone 
składki na ubezpieczenie zdrowotne 
i tak pomniejszony podatek dopiero 

wpłacają na konto urzędu skarbowe-
go. Od 1 stycznia 2022 r. do wpłaty 

będzie podatek wynikający dokład-
nie w takiej kwocie w jakiej jest  

to wskazane w decyzji. W  znacz-
nej części przypadków oznacza to 

wpłatę o ok. 300 zł wyższą  
niż dotychczas. Nie jest to jednak 

regułą – wyjaśnia Paweł Żółtek  
z mojerozliczenia.pl 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Zgodnie z art. 9ac ust. 1-1a ustawy z dnia 28 marca 2003 r.  
o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1043 ze zm.), oraz 
art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247), że na wniosek inwestora: 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, 
w dniu 19 października 2021 r. została wydana przez Wojewodę 
Mazowieckiego decyzja Nr 737/SAAB/2021 zatwierdzająca projekt 
budowalny i udzielającą pozwolenia na budowę i rozbiórkę dla: 

inwestor:   PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
                   ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

inwestycja: „Budowa skrzyżowania dwupoziomowego w Mokrej 
Wsi, polegająca na budowie wiaduktu drogowego nad linią kolejową 
nr 6 Zielonka – Kuźnica Białostocka w km ok. 45,514 w ciągu 
drogi DW 636 stanowiącej połączenie miejscowości Mokra Wieś 
z Jadowem, w związku z likwidacją przejazdu kolejowego w km 
45,572 linii kolejowej nr 6, stanowiąca uzupełnienie przedsięwzięcia 
pn. „Modernizacja linii E75 na odcinku Sadowne – Białystok wraz 
z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – 
Sadowne” realizowana w ramach projektu „Prace na linii E75 
na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na 
odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne”, na terenie działki ew.: 
nr 871/5, 873/7, 873/8, 873/9, 875, 877/6, 881/7, 882, 885/5, 896/4, 
912, 919/9, 919/10, 920/5, 920/12, 920/13, 920/15, 922 z obrębu 
0016 Site oraz 255, 252/5, 253/5 z obrębu 0010 Nowinki, jed. 
ew. nr 413406_2, gmina Jadów, powiat wołomiński, województwo 
mazowieckie,

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać 
w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Warszawie (Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 7 POK, 
w godzinach 1300-1600 – pon., 800-1200 – czw.) po wcześniejszym 
umówieniu się telefonicznym pod nr 22  695-62-19. Osoby nie 
umówione nie będą obsługiwane. 

Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi 30 min  
i nie może zostać przedłużony. W jednym pokoju może przebywać 
tylko jedna osoba do danej sprawy.

Podczas przeglądania akt obowiązuje nakaz zachowania 1,5 m 
odległości pomiędzy osobami oraz nakaz dezynfekcji dłoni oraz 
zasłaniania ust i nosa. 

Informacja w sprawach będzie ponadto udzielania telefonicznie 
w poniedziałek w godz.1300 - 1600 lub w czwartek w godz.  
800 - 1200 pod nr 22 695-66-48. Informacja ta ma na celu jedynie 
przedstawienie aktualnego stanu postępowania. Podczas rozmowy 
strony nie uzyskają informacji o planowanym terminie zakończenia 
postępowania. 

Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo do wniesienia 
odwołania w terminie 14 dni, od jej doręczenia do Głównego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za pośrednictwem Wojewody 
Mazowieckiego. 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze 
zm.), doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia w niniejszej sprawie.
Data publicznego obwieszczenia: 12 listopada 2021 r.
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Byle do wiosny!
Edward M. Urbanowski

Przed nami ciężki okres. Podwyżki cen paliw, energii elektrycznej, 
gazu, żywności, usług …. wszystkiego. Zapowiadane rekompensaty 
niewiele pomogą, gdyż ci – np. emeryci - co mają niskie dochody do-
staną niewiele. Kilkadziesiąt złotych! Zyskają zaś ich bogatsi koledzy, bo 
kilkaset. Taka polityka nie ma nic wspólnego z rzeczywistą pomocą, gdyż 
tylko rażąco powiększy różnicę dochodów, w niczym nie przyczyniając 
się do poprawy życia np. osób z niską emeryturą. Wprost przeciwnie!

Tyle tytułem wstępu. Nadchodzi zima a z nią kolejna fala pandemii. 
I to o niej najwyższa pora porozmawiać, gdyż może się okazać, że wielu 
z nas nie zobaczy najbliższej wiosny.

Profesor Krzysztof Pyrć, wirusolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego w 
Krakowie – Obecnie mamy w Polsce zaszczepionych zaledwie 53 proc. 
osób. Zwracaliśmy uwagę, że aby ograniczyć transmisję zakażeń powinno 
być zaszczepionych co najmniej 70 proc. populacji. Pojawienie się wa-
riantu delta podniosło jeszcze bardziej ten próg i mówi się nawet o 85 
proc. Nijak ma się do tego nasze 53 proc. zaszczepionych, podobnie jak 
stopień zaszczepienia w wielu innych krajach, włączając w to sławny już 
Izrael, gdzie zaszczepiło się tylko nieco ponad 60 proc. społeczeństwa. To 
wciąż zdecydowanie za mało. Jeśli zatem tego pożądanego progu szcze-
pień ochronnych nie osiągniemy, to nie zatrzymamy wirusa. Wysokość 
czwartej fali zależy od liczby osób jaka wciąż jest wrażliwa na zakażenie, 
a tych mamy wciąż sporo. Pamiętajmy również, że szczepionka czy 
przechorowanie nie dają nam magicznej tarczy i nie chronią w 100 proc.

W Wielkiej Brytanii przede wszystkim w wysokim stopniu zabez-
pieczono grupę osób najbardziej zagrożonych ciężkim przebiegiem 
COVID-19. Podobnie jak w wielu innych krajach Europy Zachodniej, 
wyszczepienie osób w wieku 65 plus sięga tam prawie 100 proc. Nam 
wciąż daleko do tego poziomu, mamy jakieś 30-40 proc. niezaszczepionej 
populacji w tym wieku. A przypomnijmy, że śmiertelność w tej grupie 
jest wysoka i może sięgać nawet 20 - 30 proc. Stąd niestety obecna fala 
zakażeń może być nie tylko wysoka, ale przynieść również wiele zgonów! 
Trzeba zatem jak najszybciej skorzystać z możliwości zaszczepienia się, a 
w przypadku osób z grupy 60 plus zadbać o 3 dawkę. Jeżeli pozostaniemy 
bierni, ta zima może być tragiczna. Szpitale coraz częściej zapełniają 
się chorymi na COVID-19. Nie pozwólmy, aby powtórzył się rok 2020!

Warto pamiętać, że osoby w pełni zaszczepione stwarzają mniejsze 
ryzyko dla siebie, dla innych i dla służby zdrowia. Rzadziej przenoszą 
wirusa, trudniej się zarażają, a jak już to nastąpi to jest znacznie mniejsza 
szansa, że wylądują w szpitalu. Jestem zwolennikiem bardzo niepopular-
nej ostatnio strategii, jaką przyjęła Francja i Włochy, żeby w momencie 
konieczności ograniczać ryzyko poprzez minimalizowanie przede 
wszystkim kontaktów osób niezaszczepionych, które stwarzają największe 
zagrożenie i odmawiają współpracy w walce z pandemią. Chodzi o to, 
żeby uniknąć całkowitego zamknięcia i karania tych, którzy zachowali się 
mądrze i odpowiedzialnie i zaszczepili przeciwko COVID-19. Niestety, 
kilkanaście milionów Polaków „ma szansę” spotkać na swojej drodze 
SARS-CoV-2 gdyż jest bez dodatkowej osłony!

… smutna konstatacja!
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„Zaplanuj sobie co zrobisz dziś, 
jutro, za miesiąc” – zdanie jedne-
go z moich nauczycieli z czasów 
licealnych wryło mi się głęboko w 
pamięci. Wierzcie mi, wiele razy 
próbowałam tworzyć te włąsne plany. 
Im bardziej były dopieszczone, tym 
gorsza była ich realizacja bo ktoś się 
spóźnił, ktoś zachorował, komuś się 
nie chciało, ktoś zapomniał… Po-
dobnie rzecz miała się ze świętami 
– im bardziej ciekawie wyglądały w 
planach tym bardziej byłam pewna, 
że wydarzy się coś takiego co sprawi, 
że plany runą jak domek z kart.

Tak więc z czasem przestałam 
snuć te swoje bardzo szczegółowe 
plany a coraz częściej pozwalam 
nieść się fali, jednak w życiu z 
koniecznością „planowania” spoty-
kamy się niemal na każdym kroku. 

Nie wiem jak Was, ale w związku 
z tym od jakiegoś czasu prześladuje 
mnie zadane w tytule pytanie: "Jakie 
planowanie?.

Jak już wspomniałam, doświad-
czenie życiowe nauczyło mnie, żeby 
za bardzo nie przywiązywać się do 
planu jaki stworzyłam i dotyczy to 
zarówno spraw osobistych jak też 
zawodowych czy społecznych. 

Żeby trochę jednak działać we-
dług czegoś tworzę sobie „zało-
żenia”, które różnią się od planów 
tym, że rozpatruję w nich różne 
scenariusze.

Ponieważ jednak lubię w okre-
ślonej czasoprzestrzeni zajmować 
się równolegle kilkoma działaniami 
miewam tych „założeń” – nie pla-
nów :) całe katalogi.

Czy to pomaga? Mnie tak i 
to bardzo, bowiem niemal każdy 
niedostatek – osobowy, czasowy, 
materiałowy – często udaje się 
zastąpić w inny sposób co nie 
powoduje zbędnej frustracji. Na-
mawiam Was – spróbujcie zmienić 
podejście do swojego planowania. 
Sprawia to, że życie jest mniej 
bolesne. 

Warto się zastanowić czy ide-
ologie typu: „musisz, muszę, 

musi”, „wszystko albo nic”, „po 
trupach do celu” nie powinny 
zastąpić inne, takie, które spra-
wią, że będziemy umieli dostrzec 
krople rosy na trawie, uśmiech lub 
ból naszych bliskich, cieszyć się 
szczęściem własnym i ludzi wokół.

Wielu z nas już to ma i nie wi-
dzi, nie docenia a wielu chciałoby 
mieć lecz ktoś im to zabrał reali-
zując swój własny plan „wszystko, 
albo nic”. 

Spójrzmy na naszą wschodnią 
granicę. Czyj plan jest tam reali-
zowany?

Jakie planowanie?
Teresa Urbanowska

Warto się zastanowić  
czy ideologie typu: „musisz, 

muszę, musi”, „wszystko 
albo nic”, "po trupach do 

celu" nie powinny zastąpić 
inne, takie, które sprawią, 

że będziemy umieli dostrzec 
krople rosy na trawie, 

uśmiech lub ból naszych 
bliskich, cieszyć się szczę-

ściem własnym i ludzi wokół.

– Dofinansowania w ramach 
rządowego Programu Polski Ład 
ucieszyły liderów gmin powiatu 
wołomińskiego. Powiat Wołomiń-
ski otrzymał duże środki...
– Olbrzymie środki, które po raz 
kolejny do nas docierają na reali-
zację zadań samorządowych, które 
przez wiele lat nie miały szans 
na realizację, pokazują, że Rząd 
dostrzega potrzeby tego rejonu. 
Przypomnę może, że inwestycje 
na które w 2019 roku do powiatu 
trafiły środki z Funduszu Dróg 
Samorządowych (ponad 50 mln 
zł) pozwoliły na modernizację 
ulicy Wileńskiej w Wołominie, 
ulicy 100-lecia w Zagościńcu, 
czy też Matarewicza w Ossowie 
(Gmina Wołomin), to inwestycje, 
które, gdyby nie to dofinansowanie, 
byłyby realizowane przez kilka, a 
może nawet przez kilkanaście lat. 
To samo dziś dotyczy „Polskiego 
Ładu”, czyli programu, który ma 
być dla samorządów impulsem 
po pandemii. To prawda, że nasi 
samorządowcy cieszą się z tych 
dotacji.
– Jak jesteśmy przygotowani na 
IV falę pandemii?
– Poziom wyszczepienia w powie-
cie jest w tej chwili powyżej 50% to 
z jednej strony cieszy, ale nie jest 
wystarczające. Informacje ze stro-
ny służb sanitarnych i medycznych 
mówią o tym, że wirus mutuje. Jeśli 
nie zmienimy podejścia do szcze-
pień to możemy jeszcze długo z 
nim się borykać, czego nikt z nas 
by nie chciał. Nie muszę nikogo 
przekonywać o tym jak bardzo ta 
sytuacja komplikuje nam życie na 
każdym szczeblu w tym również 
samorządowym.
– Dotacje z jednej strony wszyst-
kich ucieszyły, ale wszyscy 
mamy z tyłu głowy również in-
flację, która – niestety – rośnie. 
Jest więc radość, że pojawiła się 
możliwość finansowania działań 
w tym tych inwestycyjnych, 
ale jest też obawa, czy inflacja 
pozwoli na realizację zadań w 
zaplanowanych kosztach. Polski 
Ład ciągle rodzi wiele pytań, jest 
dużo niewiadomych związanych 
choćby z subwencją mającą 
niwelować niższe wpływy z 
podatków jak i wiele innych. Sa-
morządy narzekają na zbyt 
skąpe informacje jakie 
otrzymują. Może są 
one mało jasne?
– Rząd zapowiedział 
subwencję dla samo-
rządów związaną z 
obniżeniem wpły-
wów z podatków 
PIT w ramach 
programu Polski 

Ład. Rząd zapowiedział zmiany w 
podatkach dla mieszkańców, ale też 
rekompensatę wynikającą z mniej-
szych wpływów, którą otrzymają 
samorządy, o czym nie wszyscy 
mówią czyli o subwencji wyrów-
nawczej dla samorządów. Z jednej 
strony ma być impuls do rozwoju, 
a z drugiej wyrównanie tego ubyt-
ku, który będzie spowodowany 
niższymi wpływami z podatku. Pa-
miętajmy też, że te niższe podatki 
przełożą się na życie mieszkańców, 
bo to w ich portfelach zostanie wię-
cej pieniędzy. Faktycznie inflacja 
jest już dziś niemała bo to około 
7% na dzień dzisiejszy, ale RPP 
podjęła zdecydowane kroki w celu 
jej ustabilizowania. Oceniam to 
z perspektywy powiatu, mam też 
świadomość tego, że są też słab-

sze strony, ale widocznym jest, że 
realizujemy na całym terenie wiele 
inwestycji, latami niemożliwych do 
wykonania. W mojej ocenie gołym 
okiem widoczny jest rozwój cywi-
lizacyjny na terenie całego powiatu 
wołomińskiego, który postępuje 
z dnia na dzień. Nowe przepisy 

zawsze budziły i będą budziły py-
tania i niepokój. Przypomnę choćby 
zniesienie podatku dla młodych 
do 26 roku życia. Też rodziło to 
wiele niepokojów, a dziś widzimy, 
że wcale to nie przełożyło się na 
mniejsze wpływy i po tych wszyst-
kich zmianach jakie wprowadził 
Rząd, wpływy z podatków powinny 
być na poziomie 2019 roku. Ale 
właśnie ta subwencja wyrównaw-
cza ma ten ubytek zniwelować. 
Oczywiście – pożyjemy, zobaczy-
my. O samorządy tak bardzo się 
nie obawiam, bardziej obawiam 
się o to, czy gospodarka poradzi 
sobie po tym kryzysie związanym 
z pandemią.
– Faktycznie tak dużej liczby 
inwestycji, i to w różnych ob-
szarach naszego terenu, jak 

również różnorodnych, od infra-
struktury zaczynając na inwesty-
cjach kubaturowych kończąc, ja 
nie pamiętam. Duża inwestycja 
w Kobyłce, ogromna inwestycja 
czyli rozbudowa szpitala i wiele 
innych…
– Środowiskowy Dom Samopomo-
cy (ŚDS) w Kobyłce i sąsiadujące 

z nim Centrum Opiekuńczo-
-Mieszkalne (COM) to, poza 
rozbudową szpitala, dwa duże 
projekty kubaturowe, dodam, 
że nie jedyne, realizowane przez 
powiat. Wymarzyłem sobie to 
miejsce w Kobyłce na początku 
tej kadencji, jako realizację tego 
celu. Nie było łatwo bowiem nie 
było pieniędzy, nie było terenu. 
Zadania jakie ŚDS realizuje w 

powiecie od kilkunastu lat ocze-

kiwały na poprawę warunków, nie 
było jednak środków pomocowych, 
z których samorząd mógłby sko-
rzystać na realizację tego typu 
zadań. Dziś wiemy już, że budynek 
ŚDSu będzie oddany do użytku w 
tym roku, czyli tak naprawdę za 
miesiąc. COM oddane do użytku 
zostanie za sześć miesięcy. Będą 
to dwa obiekty, które będą służyły 
osobom niepełnosprawnym i po-
magały ich najbliższym w opiece. 
Po sąsiedzku planujemy Park 
Sensoryczny na ponad 3000 m2. 
W sumie 7000 m2 z budynkami i z 
placem sensorycznym. Wielka in-
westycja, której dziś jeszcze nie wi-
dać i o której niewiele osób jeszcze 
wie. Inwestycja bardzo potrzebna w 
naszym powiecie. Bardzo się cie-
szę, że jej realizacja dobiega końca. 

Jeżeli chodzi o budynek szpitala to 
chyba wszyscy już widzimy, w jak 
szybkim tempie idzie ta inwestycja. 
To nasza sztandarowa inwestycja 
podzielona na dwa etapy. I etap jest 
realizowany -  oddanie do użytku 
zaplanowane jest na 2022 rok. To 
potężna budowa, której realizacja 
w całości, ze względu na wysokie 
koszty, będzie trwała przez kolejne 
lata. Powiat się rozwija i cieszę się, 
że rozpoczęliśmy ten projekt. Wy-
konawca jest solidny i inwestycja 
przebiega sprawnie.

Zapis pełnej rozmowy na  
www.zyciepw.pl w programie  

Gość Życia – Teresa Urbanowska 
zaprasza. Do obejrzenia  

na naszych stronach  
od 15 listopada 2021 r.

O Programie Polski Ład w powiecie wołomińskim a także o inflacji, zmianach  
w podatkach i inwestycjach kubaturowych w służbie zdrowia i rehabilitacji z Ada-
mem Lubiakiem, starostą wołomińskim rozmawia Teresa Urbanowska

 – Będą to dwa obiekty, które będą służyły  
osobom niepełnosprawnym i pomagały ich 

najbliższym w opiece. Po sąsiedzku planuje-
my Park Sensoryczny na ponad 3000 m2.  

W sumie 7000 m2 z budynkami i z pla-
cem sensorycznym. Wielka inwestycja, 
której dziś jeszcze nie widać i o której 

niewiele osób jeszcze wie powstaje  
w Kobyłce (przyp. red.) – mówi  

Adam Lubiak, starosta wołomiński

Ponad 5 milionów złotych na inwestycje 
wodno-kanalizacyjne w Ząbkach

- Miasto Ząbki otrzymało dofi-
nansowanie w wysokości  5 milionów 
315 tysięcy 713 złotych na budowę 
infrastruktury wodociągowej. Pozwoli 
to na budowę SUW-u Południe – po-
informowała burmistrz Małgorzata 
Zyśk. 

Również pozostałe gminy z na-
szego powiatu, z wyjątkiem Zielonki,  
znalazły się w gronie beneficjentów. 
Samorządy z Powiatu Wołomińskie-
go otrzymały łącznie ponad 40 mln 
złotych, w tym prawie 24 mln zł na 
wodociągi i zaopatrzenia w wodę 
oraz ponad 16 mln zł na kanalizację. 
Gmina Kobyłka uzyskała  1 824 175 zł 
na wodociągi. Gmina Marki otrzyma 
wsparcie w wysokości 300 000 zł na 
wodociągi,  Gmina Dąbrówka – 1 249 
162 zł na wodociągi i zaopatrzenia w 
wodę oraz 1 056 632 zł na kanalizację. 
Gmina Jadów  pozyskała 663 333 zł 
na wodociągi i zaopatrzenia w wodę 
oraz  900 000 zł na kanalizację, Gmina 
Klembów – 1 490 154 zł na wodociągi 
i zaopatrzenia w wodę i  2 455 937 
zł na kanalizację. Gmina Poświętne  
może liczyć na kwotę 3 458 788 zł 
na wodociągi i zaopatrzenia w wodę 
praz 3 925 850 zł na kanalizację. 1 701 
426 zł na wodociągi i zaopatrzenia w 
wodę oraz  1 065 292 zł na kanalizację 
otrzyma Gmina Radzymin. Gmina 
Strachówka  uzyskała wsparcie  w 

wysokości  1 038 423 zł na wodociągi 
i zaopatrzenia w wodę oraz 1 583 521 
zł na kanalizację, Gmina Tłuszcz 
otrzyma  5 604 000 zł na wodociągi i 
zaopatrzenia w wodę oraz 5 186 000 
zł na kanalizację. Gmina Wołomin – 1 
185 414 zł na wodociągi i zaopatrzenia 
w wodę.

- Kolejne 40 mln popłynie na 
inwestycje w naszym Powiecie.  Tym 
razem to inwestycje wodno-kanali-
zacyjne. Bez zbędnych wniosków i 
formalności. (…) podczas briefingu 
prasowego w Ząbkach p. Premier 
Mateusz Morawiecki ogłosił nowe 

wsparcie dla jednostek samorządu 
terytorialnego – cieszy się Adam 
Lubiak, starosta wołomiński. 

- Rząd przeznaczy 4 mld zł na 
inwestycje wodno-kanalizacyjne. 
Ponad 1700 gmin otrzyma dodatkowe 
fundusze. Pieniądze zostaną przeka-
zane jeszcze w tym roku. Rządowy 

Program Polski Ład zmienia oblicze 
Polski. To kolejne środki z budżetu 
państwa, które poprawią komfort 
życia Polaków. Podniesienie stan-
dardów życia Polaków w praktyce, to 
jedno z głównych działań w ramach 
Polskiego Ładu. Wykorzystując dobry 

stan finansów publicznych, przezna-
czamy kolejne 4 mld zł na inwestycje 
kanalizacyjno-wodociągowe. Ponad 
1700 gmin otrzyma wsparcie, które 
oparte będzie o obiektywne kryteria –  
mówił premier Mateusz Morawiecki. 
Jak dodał, to wsparcie w ciągu 2-3 lat 
zmieni możliwości dostępu do czystej 
wody i pozwoli skanalizować tereny 
do tej pory nieskanalizowane. 

Zgodnie z przyjętymi założenia-
mi, 1 mld zł zostanie przeznaczony 
na projekty wspierające wodociągi 
i zaopatrzenie w wodę, a pozostałe 
środki w wysokości 3 mld zł na inwe-
stycje związane z kanalizacją.

– Statystyki mówią, że tylko 40 
proc. mieszkańców terenów wiej-
skich ma wodociągi i kanalizację. 
Cały czas są miejsca, gdzie możemy 
poprawić standard cywilizacyjny 
Budowa Stacji Uzdatniania Wody 
to następstwo dynamicznego roz-
woju Ząbek. Inwestycja gwarantuje 
zachowanie ciągłości dostaw wody 
dla całego miasta. Ząbki uzyskały 
stałe źródło czystej i zdrowej wody, w 
ilościach które zaspokajają potrzeby 
miasta. – mówił premier.  

Budowa Stacji Uzdatniania 
Wody w Ząbkach oraz racjonalne 
gospodarowanie zasobami i monito-
rowanie sieci pozwoliły na obniżenie 
cen wody.

5 listopada Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki przebywał z wizytą w stacji uzdatniania wody 
w Ząbkach. Podczas konferencji w PWiK Ząbki poinformował o przeznaczeniu dodatkowych 4 mld zł na 
inwestycje kanalizacyjno-wodociągowe. Wsparcie otrzyma ponad 1700 gmin, które dzięki tym środkom, 
będą mogły poprawić jakość wody i wesprzeć inwestycje kanalizacyjne.

– Budowa Stacji Uzdatniania 
Wody to następstwo dyna-
micznego rozwoju Ząbek. 
Inwestycja gwarantuje za-
chowanie ciągłości dostaw 
wody dla całego miasta. 
Ząbki uzyskały stałe źródło 
czystej i zdrowej wody,  
w ilościach które zaspokaja-
ją potrzeby miasta – mówił 
premier Mateusz Morawiec-
ki podczas wizyty w Ząbkach

Inwestycje  
w przyszłość
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– Serwis Samorządowy PAP 
ogłosił wyniki swojego rankingu 
„Gmina Dobra do Życia”. Kobył-
ka na 122 miejscu, czy cieszy 
Panią taki wynik? 
- Oczywiście, że cieszy mnie ten 
wynik, bo Kobyłka znalazła się 
najwyżej spośród wszystkich 
miejscowości w Powiecie Woło-
mińskim. Wiadomo, że wszędzie 
może być lepiej i należy dążyć do 
tego, żeby większość Mieszkań-
ców była zadowolona ze swojego 
miejsca do życia. Tym większa 
to satysfakcja, ponieważ ran-
king Serwisu Samorządowego 
PAP "Gmina dobra do życia" był 
stworzony na podstawie bardzo 
szczegółowej analizy. Uwzględ-
niono wszystkie 2477 polskie 
gminy, a ranking oparto aż na 48 
wskaźnikach, głównie za 2019-
2020 rok, składających się na 
sumaryczny Wskaźnik Jakości 
Życia. Uwzględniono wiele róż-
nych kwestii i obszarów, takich jak 
np. wydatki inwestycyjne gmin, 
ich atrakcyjność migracyjno-
-osadniczą, jakość oświaty, dostęp 
do opieki zdrowotnej, rekreacji 
czy zieleni, a także obciążenie 
demograficzne, infrastrukturę 
kulturalną i dostęp do Internetu. 
Uwzględniono także takie mniej 
oczywiste wskaźniki, jak np. usło-
necznienie, częstotliwość burz, 
dojazd do większego miasta czy 
klimatyczny bilans wodny. Dane 
do przygotowania rankingu prze-
kazało wiele różnych instytucji, 
takich jak Instytut Geodezji i Kar-
tografii, Instytut Rozwoju Miast 
i  Regionów, Instytut Geografii 
i Przestrzennego Zagospodarowa-
nia PAN, European Commission 
– Joint Research Centre w Ispra 
we Włoszech, Główna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska, Główny 
Urząd Statystyczny, Instytut Me-
teorologii i Gospodarki Wodnej, 
Instytut Upraw, Nawożenia i Gle-
boznawstwa, Komenda Główna 
Policji, Okręgowe Komisje Egza-
minacyjne, Urząd Komunikacji 
Elektronicznej.
Z tego zestawienia instytucji widać, 
jak bardzo szerokie były badania i 
jak wiele sfer życia obejmowały. 
– Wiele emocji na kobyłkow-
skich forach społeczno-
ściowych wywołuje 
sprzedaż działki przy 
trasie S-8. Wiadomo, 
że rozstrzygnięty 
został przetarg, ale 
potencjalny inwe-
stor przesunął w 
czasie płatność w 
stosunku do zakła-
danego pierwotnie terminu. Czy 
pojawiły się nowe okoliczności 
związane z tą nieruchomością? 
– Z naszej strony nie pojawiły się 
żadne nowe okoliczności. Zmia-
na terminu wynikała z kwestii 
technicznych, leżących po stronie 
inwestora. Przyczyny opisane przez 
inwestora stanowiły wystarczające 
uzasadnienie do przesunięcia ter-
minu zawarcia umowy notarialnej.
– W związku z tym, że wiadomo 
już jaki finał ma sprzedaż dział-
ki, znane jest też bardziej precy-
zyjne przeznaczenie pieniędzy 
pozyskanych z tej sprzedaży?
 – Przedstawiliśmy Radnym projekt 
budżetu, w którym uwzględni-
liśmy nadwyżkę wynikającą ze 
sprzedaży działki, przeznaczoną 
na budowę szkoły. Obecnie projekt 
budżetu jest na etapie konsultacji i 
dyskusji z Radnymi. 
– Co ze szkołą? – to często 
zadawane na forach pytania. 

Ma Pani tu jakieś newsy dla 
mieszkańców? 
– Budowa szkoły jest priorytetem 
dla Kobyłki. Projekt szkoły jest 
w trakcie realizacji. Po przeana-
lizowaniu istniejącej koncepcji 
budynku szkoły, firma projektowa 
wprowadziła modyfikacje i przed-
stawiła własną koncepcję rozwią-
zań projektowych, do której zostały 
wniesione uwagi. Obecnie są one 
wprowadzane. Zgodnie z umową 
dokumentacja ma zostać wykona-
na do maja przyszłego roku.
Projekt wraz z uzyskaniem po-
zwolenia na budowę jest nam 
potrzebny, aby aplikować w pro-
gramie dotacyjnym "Puszczyk", 
którego celem jest wsparcie bu-
dowy budynków użyteczności 

publicznej o wysokim standardzie 
energetycznym. Pytanie, czy pro-
gram będzie ogłoszony w 2022 
roku - bardzo na to liczę. Możemy 

w nim uzyskać do 40% kosztów 
kwalifikowanych na budowę szkoły. 
Musimy wykorzystać każdą szansę 
na zdobycie dodatkowych środków 
zewnętrznych.
Jednocześnie, na wypadek gdy-
by nie udało się nam pozyskać 
środków zewnętrznych, trwa w 
Urzędzie procedura w zakresie 
Partnerstwa Publiczno-Prywat-
nego. Jesteśmy teraz na etapie 
wyłonienia doradcy zewnętrz-
nego, którego zadaniem będzie 
przygotowanie i poprowadzenie 
dialogu konkurencyjnego. Chcie-
libyśmy, żeby dialog konkurencyjny 
i przygotowywanie projektu szkoły 
trwały równolegle. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu potencjalni późniejsi 
wykonawcy będą mogli wnosić 
swoje uwagi do projektu szkoły, 
przed jego ostatecznym ukończe-
niem i uzyskaniem pozwolenia na 
budowę. To przyspieszy i usprawni 
całą procedurę.

Podsumowując, chcemy przy fi-
nansowaniu budowy szkoły wyko-
rzystać różne drogi: nasze środki 
własne, pozyskane środki z pro-
gramu rządowego lub procedurę 
PPP. Jak wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, to nowa szkoła będzie 
gotowa w roku szkolnym 2023 r.
– Polski Ład, tak przynajmniej 
wynika z medialnych doniesień, 
przysporzył Kobyłce około 7 mi-
lionów złotych. Około 5 pójdzie 
na drogę a najnowsze informa-
cję mówią o blisko 2 milionach 
na infrastrukturę wodno-kana-
lizacyjną – na jaki zakres prac 
zostaną przeznaczone te środki?
- Tak, 5 mln zł na działania dro-
gowe zostanie przeznaczonych 
na budowę ulicy Rataja. Zaś pie-

niądze na infrastrukturę wodno-
-kanalizacyjną posłużą na budowę 
wodociągów. Musimy zmierzyć się 
z tematem poprawy warunków 
hydraulicznych, szczególnie w 
miejscach, gdzie występują znacz-
ne spadki ciśnienia np. na Macioł-
kach, Piotrówku czy Stefanówce.
Inwestycje te będą stanowić reali-
zację wieloletniego planu uchwalo-
nego przez Radę Miasta Kobyłka. 
Zamierzamy powierzyć wykonanie 
tych prac własnej spółce komunal-
nej: Przedsiębiorstwu Gospodarki 
Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o.
System wodociągowy odpowie-

dzialny za dostawę wody dla 
Miasta Kobyłka jest niewystar-
czający. Około 750 gospodarstw 
domowych w dzielnicy Maciołki 
zasilanych jest w wodę wyłącznie 
jednym przewodem o parame-
trach niewystarczających dla tak 
dużej i intensywnie rozwijającej 
się części miasta. Ponadto wiele 
obszarów miasta wymaga poprawy 
warunków hydraulicznych sieci, 
co wiąże się z uzupełnieniem i 
rozbudową istniejącej infrastruk-
tury wodociągowej. Mając to na 
uwadze Spółka w Wieloletnim 
Planie Rozwoju i Modernizacji 
Urządzeń na lata 2021 – 2023 
uwzględniła szereg zadań, których 
realizacja w znacznym stopniu 
przyczyni się do poprawy obecnej 
sytuacji.
– Podejrzewam, że ma Pani już 
za sobą przymiarki do przyszło-
rocznego budżetu. Jak ocenia 
Pani możliwości gminy?

– Możliwości wiele się nie zmie-
niają, gospodarujemy tym, co 
mamy i staramy się dalej nie 
zadłużać Miasta. Ale naszym 
sposobem na inwestycje i „łatanie 
budżetu” są środki zewnętrzne z 
programów unijnych i rządowych. 
Tam, gdzie tylko widzimy możli-
wość zdobycia środków, to o nie 
aplikujemy. Na szczęście mam 
prężnie działający, profesjonalny 
zespół, który wyszukuje wszystkie 
szanse dofinansowań. Jesteśmy 
w tym dobrzy – w tej kadencji 
pozyskaliśmy 25 mln zł środków 
zewnętrznych. 
W przyszłym roku będziemy 
w taki sposób również działać, 
liczymy, że dobra passa się utrzy-
ma. Mam tu na myśli nie tylko 

budowy dróg i inne inwestycje, 
ale również kwestię pozyskania 
środków zewnętrznych na ochronę 
zabytków. Chcielibyśmy bardzo 
uzyskać dofinansowanie do re-
montu Pałacyku na Źródniku (o 
ile będzie taka możliwość). Bę-
dziemy również szukać pieniędzy 
na aranżację Placu 15 Sierpnia – z 
naszych wyliczeń wynika, że będą 
na to potrzebne spore pieniądze. 
W przyszłym roku chciałabym 
również zmniejszyć procent ulic 
gruntowych w Mieście.
– Co będzie największym wyzwa-
niem dla Kobyłki w 2022 roku?

– Tak, jak już wspominałam – budo-
wa szkoły, budowa Placu 15 Sierpnia, 
jeśli chodzi o wyzwania finansowo-
-organizacyjne. Ale prawdziwym, 
największym wyzwaniem, zarówno 
dla Mieszkańców, jak i dla nas 
urzędników będzie inwestycyjny 
„armageddon”, który czeka Kobyłkę 
w przyszłym roku. Zbliżają się – i 
prawdopodobnie rozpoczną się w 
przyszłym roku – wielkie inwestycje 
kolejowe (budowa dwóch skrzyżo-
wań dwupoziomowych w Kobyłce 
i Kobyłce Ossów) oraz inwestycja 
Wojewody - przebudowa drogi 634, 
wykonywana przez Mazowiecki 
Zarząd Dróg Wojewódzkich, a 
także nasze planowane inwestycje, 
które będą musiały się „dowiązać” 
do tych zewnętrznych. Poza tym 
my, jako Urząd, będziemy musieli 
zrobić wszystko, żeby komfort życia 
w Mieście w tym czasie był znośny – 
myślę tu o organizacji ruchu, zabez-
pieczeniu miejsc do parkowania itp.

– (...) największym wyzwaniem, zarówno dla Mieszkańców, 
jak i dla nas urzędników będzie inwestycyjny „armageddon”, 
który czeka Kobyłkę w przyszłym roku. Zbliżają się – i praw-
dopodobnie rozpoczną w przyszłym roku – wielkie inwestycje 
kolejowe (budowa dwóch skrzyżowań dwupoziomowych  
w Kobyłce i Kobyłce Ossów) oraz inwestycja Wojewody -  
przebudowa drogi 634, wykonywana przez Mazowiecki  
Zarząd Dróg Wojewódzkich, a także nasze planowane 
inwestycje, które będą musiały się „dowiązać” do tych  
zewnętrznych – mówi Edyta Zbieć, burmistrz Kobyłki

Jakie  
wyzwania stoją 
przed Kobyłką?

O rankingu Serwisu Samorządowego PAP „Gmina Dobra do Życia”, budżecie i 
inwestycjach z Edytą Zbieć, burmistrz Kobyłki rozmawia Zbigniew Grabiński, 
naczelny redaktor „Życia Powiatu na Mazowszu”.

OGŁOSZENIA DROBNE

Wójt Gminy Jadów
Ogłoszenieo przystąpieniu do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Jadów 

wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania 
na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. 2021 poz. 741 
z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku 
z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi-
sko (t.j. Dz. U. 2021 poz. 247 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Jadów Uchwały Nr 
XXVI/208/21 z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego gminy Jadów  
w granicach oznaczonych na załączniku graficznym 
nr 1 do uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. zmiany planu 
miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski do planu należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Ja-
dów, ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów 
w terminie do dnia 6 grudnia 2021 r. Wniosek powinien zawierać 
nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (załącznik graficzny 
- mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki).

Wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy 
wnosić w Urzędzie Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Ja-
dów, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@jazdow.az.pl bez 
konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektro-
nicznym, w terminie do dnia 6 grudnia 2021 r. Wniosek powinien 
zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (załącznik – mapa 
ewidencyjna, numer ewidencyjny działki).

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jadów 
dostępna jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jadów oraz na 
stronie internetowej Urzędu Gminy Jadów: http://bip.jadow.az.pl/.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 
1 lit c) RODO w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennymi oraz na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz-
nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
Informuję, że szczegółowa klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobo-
wych znajduję się na stronie: http://gmina.jadow.az.pl w zakładce „RODO w gminie”.

Wójt Gminy Jadów
/-/ Dariusz Stanisław Kokoszka 
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A! Ogłoszenie drobne 

do rubryk:
Dam pracę

 i Szukam pracy
bezPŁAtne!

Praca 
Zatrudnię

Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Zielonce zatrudni  

na stanowisko: pracownik  
gospodarczy  

CV na mail: zgk@zielonka.pl,  
tel. 22 781 09 11.

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.

Kupię 
Różne

Kupię topole 505 82 70 89

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

5więcej wiadomości na www.zyciepw.pl powiat

Krzysztof Chaciński,  
burmistrz Radzymina: 
- Główne dochody samorządów 
stanowią udziały w podatkach, w 
tym od osób fizycznych (PIT) oraz 
od osób prawnych (CIT). Wprowa-
dzony Polskim Ładem pakiet mody-
fikacji ustaw podatkowych przynosi 
istotne, niestety niekorzystne skutki 
finansowe dla jednostek samorzą-
dowych. Z wstępnych wyliczeń, 
które otrzymaliśmy od Ministerstwa 
Finansów wynika, że Gmina Ra-
dzymin będzie miała w przyszłym 
roku niższe dochody o ok. 6,5 mln 
zł. Jak zapewnia rząd, gminy mają 
mieć zrekompensowaną tę różnicę 
w dochodach jeszcze w tym roku. 
Z prognoz wynika, że Radzymin 
otrzyma ok.5 mln zł tzw. subwencji 
dodatkowej. I mimo, że będziemy 
mogli ją wydać w przyszłym roku, to 
nie trudno policzyć, że nadal nasze 
dochody planowane na rok 2022 w 
wieloletniej prognozie finansowej z 
tytułu udziału w podatku PIT i CIT 
będą niższe o ok. 1,5 mln zł. Mi-
nisterstwo Finansów uspokaja nas 
jednak, że samorządy, które dzisiaj 
tracą na zmianach wynikających z 
Polskiego Ładu będą miały dodat-
kowo zapewnione środki z rezerwy 
subwencji ogólnej w latach kolej-
nych. Jaka będzie rzeczywistość? 
Czas pokaże.

Elżbieta Radwan,  
burmistrz  
Miasta i Gminy Wołomin:
- Coraz mniejsze wpływy do budże-
tów gmin spowodują spowolnienie 
lokalnego rozwoju i brak środków na 
np. programy społeczne czy profilak-
tykę zdrowia. Centralizacja oznacza 
oddalenie się od spraw najważniej-
szych dla lokalnych społeczności. Na 
ograniczaniu finansów samorządów 
stracą zwykli mieszkańcy, których 
potrzeby, tak dobrze znane wójtom i 
burmistrzom wywodzącym się z da-
nej społeczności, są zazwyczaj obce 
rządzącym skupionym na sprawach 
rangi krajowej. Najważniejszym dla 
mnie pytaniem i jednocześnie wielką 
obawą jest jednak to, w jaki sposób 
podwyżki cen energii i pozostałych 
usług wpłyną na życie naszych 
mieszkańców?

Rafał Mathiak,  
wójt Gminy Klembów:
- Jesteśmy w trakcie tworzenia 
budżetu na 2022 rok. Wiemy na 
pewno, że spodziewać się można 
wzrostu kosztów energii oraz wzro-
stu kosztów prac budowlanych (in-
westycyjnych). Jak zwykle największą 
część budżetu stanowią wydatki na 
edukację. Będzie to kolejny rok, kiedy 
subwencja oświatowa pokrywa nam 

tylko około 65% wydatków oświato-
wych. Resztę, czyli około 5 milionów 
musimy pokryć z innych źródeł. 
Towarzyszy nam również duża nie-
pewność co do dochodów z podatku 
PIT, w związku z planowaną reformą 
systemu podatkowego w Polsce.

Piotr Orzechowski,  
wójt Gminy Strachówka: 
- Szacujemy, że w przyszłorocz-
nym budżecie na wydatki bieżące 

zabraknie nam około 0,5 mln zł. 
Mają na to wpływ nie tylko mniej-
sze wpływy z PIT i CIT, ale w 
dużej mierze drastycznie rosnące 
ceny prądu, gazu, pensji oraz 
wszelkich usług. Z funduszu ni-
welującego straty mamy prognozy 
na około 350 tyś zł więc zmniejszy 

to trochę nasza dziurę budżetową.  
Najbardziej martwi rozpędzająca 
się inflacja i wysokie ceny mate-
riałów budowlanych, gdyż trudno 
przewidzieć jakie będą kwoty w 
przyszłym roku, kiedy będziemy 
ogłaszali przetargi na inwestycje. 
Mam nadzieje, że już w przy-
szłym roku uda się uchwalić Plan 
Zagospodarowania Przestrzen-
nego, który przewiduje powstanie  
miejsc pod usługi, produkcje i 

przemysł, co spowoduje zaintere-
sowanie gminą i wreszcie zaczną 
pojawiać się pierwsi inwestorzy, 
podatki i praca. Dzięki temu jest 
szansa, na dalszy rozwój gminy, ale 
to perspektywa na przyszłe dwa, 
trzy lata. Póki co cieszymy się tym 
co mamy i przy okazji tego artykułu 

chciałbym podziękować Wicemi-
nistrowi Rozwoju i Technologii 
Panu Piotrowi Uścińskiemu  oraz 
Panu Staroście wołomińskiemu 
Adamowi Lubiakowi za pomoc i 
zainteresowanie się problemami 
Naszej gminy.

Sylwester Niźnik,  
wójt Gminy Poświętne:
- Porównując plan 2021 z kwotami 
prognozowanymi na 2022 rok, mogą 

stanowić znaczny problem, jednak 
jednorazowa kwota zwiększonej 
subwencji zrównoważy ten wynik.
Natomiast w odniesieniu do kształ-
towania się cen energii, nie jesteśmy 
na ten moment przewidzieć jaki 
będzie ostatecznie poziom cen w 
2022 roku i latach następnych.

Podwyżki,  
mniejszy wpływ  
z podatków – co na 
to samorządowcy?

Inflacja, mniejsze wpływy z PITów, duża podwyżka cen energii oraz fundusz niwelu-
jący te straty - jaki wpływ na budżet naszych lokalnych samorządów niosą ze sobą 
te wprowadzone i zapowiadane zmiany? Na zadane przez nas pytania w tej sprawie 
odpowiedzieli burmistrzowie i wójtowie kilku gmin z powiatu wołomińskiego.

– Główne dochody samo-
rządów stanowią udziały w 
podatkach, (...) Wprowa-
dzony Polskim Ładem 
pakiet modyfikacji ustaw 
podatkowych przynosi 
istotne, niestety nieko-
rzystne skutki finansowe 
dla jednostek samorzą-
dowych – uważa Krzysztof 
Chaciński, burmistrz 

– (...) spodziewać się  
można wzrostu kosztów 
energii oraz wzrostu 
kosztów inwestycyjnych. 
(...) największą część 
budżetu stanowią wydatki 
na edukację.(...) subwencja 
oświatowa pokrywa około 
65% wydatków oświato-
wych - prognozuje Rafał 
Mathiak, wójt Klembowa

– Szacujemy, że w przy-
szłorocznym budżecie na 

wydatki bieżące zabraknie 
nam około 0,5 mln zł. Mają 
na to wpływ nie tylko mniej-

sze wpływy z PIT i CIT, ale 
w dużej mierze drastycznie 
rosnące ceny prądu, gazu, 

pensji oraz wszelkich usług. 
– analizuje Piotr Orzechow-

ski, wójt Strachówki

Funkcję zastępcy burmistrza Miasta Marki objął Paweł Pniewski, do niedawna radny i prze-
wodniczący Rady Miasta. Przewodniczącą rady została Agnieszka Lużyńska a zwolnione 
przez Pniewskiego miejsce w radzie zajmie Marek Mielczarek.

Nowy zastępca burmistrza Marek
Paweł Pniewski, były radny  i 

przewodniczący Rady Miasta, z 
dniem 3 listopada został powołany 
na stanowisko drugiego zastępcy bur-
mistrza Marek. Będzie zajmował się 
m.in. tematyką ochrony środowiska, 
kultury, sportu, zdrowia, partycypacji 
obywatelskiej i współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi.

– Paweł Pniewski jest związany 
z mareckim samorządem od wielu 
lat. Przez ten czas dał się poznać nie 
tylko jako radny i przewodniczący 
Rady Miasta, ale przede wszystkim 
jako aktywny społecznik, działający 
na wielu polach na rzecz lokalnej 
społeczności. Jestem przekonany, że 
będzie stanowił istotne wzmocnienie 
mojego zespołu – podkreśla Jacek 
Orych, burmistrz Marek.

W związku z objęciem nowej 
funkcji Paweł Pniewski złożył mandat 
radnego.

–  Nie była to łatwa decyzja, ponie-
waż startując w wyborach samorzą-
dowych do rady miasta trzy lata temu 
uzyskałem rekordowy wynik, który 
był dla mnie wielkim zobowiązaniem 
do wytężonej pracy, by każdego dnia 
zmieniać Marki. Jednak wypełnianie 
mandatu radnego zdecydowanie róż-
ni się od codziennej pracy w urzędzie. 
Ustrój samorządu terytorialnego w 
Polsce jest tak skonstruowany, że rada 
miasta ma przede wszystkim kom-
petencje uchwałodawcze i kontrolne 
wobec burmistrza. Radni posiadają 
kluczową rolę w kreowaniu wizji i 
strategii rozwoju miasta podejmując 
stosowne uchwały, jednak już reali-

zacja tej strategii leży wyłącznie po 
stronie burmistrza i podległych mu 
urzędników. Dlatego też zdecydowa-
łem się przejść do mareckiego ratu-
sza, bo wierzę, że obejmując nowe 
stanowisko będę miał zdecydowanie 
większe możliwości do działania – 
mówi Paweł Pniewski.

Przypomnijmy: Pod koniec waka-
cji w 2009 roku Jacek Orych, Szcze-
pan Ostasz i Tadeusz Markiewicz 

organizowali tzw. cukierkową akcję, 
której celem było odblokowanie Ma-
rek i zbudowanie obwodnicy. - Paweł 
szybko dołączył do naszego zespołu. 
Łatwo było o wspólny mianownik: 
graliśmy przecież razem do jednej 
bramki na rzecz lokalnej społecz-
ności. Rozpoczynaliśmy wspólne 

projekty i – trzeba powiedzieć - tro-
chę się ich zebrało… Święty Mikołaj 
mieszka w Markach, odblaski dla 
dzieci, bieg Nocny Marek, wydawanie 
gazety, pielgrzymowanie w sprawie 
obwodnicy… 

Przy każdym z tych przedsięwzięć 
było widać, że Paweł z jednej strony 
jest pozytywnie zakręcony na tematy 
mareckie, z drugiej – twardo stąpa po 
ziemi i zna realia. Co równie ważne, 

swoją drogę zawodową związał z 
Markami – był m.in. pracownikiem 
urzędu, dwukrotnie radnym, a także 
w bieżącej kadencji przewodniczą-
cym Rady Miasta. Ma więc ponad 10 
letnie doświadczenie samorządowe 
– wyjaśnia Jacek Orych, burmistrz 
Marek.

Zwolnione miejsce w Radzie 
Miasta zajmie Marek Mielczarek 
– lokalny aktywista zaangażowany 
w sprawy miasta, członek dwóch 
organizacji społecznych: Mareckie-
go Stowarzyszenia Gospodarczego 
oraz Klubu Sportowego Markowi 
Biegacze, natomiast nową przewod-
niczącą mareckiej rady została radna 
Agnieszka Lużyńska. - Agnieszka 
to doświadczony samorządowiec. 

Zawsze oddana sprawom Marek i 
od niepamiętnych czasów uczest-
nicząca w życiu społecznym będąc 
blisko ludzi. Jestem przekonany, że 
z pełnym profesjonalizmem i odpo-
wiedzialnością będzie wykonywać 
powierzone jej dziś zadania - mówi 
o niej Paweł Pniewski..

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

Burmistrz Miasta Marki działając na podstawie art. 35 
ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 
ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację 
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Zakładzie Usług 
Komunalnych w Markach na okres 21 dni tj. od dnia 
03 listopada 2021 roku do dnia 23 listopada 2021 roku 
wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu  
i dzierżawy na terenie Gminy Miasta Marki.

Szczegółowe informacje można uzyskać  
w Zakładzie Usług Komunalnych w Markach pok. nr 1 

tel. 22 781 33 73

 OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Zgodnie z art. 11f ust. 3 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.)

Starosta Wołomiński
zawiadamia 

o wydaniu w dniu 8 listopada 2021 r. dla Burmistrza 
Miasta Ząbki, reprezentowanego przez pełnomocnika 
P. Bartłomieja Małetkę, decyzji Nr 42pz/2021 znak: 
WAB.6740.14.39.2021, opatrzonej rygorem natychmia-
stowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwe-
stycji drogowej „Rozbudowa drogi gminnej ul. Jasnej 
od ul. Szwoleżerów do ul. Andersena w Ząbkach”.

Działki usytuowania obiektu:
w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwesty-•	
cję na rzecz Gminy Ząbki w części (tłustym drukiem – numery 
działek w projektowanym pasie drogowym przeznaczone do 
przejęcia pod inwestycję, w nawiasach – numery działek po 
podziale):

ew. nr: 35/2 (−	 35/3, 35/4), 33/6 (33/7, 33/8), 34/1 (34/8, 
34/9), 34/3 (34/10, 34/11), 34/4 (34/12, 34/13), 34/7 (34/14, 
34/15), 34/6 (34/16, 34/17) obręb 03-27, jedn. ewid. 
143403_1 Ząbki,
ew. nr: 5/5 (−	 5/11, 5/12), 3/4 (3/7, 3/8), 40 (40/1, 40/2) obręb 
03-28, jedn. ewid. 143403_1 Ząbki,

w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gmi-•	
ny Ząbki, niepodlegające przejęciu:

ew. nr: −	 33/5, 40 obręb 03-27, jedn. ewid. 143403_1 Ząbki, 
ew. nr: −	 3/5, 42/1, 1/3, 38, 1/7 obręb 03-28, jedn. ewid. 
143403_1 Ząbki.

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uzbro-
jenia terenu i innych dróg publicznych, niewchodzące w skład 
projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem – numery 
działek przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uzbro-
jenia terenu i innych dróg publicznych, w nawiasach – numery 
działek po podziale): 

ew. nr: −	 17/5, 36/4, 35/1, 35/2 (35/3, 35/4), 34/6 (34/16, 
34/17), 34/4 (34/12, 34/13), 34/3 (34/10, 34/11), 67/3, 40 
obręb 03-27, jedn. ewid. 143403_1 Ząbki, 
ew. nr: −	 39/5, 5/4, 5/5 (5/11, 5/12), 6/1, 6/2, 3/4 (3/7, 3/8), 
40 (40/1, 40/2), 37/3 obręb 03-28, jedn. ewid. 143403_1 
Ząbki.

Działki niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego, 
na których przewidziano rozbiórkę obiektów budowlanych nie-
przewidzianych do dalszego użytkowania (tłustym drukiem – nu-
mery działek, na których przewidziano rozbiórkę, w nawiasach 
– numery działek po podziale):

ew. nr: −	 67/3, 40 obręb 03-27, jedn. ewid. 143403_1 Ząbki, 
ew. nr: 5/5 (5/11, −	 5/12), 6/2, 40 (40/1, 40/2) obręb 03-28, 
jedn. ewid. 143403_1 Ząbki.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego 
za pośrednictwem organu wydającego decyzję - Starosty Woło-
mińskiego, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 
dni od dnia uznania obwieszczenia za doręczone w trybie art. 
49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021  r. poz. 735, ze zm.).

Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym 
w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, (po 
uprzednim kontakcie telefonicznym – (22) 346-11-66 w godzi-
nach przyjęć interesantów).

– Radni posiadają kluczową 
rolę w kreowaniu wizji  
i strategii rozwoju miasta po-
dejmując stosowne uchwa-
ły, jednak już realizacja tej 
strategii leży wyłącznie po 
stronie burmistrza (...). Dla-
tego też zdecydowałem się 
przejść do mareckiego ratu-
sza, bo wierzę, że obejmując 
nowe stanowisko będę 
miał zdecydowanie większe 
możliwości do działania  
– uważa Paweł Pniewski.
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Konferencja "Depresja 
u dzieci i młodzieży" od-
będzie się 1 grudnia 2021 
roku, w godz. 10.00 – 15.00 
w Zespole Szkół Ekono-
micznych im. Stanisława 
Staszica w Wołominie, ul. 
Armii Krajowej 38 (wejście 
- sala gimnastyczna).

Konferencja skierowana 
do dyrektorów szkół, wycho-
wawców, nauczycieli przed-
miotowych,  psychologów, 
pedagogów szkolnych, a 
także rodziców i przedstawi-
cieli organów prowadzących.  
Prelegenci omówią najważ-

niejsze aspekty depresji 
wśród dzieci i imłodzieży. 
Wyjaśnią  m.in. co powinno 
nas niepokoić w zachowaniu 
dzieci i młodzieży, czym 
jest depresja i jakie są etapy 
wychodzenia z depresji. ?

Przedstawione zostaną 
także procedury postępowa-
nia w przypadku zagrożenia 
życia o podłożu psychicz-
nym oraz RESQL – pro-
gram zapobiegania przemo-

cy rówieśniczej w szkołach i  
i wpływ social-mediów na 
postrzeganie swojego ciała 
przez młodzież

Podczas konferencji 
uczestnicy dowiedzą się 
także kiedy należy skorzy-
stać z pomocy  psychiatry?

Konferencja jest or-
ganizowana przez Wy-
dział Edukacji i Kultury 
Starostwa Powiatowego 
w Wołominie i Poradnię 
Psychologiczno-Pedago-
giczną w Tłuszczu. Liczba 
miejsc jest ograniczona. 
O uczestnictwie decy-

duje kolejność zgłoszeń. 
Zgłoszenia przyjmowane 
będą do 26 listopada 2021 
r. do godz. 12.00  drogą 
elektroniczną - e-mail: 
a.kuznicka@powiat-wolo-
minski.pl lub telefonicznie   
22 346 11 19 

Podczas konferencji obo-
wiązuje noszenie maseczek 
i zachowanie obowiązujące-
go reżimu sanitarnego)

dla rodziców
 i nauczycieli 

Depresja to stan,  
który pojawia się niepostrzeżenie, warto wiedzieć, jak ją rozpo-

znać i jak pomóc dziecku

Starosta wołomiński Adam Lubiak oraz dyrektor 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłusz-
czu Lidia Wielądek zapraszają na konferencję pt. 
„Depresja u dzieci i młodzieży” 

Konferencja "Depresja 
u dzieci i młodzieży"

Dzięki projektowi ”Wy-
chowanie przez czytanie”, a 
przede wszystkim za sprawą 
Fundacji LOTTO im. Hali-
ny Konopackiej, która zdecy-
dowała się go sfinansować, w 
klembowskich bibliotekach 
pojawiły się 328 nowiuteńkie 
książki, starannie wyselek-
cjonowane spośród tysięcy 
nowości dostępnych na 
rynku księgarskim.

Wśród zakupionych 
książek można znaleźć 
m.in.: „kartonówki” 
przeznaczone dla 
kilkumiesięcznych 
maluchów („Pucio”, 

„Rok w…”, „Książka literko-
wa”, „Książka cyferkowa”), 
dobranocki (seria „Bajki 5 
minut przed snem”, „Do-
branocki z całego świata”, 
„Dobranocki na pogodę i 
niepogodę”, „Bajki do po-
duszki”), książki o emocjach 
(„Wielka księga emocji”, „Je-
steś ważny, Pinku”), książki 
z ulubionymi dziecięcymi 

bohaterami („Jadzia Pętel-
ka”, „Staś Pętelka”, „Tata 
Oli”, „Pepe”, „Mazurscy”), 
książki ze zwierzęcymi bo-
haterami („Szympansik”, „W 
zwierzaczkowie”), biogra-
fie („Mali wielcy”), książki 
fantastyczne, komiksy, al-

bumy przyrodnicze („Fun-
garium”, „Wielka księga 
dinozaurów”), anatomiczne 
(„Krew”, „Co się dzieje 
w środku”, „Co się dzieje 
na zewnątrz”), książki o 
kosmosie („Profesor Astro-
kot”), książki wspomagające 
naukę czytania (nowe części 
serii „Czytam sobie”), kon-
tynuacje znanych i lubianych 
serii („Zaopiekuj się mną” , 
„Nelly Rapp”, „Operacja…”, 
„Najfutbolniejsi”, „Smocza 
straż”, „Zwiadowcy”, „Dru-
żyna”) oraz serie całkiem 
nowe („O wilku”, „Padding-
ton”, „Nudzimisie”, „Małe 
Licho”, „Mati”. 

Dzięki projekto-
wi ”Wychowanie 
przez czytanie”, w 
obu klembowskich 
bibliotekach pojawiły 
się aż 328 nowiuteń-
kie książki, starannie 
wyselekcjonowane 
spośród tysięcy no-
wości wydawniczych 
dostępnych na rynku 
księgarskim.

Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie otrzy-
mała 5 tys. złotych z Fundacji LOTTO na realiza-
cję projektu „Wychowanie przez czytanie”. Jego 
celem jest wzmocnienie aktywności czytelniczej 
wśród dotychczasowych czytelników oraz pozy-
skanie nowych, poprzez uatrakcyjnienie księgo-
zbioru o najlepsze na rynku książki dziecięce

Ponad 300 książek dla 
Biblioteki Publicznej  
w Klembowie

dla najm
łodszych czytelników

 

- Wodociągi i budynek zabytkowy wraz z placem to inwestycje, na które Strachówka otrzymała dofinansowanie 
w ramach Polskiego Ładu, to duży zastrzyk środków inwestycyjnych dla Strachówki. Czy spowoduje uwolnienie 
środków budżetowych na inne działania? - pytamy Piotra Orzechowskiego, wójta Strachówki, najmniej licznej gminy 
w powiecie wołomińskim, którą (dla porównania) zamieszkuje mniej osób niż sołectwo Duczki w Gminie Wołomin.

Czy będzie to milowy krok  
w rozwoju Strachówki?

- Jeśli chodzi o dofinansowanie bę-
dzie to rekordowy wpływ do budżetu 
gminy. Na te dwa zadania otrzymamy 
8 325 000 zł, a cały budżet gminy Stra-
chówka na 2021 rok to przeszło 16 mln 
zł. Najbardziej cieszy, że wkład własny 
na te inwestycje jest nie wielki 5% do 
wodociągów i 10% do odbudowy za-
bytkowego budynku i placu Norwida. 
Mimo, iż przygotowywaliśmy się do 
tych inwestycji tworząc dokumen-
tacje projektową to nie sądziłem, że 
tak szybko uda nam się pozyskać 
fundusze na ich realizację. Gdyby nie 
Rządowy Program POLSKI ŁAD to 
gmina musiałaby rozłożyć te inwe-
stycje na kilka lat i zaciągnąć spory 
kredyt na ich realizację – cieszył się 
wójt Orzechowski po ogłoszeniu wy-
ników pierwszego rozdania środków 
w ramach programu „Polski Ład”. 
Na co gmina planuje przeznaczyć te 
fundusze?

- Planowane jest wybudowanie 
około 14 kilometrów sieci wodocią-
gowej wraz z odejściami do granicy 
działek prywatnych oraz armaturą 
wodociągową w miejscowościach Osę-
ka, Ruda Czernik, Zofinin, Księżyki, 
Wiktoria, Piaski i Annopol. Dodatkowo 
w miejscu wybudowanej sieci wodo-
ciągowej zostanie wykonane odtwo-
rzenie istniejących dróg z kruszywa 
łamanego – opowiada wójt. 

Przedmiotem drugiej inwestycji 
w ramach tego samego rozdania jest 
wykończenie odbudowanego, zabytko-
wego budynku, adaptacja na cele spo-
łeczne, gospodarcze i rehabilitacyjne. 
- Na parterze powstaną pomieszczenie 
usługowe w tym pomieszczenia do 
rehabilitacji. Poddasze przeznaczone 
zostanie na cele społeczne min. na 
potrzeby lokalne  oraz izba pamięci. 
Chcemy, żeby gmina Strachówka 
była miejscem do wypoczynku i od-

budowy zdrowia oraz mekką swojskich 
produktów, które wytwarzane są we 
wszystkich miejscowościach naszej 
gminy. Dlatego powstanie plac im. 
Cypriana Norwida z miejscem do re-
gionalnego handlu, gdzie swoje wyroby 
będą mogli sprzedawać mieszkańcy 
gminy i nie tylko. Dodatkowo będzie 
miejsce do rekreacji, parking oraz tęż-
nia dla ratowania zdrowia górnych dróg 
oddechowych dla osób odczuwających 
dolegliwości po przebytym covid-19. 
Chciałbym, aby był to plac poświęcony 
życiu i twórczości naszego wieszcza 
Cypriana Norwida, który w tym roku 
obchodzi 200 urodziny, organizowane 
hucznie przez powiat wołomiński, 
wyszkowski i węgrowski oraz gminy 
Łochów, Zabrodzie, Dąbrówka i Stra-
chówka. To najwspanialszy prezent 
jaki mogliśmy dostać na 200 urodziny 
naszego wieszcza – cieszył się samo-
rządowiec po pierwszym rozdaniu.

Ale to nie koniec dobrych informa-
cji dla Strachówki. W ramach kolejnego 
rozdania gmina ma również powód 
do zadowolenia. Na najnowszej liście 
znaleźliśmy dwie pozycje inwestycyjne 
z Gminy Strachówka na łączną kwotę 
ponad 2,5 mln zł z czego nieco ponad 
milion na wodociągi a ponad 1,5 mln 
na kanalizację.

Strachówka to kolejna wiejska 
gmina z powiatu wołomińskiego, 
której budżet został zasilony pokaźną 
kwotą dodatkowych środków w ramach 
najnowszego programu rządowego 
i choć jest to, z jednej strony powód 
do radości, że dzięki tym środkom 
powstaną oczekiwane od lat inwestycje 
to w tle słychać jak echo powtarzane 
słowa „szkoda, że tak późna, szkoda, 
że w okresie kiedy inflacja zaczyna się 
rozpędzać i trudno przewidzieć, czy 
pierwotne założenia uda się na te kwoty 
zrealizować”.

Spotkanie otworzyli bur-
mistrz Radzymina, Krzysztof 
Chaciński i gospodarz Sceny 
Cegielnia, Marek Kościkiewicz. 
Wśród zgromadzonych gości, 
oprócz przedsiębiorców, obecni 
byli również przedstawiciele sa-
morządu gminnego i powiatowe-
go, w tym m.in. Adam Pietrzak, 
przewodniczący Rady Powiatu 
Wołomińskiego, Paweł Śliwa, 
przewodniczący Komisji Rozwo-
ju Gospodarczego Rady Powiatu, 
Elżbieta Darka, przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Radzyminie 
oraz wiele osób z grona radnych 
powiatowych i gminnych, i władz 
samorządowych.

Pierwszy, inspirujący wykład 
pt. „Nigdy nie marnuj dobrego 
kryzysu – czyli biznes w świecie 
po (?) pandemii i lockdownie”, 
przygotował red. Roman Młod-
kowski, prezes i redaktor na-
czelny telewizji Biznes24. Przed-
stawił w nim m.in. najnowsze 
wskaźniki NBP nt. inflacji, rynku 
pracy i wzrostu gospodarczego, 
które pomimo załamań wywoła-
nych pandemią, wskazują jednak 
na optymistyczną przyszłość 
gospodarki. Szanse, jakie mogą 
powstać w kryzysie, widać w skali 
mikro na przykładzie telewizji 
Biznes24, która wystartowała na 
początku roku 2020 w momencie 
ogłoszenia lockdownu. Kryzys  
i sytuacja pandemiczna wyrówna-
ła szanse początkującego biznesu 
medialnego i dużych graczy – 
o czym Roman Młodkowski 
opowiadał rzeczowo a zarazem 
dowcipnie.

Kolejnym punktem spotka-
nia była dyskusja panelowa pt. 
„Rozwój rynku nieruchomości 
przemysłowo-logistycznych – 
Polska, region, gmina”, którą 
poprowadził red. Roman Młod-
kowski wspólnie z panelistami 
- Maciejem Cieliczko, Associate 
Director w Dziale Powierzchni 
Logistycznych i Przemysłowych, 
Colliers oraz Arturem Chmal, 
Senior Develoment Project Ma-
nager, Panattoni Europe.

Gminę Radzymin w dysku-
sji reprezentował burmistrz 
Krzysztof Chaciński, który na-
kreślił perspektywę znaczącego 
wzrostu liczby i powierzchni 
obiektów przemysłowo-magazy-
nowych na terenie gminy.

Rynek nieruchomości prze-
mysłowo-magazynowych pod-
czas kryzysu pandemicznego 
dynamicznie się rozwinął, co  
z jednej strony spowodowane jest 
rozwojem e-handlu i związanej 
z nim działalności logistycznej 
firm, a z drugiej – zmianami  
w światowych łańcuchach dostaw 
i rozwojem produkcji przemy-
słowej. W Polsce obecnie jest 
ponad 21 mln m2 nowoczesnej 
powierzchni magazynowej, a 
kolejne około 3,5 mln m2 jest w 
budowie. Jak powiedział Maciej 
Cieliczko, dostępna powierzch-
nia na koniec 2021 r. może zwięk-
szyć się nawet do 25 mln m2. 
Eksperci stwierdzili, że w Polsce 
boom na tym rynku może po-
trwać nawet przez kolejne 5 lat, 

biorąc pod uwagę obecne trendy 
rynkowe oraz niższe nasycenie 
polskiego rynku w porównaniu 
do bardziej dojrzałych rynków 
europejskich.

Beneficjentem takiej sytuacji 
rynkowej jest gmina Radzymin, 
która dzięki położeniu przy trasie 
S8 i 100-procentowym pokry-
ciu planami zagospodarowania, 
może zaproponować inwestorom 
dobre lokalizacje logistyczne. 
Obecnie w gminie Radzymin 
jest około 100 tys. m2 nowocze-
snych powierzchni przemysło-

wo-logistycznych. Ambitne plany 
gminy zakładają, że potroi się to  
w ciągu 2-3 lat, zaś w roku 2030 
ta liczba dojdzie nawet do 1 mln 
m2. Paneliści z firm Colliers i 
Panattoni stwierdzili, że jest to 
jak najbardziej realne.

Jednym z ważniejszych czyn-
ników, dzięki którym inwestorzy 
realizują swoje przedsięwzięcia w 
gminach, jest otwartość samorzą-
du i dobra współpraca z władzami 
lokalnymi. Takie nastawienie za-
deklarował w dyskusji burmistrz, 
a potwierdził je przedstawiciel 

firmy Panattoni, która już zre-
alizowała trzy obiekty na terenie 
gminy Radzymin i ma w planie 
kolejne przedsięwzięcia.

Z kolei w swojej prezentacji 
burmistrz Radzymina przedsta-
wił działania i plany inwestycyjne 
gminy, istotne z punktu widzenia 
biznesu. Odniósł się także do 
prognoz budżetowych na następ-
ne lata z uwzględnieniem zmian, 
jakie nastąpią w dochodach gmi-
ny w związku z pakietem ustaw 
w ramach „Polskiego Ładu”. 
Gmina przewiduje spowolnienie 

wzrostu wpływów z PIT, które 
– według deklaracji rządowych 
– ma być rekompensowane rzą-
dową subwencją rozwojową.

Mimo zmian gmina Radzymin 
planuje utrzymać dotychczasowe 
rekordowe tempo inwestycji (po-
nad 60 mln zł wydatków inwesty-
cyjnych w roku 2021). Największą 
wśród nich jest budowa al. Lecha 
Kaczyńskiego, która będzie pół-
nocną obwodnicą miasta i ma być 
zbudowana do końca roku 2023. 
Wśród planów, zaprezentowa-
nych przez burmistrza, są także 

wewnętrzne drogowe ringi wokół 
centrum Radzymina. Gdy po-
wstaną, będzie możliwa redukcja 
natężenia ruchu samochodowego 
w śródmieści i nadanie mu nowej 
jakości przestrzeni publicznej.

Wśród najbliższych nadcho-
dzących inwestycji burmistrz 
wymienił budowę ronda na skrzy-
żowaniu al. Jana Pawła II, ul. 
Konstytucji 3 Maja, Strzelców 
Grodzieńskich i Wyszyńskiego 
(w miejscu świateł), budowę 
samorządowego Muzeum Bitwy 
Warszawskiej 1920, dwóch nowych 

budynków komunalnych oraz 
rozbudowę szkoły podstawowej 
w Nadmie.

Część oficjalną Radzymińskiego 
Spotkania Biznesu zakończyło 
zaproszenie do współtworzenia 
Radzymińskiego Klubu Biznesu 
oraz do zgłaszania firm w konkursie 
„Victoria Biznesu 2021”. 

Zgłoszenia w konkursie będzie 
można składać do 6 grudnia 2021 
roku, natomiast Gala finałową pla-
nowana jest na styczeń 2022 roku, 
podczas kolejnego Radzymińskiego 
Spotkania Biznesu.

Drugie  
Radzymińskie  
Spotkanie  
Biznesu

28 października 2021 r. sala koncertowa Sceny Cegielnia ponownie gości-
ła uczestników Radzymińskiego Spotkania Biznesu. Te cokwartalne spotkania 
gromadzą menedżerów i właścicieli firm, działających na terenie gminy Radzymin. 
Gościem specjalnym październikowego spotkania był red. Roman Młodkowski, 
prezes i redaktor naczelny telewizji Biznes24, a także eksperci z firm Colliers  
i Panattoni, którzy wzięli udział w dyskusji panelowej nt. rynku nieruchomości. 

Najnowsze wskaźniki NBP 
(...) wskazują jednak na 
optymistyczną przyszłość 
gospodarki. Szanse, jakie 
mogą powstać w kryzysie, 
widać w skali mikro na 
przykładzie telewizji Biz-
nes24, która wystartowała 
na początku roku 2020 
w momencie ogłoszenia 
lockdownu. Kryzys i sytu-
acja pandemiczna wyrów-
nała szanse początkują-
cego biznesu medialnego 
i dużych graczy - mówił 
Roman Młodkowski, 
prezes i redaktor naczelny 
telewizji Biznes24.
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– Od jak dawna działa "Scena 
Cegielnia" i czego można się spo-
dziewać wybierając się do Was? 
- Drzwi tego obiektu otworzyliśmy w 
czerwcu tego roku. Był on budowany 
przez dwa lata. Składa się  z trzech 
części: restauracja + niewielki 7. 
pokojowy hotel dający możliwość 
przenocowania, chociażby artystom, 
którzy u nas występują. Jest sala 
konferencyjna i duża restauracja na 
około 100 osób i łącznik czyli recep-
cja z zapleczem technicznym oraz 
duża sala widowiskowo-koncertowa. 
Jednym z zadań tej sali są oczywiście 
koncerty. Mamy już w tej chwili na 
swoim koncie cykl koncertów, które 
realizujemy od września. Można 
śmiało powiedzieć, że występują u 
nas same gwiazdy co powoduje, że 
zainteresowanie koncertami jest 
duże, mam nadzieję, że będzie coraz 
większe.
- Jakiego rodzaju muzykę prefe-
rujecie?
- Zapraszamy różnych gości – takich 
choćby jak Hanna Banaszak, Edyta 
Geppert, Alicja Majewska, Maciej 
Maleńczuk, Paweł Domagała. Dziś, 
w dniu kiedy rozmawiamy, trwają 
przygotowania do koncertu Anity 
Lipnickiej z bardzo fajnym progra-
mem koncertowym w ramach jej 
trasy, pod nazwą „Intymnie”. Ale 
koncerty to nie jedyne przeznaczenie 
tej części obiektu. Jest ona przysto-
sowana również do różnych imprez 
rodzinnych i okolicznościowych. 
Sala jest wyposażona w dobry sprzęt 
i oświetlenie.
- Działalność, w którą się 
Pan zaangażował na 
terenie Radzymina 
nie jest kwestią 
przypadku…
- To prawda. Z 
wykształcenia 
jestem projek-
tantem form 
przemysło-
wych i absol-
wentem ASP 

w Warszawie, ale moje życie zawodo-
we jest związane głównie z muzyką. 
W latach 80 założyłem zespół De 
Mono. Komponuję i piszę teksty też 
dla innych artystów wśród których 
są takie zespoły jak Various Manx, 
Artur Gadowski z zespołu IRA, 
Antek Smykiewicz, Rafał Brzozow-
ski, Krzysztof Cugowski, Krzysztof 
Krawczyk i wielu innych. Mam też 
doświadczenie z prowadzenia wła-
snej firmy fonograficznej, ZIC-ZAC, 
która wydawała całą plejadę gwiazd 
polskiej muzyki. Wśród nich była 
Kayah, Various Manx, Piasek, Elek-
tryczne Gitary, Urszula. Pracowałem 
też jako szef działu polskiego jednego 
z największych wydawców fonogra-
ficznych na świecie, koncernu BMG. 
W 2014 roku wpadłem na pomysł, 
aby przenieść tą swoją działalność 
na sferę gastronomiczną. Bardzo 
mocno zainteresowałem się winami 

z Włoch i Hiszpanii i pomyślałem 
sobie, że ta moja pasja, to nowe 
hobby, mogą zostać zamienione na 
działalność gospodarczą. Razem 
z Adamem Przybyszem , którego 
kuchnię doceniłem będąc gościem 
w jednej z warszawskich lokali zgo-
dziliśmy się otworzyć w miasteczku 
Wilanów nową restaurację o nazwie 
Basico. Powstał też lokal w centrum 
Warszawy, niestety, z uwagi na pan-
demię, centrum Warszawy okazało 
się miejscem, które najciężej było 
utrzymać. Doszedłem do wniosku, 
że działalność gastronomiczna jest 
bardzo fajna, ale ciągle brakowało 
mi adrenaliny i możliwości wyżycia 
się w klimatach muzycznych. Z 
racji pandemii, koncertów jest coraz 
mniej, więc mniej jeżdżę w trasy, 
mniej koncertuję a jednak kontakt 
z muzyką chcę utrzymywać. Wymy-
śliliśmy z Adamem ten obiekt, ma 
on spełniać dwie rzeczy, które będą 
się zazębiały i uzupełniały. Padło na 
Radzymin. Powody takiego wyboru 
były różne (...).
– Chociaż miejsce funkcjonuje, od 
niedawna to z tego co widzę, kon-
certy się już odbywają pełną parą, 
a Panu chyba tej adrenaliny nadal 
brakuje. Współtworzy Pan nową, 
lokalną inicjatywę, Radzymiński 
Klub biznesu. Skąd ten pomysł? 
- Powodów, dla których ta inicjatywa 
powstała, jest kilka. Jednym z nich 
jest fakt, że jako nowe osoby działają-

ce w tym terenie, chcemy poznać jak 
najwięcej naszych nowych klientów. 
Chcemy zrozumieć w jaki sposób 
ten, przecież dla nas nowy obszar, 
funkcjonuje. Jak na razie nasze pro-
pozycje koncertowe zostały bardzo 
dobrze przyjęte. A nasza działalność 
to przecież jedna z form bizneso-
wych. Mamy możliwości w postaci 
dobrej bazy więc pomyśleliśmy sobie 
o tym, żeby stworzyć miejsce, gdzie 
ten lokalny biznes będzie mógł się in-
tegrować i wzajemnie wspierać. Stąd 
ten kolejny krok, który jest niejako 
następstwem podjętych wcześniej 
działań.
- Wspomniał Pan o swoim wspólniku, 
z którym połączył Pan siły przed laty 
i, z którym stworzył Pan „Scenę Ce-
gielnia”. Kim jest Pan Adam?
- Bez Adama cała ta przygoda nie 
byłaby możliwa. To jego doświad-
czenie i umiejętności pozwoliły nam 
zbudować firmę, którą prowadzimy. 
Gastronomia to niezwykle trudna 
branża, w której trzeba łączyć zdol-
ności kulinarne z zarządzaniem. On 
to robi znakomicie. Dzięki Adamowi, 
pomimo wielu innych moich obo-
wiązków, mogę cały czas czuć się 
artystą. Uzupełniając się nawzajem 
tworzymy zgrany zespół.

Zapis całej rozmowy  
na www.zyciepw.pl  

w programie Gość Życia 
Teresa Urbanowska zaprasza

– Mamy dobrą bazę lokalową, więc pomyśleliśmy 
sobie o tym, żeby stworzyć warunki, gdzie ten 

lokalny biznes będzie mógł się integrować  
i wzajemnie wspierać, pozyskać wiedzę i 

wymieniać doświadczeniami. Stąd ten 
kolejny krok, który jest niejako następ-
stwem podjętych wcześniej działań – 

mówi Marek Kościkiewicz, współwłaści-
ciel "Sceny Ciegielnia" w Radzyminie.

Czy można przekształcić swoje życiowe pasje w działania biznesowe? Marek Kościkiewicz, współwłaściciel „Sceny 
Cegielnia” – nowego miejsca gastronomiczno-kulturalnego na mapie Radzymina udowodnił, że można. O swoim do-
świadczeniu opowiedział w rozmowie z Teresą Urbanowską 

Pasja zamieniona w biznes

Nauka gry w teNisa 
dla dzieci i dorosłych

Klub Tenisowy Rakietą Ząbki
Ząbki, ul. Słowackiego 21

 570 093 090

Klub Tenisowy Rakietą Ząbki
Ząbki, ul. Słowackiego 21

 570 093 090

www.teniszabki.plwww.teniszabki.pl

Wołomin:  • poniedziałki i środy; 18:30 i 20:00 • wtorki; 9:00
Kobyłka: czwartki i soboty; 9:00
Łochów: czwartki; 16:00 i 17:15

 516 099 060  
lub nikko.taichi.jk@gmail.com

19.11.2021 (piątek) godz. 18:00
20.11.2021 (sobota) godz. 19:00

sala widowiskowa GCK w Dąbrówce

Bezpłatne wejściówki do odbioru w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dąbrówce

Spektakl w technice teatru cieni 
zrealizowany przez seniorów z Gminy Dąbrówka

na podstawie twórczości C. K. Norwida

Dom, 
którego nie miałem

Reżyseria: Joanna Stanowska
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www.wilenskapark.pl

25 października 2021 r. Wo-
jewoda Mazowiecki wydał ko-
lejne rozporządzenie w sprawie 
zwalczania wścieklizny zwierząt 
na terenie powiatu otwockie-
go, mińskiego, garwolińskiego, 
kozienickiego, radomskiego, 
zwoleńskiego, wołomińskiego, 
miasta Radom i miasta stołeczne-
go Warszawy. W rozporządzeniu 
tym za obszar zagrożony wystą-
pieniem zjawiska wścieklizny 
uznano powiaty: Wołomiński, 
otwocki, garwoliński, kozienicki, 
radomski, miasto Radom, zwo-
leński oraz warszawskie dzielnice: 
Wawer, Wesoła, Targówek (część 
dzielnicy ograniczoną od zachodu 
ul. Radzymińską), Rembertów, 
Praga Południe (część dzielnicy 
ograniczoną od południa linią 
kolejową przebiegającą wzdłuż 
ul. Makowej) miasta stołecznego 
Warszawy,

Zagrożone wystąpieniem 
wścieklizną są także: w powiecie 
mińskim (gminy: Dębe Wielkie, 
Halinów, Mińsk Mazowiecki, 
Siennica, Stanisławów, Latowicz 
oraz miasta: Halinów, Mińsk 
Mazowiecki, Sulejówek),

Tym samym także na terenie 
naszego powiatu obowiązuje 
nakaz trzymania psów na smyczy 
lub na ogrodzonym terenie za-
mkniętym, a kotów w zamknię-
ciu, oraz pozostawiania zwierząt 
gospodarskich w okólnikach i na 
zamkniętych wybiegach. Zakaza-
no także organizowania targów, 
wystaw, konkursów, pokazów z 
udziałem psów, kotów oraz innych 
zwierząt wrażliwych na wście-

kliznę oraz polowań i odłowów 
zwierząt łownych, za wyjątkiem 
odstrzałów sanitarnych dzików 
oraz polowań indywidualnych na 
dziki bez udziału psów i nagonki.

W dniach od 15 do 30 listopa-
da 2021 roku, planowana jest na 
terenie Powiatu Wołomińskiego 
przeprowadzenie akcji doustnego 
szczepienia lisów wolnożyjących 
przeciwko wściekliźnie. Szcze-
pionka będzie zrzucana z samo-
lotów oraz wykładana ręcznie w 

ilości 30 dawek na każdy kilometr 
kwadratowy na całym obszarze 
objętym szczepieniami. Zrzuty 
obejmują kompleksy leśne, pola 
i łąki z pominięciem akwenów 
wodnych i terenów zabudowa-
nych.

Dawkę szczepionki stanowi 
pakiet w postaci krążka, koloru 

zielono brązowego o intensyw-
nym zapachu rybnym. Dotknię-
cie szczepionki przez człowieka 
spowoduje, ze nie zostanie ona 
podjęta przez lisa.Szczepionka 
wykazuje działanie uodparniające 
tylko u lisów.

Każdy kontakt człowieka ze 
szczepionką należy niezwłocznie 
zgłosić do lekarza medvcyny. 
Lekarzowi weterynarii należy 
zgłosić każdy kontakt zwierząt do-
mowych 1 zwierząt gospodarskich 

ze szczepionką. Zgodnie z zale-
ceniem producenta szczepionki 
w okresie 14 dni od jej wyłożenia 
należy ograniczyć zbiorowe po-
lowania.

Po wyłożeniu szczepionki 
przez 14 dni psy należy prowa-
dza na smyczy a koty trzymać w 
zamkniętych pomieszczeniach.

Wścieklizna jest jedną z naj-
dłużej znanych i najgroźniejszych 
chorób odzwierzęcych. Jest wiru-
sową chorobą zakaźną dotykającą 
centralnego układu nerwowego, na 
którą wrażliwe są wszystkie gatunki 
ssaków, w tym ludzie. Wirus wście-
klizny przenosi się głównie poprzez 
kontakt śliny zakażonego zwierzę-
cia z uszkodzoną skórą lub błoną 
śluzową (pogryzienie) i praktycznie 
zawsze jest śmiertelny w skutkach. 
W przypadku ugryzienia człowieka 
przez dzikie lub domowe zwierzę 
ważne jest, aby jak najszybciej 
dokładnie przemyć wodą i mydłem 
ranę lub powierzchnię narażoną na 
kontakt ze zwierzęciem i skontak-
tować się z lekarzem medycyny.

W Polsce obowiązkowemu 
ochronnemu szczepieniu prze-
ciwko wściekliźnie, podlegają psy 
powyżej 3. miesiąca życia, a następ-
nie nie rzadziej, niż co 12 miesięcy 
od dnia ostatniego szczepienia. 
Lekarze weterynarii zalecają, aby 
również koty, które wypuszczane 
są na zewnątrz, poza mieszkanie, 
zaszczepić przeciwko tej chorobie. 
Szczepień psów i kotów przeciwko 
wściekliźnie dokonują lekarze 
weterynarii świadczący usługi 
weterynaryjne w ramach zakładu 
leczniczego dla zwierząt.  Szczepie-
nie takie jest obowiązkowe i należy 
je powtarzać każdego roku. Brak 
szczepienia psa jest wykroczeniem, 
za które grozi mandat karny w wy-
sokości do 500 zł.

Najważniejsze informacje do-
tyczące wścieklizny znajdują się na 
stronie https://www.wetgiw.gov.pl/
nadzor-weterynaryjny/wscieklizna

5 listopada 2021 r. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował o wykryciu 84 przypadku wście-
klizny u zwierząt wolno żyjących na terenie województwa mazowieckiego w 2021 r. Ostatni  odnotowano 
w Zielonce, dotyczy on padłego kota.

Potwierdzony przypadek 
wścieklizny w Zielonce

W związku z potwierdze-
niem przypadku wściekli-
zy w Zielonce, w dniach 
od 15 do 30 listopada 
2021 r, planowana 
jest na terenie Powiatu 
Wołomińskiego akcja 
doustnego szczepienia 
lisów wolnożyjących 
przeciwko wściekliźnie. 
Każdy kontakt człowieka 
ze szczepionką należy 
niezwłocznie zgłosić  
do lekarza medycyny.

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce

Rozwijamy się  
i tworzymy nową jakość  

dla naszych mieszkańców
„Biblioteka społeczna”, projekt realizowany przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Dąbrówce nabiera  
rumieńców !  Od września pracownicy bibliote-
ki razem z partnerami intensywnie uczestniczą  
w warsztatach dot. m.in.: diagnozy potrzeb miesz-
kańców - w tym potrzeb seniorów, obsługi oświe-
tlenia i nagłośnienia imprez, tworzenia teatru, 
warsztatach z nowoczesnych technik plastycznych.  
Efekty będziecie mogli zobaczyć m.in. 19 i 20.11 
-  już teraz zapraszamy na spektakl o Norwidzie w 
technice teatru cieni. W listopadzie odbędzie się 
również spotkanie z partnerami:  „PARTNERSTWO, 
KOMUNIKACJA, INTEGRACJA”. Wezmą w nim  udział 
m.in.  pracownicy GBP, GCK, GOPS w Dąbrówce, 
OSP oraz seniorzy z terenu gminy Dąbrówka. W przy-

szłym roku, poza podnoszeniem kompetencji zrealizujemy konkurs dla mieszkańców 
na inicjatywy lokalne! Obserwujcie nas na Facebooku !

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce pozyskała 100 000 zł  
na zadanie „Biblioteka Społeczna” realizowane z Programu BLISKO,  

dofinansowanego ze środków  
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji  

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

19.11.2021 (piątek) godz. 18:00
20.11.2021 (sobota) godz. 19:00

sala widowiskowa GCK w Dąbrówce

Bezpłatne wejściówki do odbioru w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dąbrówce

Spektakl w technice teatru cieni 
zrealizowany przez seniorów z Gminy Dąbrówka

na podstawie twórczości C. K. Norwida

Dom, 
którego nie miałem

Reżyseria: Joanna Stanowska


