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– (...) Nasze obowiąz-
ki nie ograniczają się 
do nakładania man-
datów za złe parkowa-

nie czy biegające bez 
smyczy psy. (...) Czuwamy 
nad porządkiem i bezpie-
czeństwem publicznym, re-
alizujemy kontrole w zakre-
sie spalania odpadów w pie-

cach CO, prowadzimy 
akcje prospołecz-
ne – mówi Artur 
Lewandowski. 
>> str. 4

Jesteśmy dla 
mieszkańców

– Pozycją nr 1 w naszym 
budżecie jest i będzie przez 

wiele lat edukacja. (...) W przyszłym 
roku pochłonie ponad 107 mln zł.  Ta 
kwota to 44 proc. naszego rocznego 
budżetu. Byłbym szczęśliwy, gdyby 
subwencja oświatowa jaką nasza 
gmina otrzymuje od państwa pokry-
wała choćby połowę tych kosztów 
- wyjaśnia burmistrz Orych.  >> str. 4

Marki  
trudny budżet.  
Dlaczego?

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

Droga  
wojewódzka 634 
- kiedy wreszcie?

Historia budowy lub modernizacji drogi 634, 
która biegnie z Warszawy przez Ząbki, Zielonkę, 

Kobyłkę, Wołomin i dalej do Wólki K. w Gminie 
Tłuszcz to szmat czasu. "634" jest jednym z best-

selerowych haseł wyborczych od 1990 roku  
w każdej kampanii. Do bliskiego finału jej reali-
zacji było już tuż, tuż kilka razy. Jednak zawsze 

coś stanęło na przeszkodzie. Jest nadzieja,  
że tym razem sen mieszkańców i samorządow-

ców wielu kadencji wreszcie się ziść.  
Czy tym razem tak się stanie? >> str. 3
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Korzystne zmiany  
dla ryczałtowców

O korzystnych zmianach dla ryczałtowców rozmawiamy z Pawłem Żółtkiem  
– właścicielem biura rachunkowego mojerozliczenia.pl

- Polski Ład to nie tylko składka 
zdrowotna po nowemu, o któ-
rej rozmawialiśmy na łamach 
poprzedniego wydania Życia 
Powiatu na Mazowszu. Czy są 
jakieś zmiany korzystne dla 
przedsiębiorców?
- Tak. Od 2022 r. obniżono 
niektóre stawki ryczałtu. I tak, 
stawka 14% (obniżona z 17%) 
dotyczyć będzie usług:
• w zakresie opieki zdrowotnej 
(PKWiU dział 86),
• architektonicznych i inży-
nierskich,
• usług badań i analiz technicz-
nych (PKWiU dział 71),
• w zakresie specjalistycznego 
projektowania (PKWiU 74.1).
Dodatkowo wykreślono frazę "in-
nych niż świadczone w ramach 
wolnych zawodów". Za-
tem lekarze, lekarze 
dentyści, leka-
rze weteryna-
rii, technicy 
dentystycz-
ni, felczerzy, 
p o ł o ż n e , 
pielęgniar-
ki, psycho-
logowie i 
f i z j o t e -
r a p e u c i 
mogą płacić ryczałt 14% nieza-
leżnie od tego, czy zatrudniają 
pracowników, czy też nie.
- Podobno informatycy również 
zapłacą mniej?
- W tym przypadku stawkę ryczał-
tu obniżono z 15% na 12%. Staw-
ka 12% dotyczyć będzie usług:
• związanych z doradztwem w 

zakresie sprzętu komputerowego 
(PKWiU 62.02.10.0),
• związanych z oprogramowa-
niem (PKWiU ex 62.01.1),
• objętych grupowaniem „Orygi-

nały oprogramowania kompute-
rowego” (PKWiU 62.01.2),
• związanych z doradztwem 
w zakresie oprogramowania 
(PKWiU ex 62.02),
• w zakresie instalowania 
oprogramowania (PKWiU ex 
62.09.20.0),
• związanych z zarządzaniem 

siecią i systemami informatycz-
nymi (PKWiU 62.03.1).
Ponadto stawka ta będzie także 
dotyczyć usług związanych z 
wydawaniem:
• pakietów gier komputero-
wych (PKWiU ex 58.21.10.0), z 
wyłączeniem publikowania gier 
komputerowych w trybie online,
pakietów oprogramowania syste-
mowego (PKWiU 58.29.1),
• pakietów oprogramowania 
użytkowego (PKWiU 58.29.2),
oprogramowania komputero-

wego pobieranego z Internetu 
(PKWiU ex 58.29.3), z wyłącze-
niem pobierania oprogramowa-
nia w trybie online.
- Czy są jeszcze jakieś istotne 
zmiany w tej ustawie?
- Tak. Dla usług pomocy społecz-
nej z zakwaterowaniem (PKWiU 
dział 87) opodatkowanych stawką 

8,5% do 100.000 zł przycho-
du i 12,5% powyżej tej kwoty 
oraz usług w zakresie edukacji 
(PKWiU dział 85) opodatkowa-
nych stawką 8,5% wykreślono 
frazę „innych niż świadczone 
w ramach wolnych zawodów”. 
Co to oznacza? Usunięcie tej 
frazy oznacza, że przedsiębiorcy 
świadczący usługi, o których 
mowa powyżej, posiadają pełną 
dowolność w zatrudnianiu pra-
cowników i wciąż mogą korzystać 
z danej stawki ryczałtu.

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

– Od 2022 r. obniżono niektóre stawki ryczałtu. I tak, 
stawka 14% (obniżona z 17%) dotyczyć będzie usług: 

• w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86), • ar-
chitektonicznych i inżynierskich, • usług badań i analiz 

technicznych (PKWiU dział 71), • w zakresie spe-
cjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1). 

Dodatkowo wykreślono frazę "innych niż 
świadczone w ramach wolnych zawodów". 

Zatem lekarze, lekarze dentyści, lekarze 
weterynarii, technicy dentystyczni, felcze-
rzy, położne, pielęgniarki, psychologowie 
i fizjoterapeuci mogą płacić ryczałt 14% 

niezależnie od tego, czy zatrudniają 
pracowników, czy też nie  – wyjaśnia 

Paweł Żółtek z mojerozliczenia.pl 

Wołomin ul. 1 Maja 36a

tel. 22-787 29 13, 694 436 064
biuro.wolomin@oknoplast.com.pl

ARTBUD SP. J.

lekarz okulista
optometrysta

realizacja recept refundowanych
soczewki Kontaktowe
okulary Progresywne

ekspresowa naprawa okularów

Serdecznie Zapraszamy

05-200 Wołomin, ul. Miła 3
tel. 22 776 18 98

pon.-pt. 10:00- 18:00; sob. 10:00-14:00
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ul. Kolejowa 5b, 05-220 Zielonka

www.nicolesrebro.pl

centrum biżuterii srebrnej
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Jest o co walczyć!
Edward M. Urbanowski

Wiem dobrze, że moje dochody nie pozwalają mi na życie ponad stan. 
Wystarczają na opłacanie rachunków, jedzenie, ubranie a tylko czasem na 
niewielkie fanaberie typu nowa książka, bilet do kina czy teatru. Na nic 
więcej. Mimo to jestem zadowolony. Przecież wielu ma gorzej! Ale czy to 
jest wystarczający powód do radości?

W latach 80. Polska należała do grona najbardziej egalitarnych krajów 
w Europie. Dziś znaleźliśmy się w grupie krajów o najbardziej widocznej 
nierówności społecznej! W tym momencie jesteśmy na poziomie Niemiec 
czy Wielkiej Brytanii. Co to oznacza?

Wystarczy spojrzeć na Wielką Brytanię, gdzie wzrost nierówności 
tworzy system, który zaczyna reprodukować nierówności z pokolenia na 
pokolenie. W Polsce jeszcze tego nie widać, bo jesteśmy dość świeżo po 
transformacji. System edukacji jest świetnym przykładem, jak to się może 
potoczyć. Większość osób chodzi do szkół publicznych, które są na dość 
niezłym poziomie. Trafiają potem na uniwersytety, za które nie muszą 
płacić i dostają porządne wykształcenie. Natomiast w Wielkiej Brytanii, 
żeby trafić do najlepszych uczelni, za które płaci się dużo pieniędzy, trzeba 
najpierw pójść do prywatnego liceum, np. Eton College, gdzie czesne 
wynosi ponad 40 tysięcy funtów rocznie. Przeciętna brytyjska rodzina ma 
do dyspozycji dochód w wysokości około 35 tysięcy funtów. Nawet gdyby 
oszczędziła cały swój roczny dochód, to nie byłaby w stanie posłać nawet 
jednego dziecka na rok do Eton. To powoduje, że brytyjskie elity są w 
znacznie większym stopniu tworzone przez stare elity. W Polsce widzimy 
już pierwsze jaskółki tego zjawiska. Ale … jeśli jest grupa ludzi, których 
na edukację zwyczajnie nie stać, to całe społeczeństwo traci, ponieważ w 
efekcie mamy niewystarczający poziom kapitału ludzkiego w gospodarce! 
Inaczej mówiąc: nie uda się jednemu bogaczowi, aby wykształcił się za 
wszystkich. To jest pierwszy negatywny wymiar nierówności: zablokowa-
nie dostępu do edukacji dla części społeczeństwa, przez co mamy mniej 
kapitału ludzkiego i w efekcie mniejszy wzrost gospodarczy powiększający 
nierówności.

To oddaje konflikt, który mamy w Polsce. Z jednej strony słyszymy, że 
transformacja to było zagrabienie dochodu przez elity. Z drugiej strony 
jesteśmy karmieni opowieścią o wielkim sukcesie, największym wzroście 
gospodarczym w Europie. W pewnym sensie obydwie strony sporu mają 
rację, bo pierwsza grupa to są osoby najbiedniejsze, a druga grupa to osoby 
z największymi dochodami. Tu pojawia się pytanie: czy uboższej połowie 
społeczeństwa opłaca się głosować na politykę, która będzie chciała wzrost 
jeszcze bardziej napompować, czy raczej na politykę, która będzie bardziej 
korzystna dla nich? Po roku 2005 widzimy, że wybory polityczne polaryzują 
się coraz mocniej. W polskim przypadku osoby uboższe w znacznie więk-
szym stopniu zaczynają głosować na PiS, a osoby bogatsze głosują na PO.

Czy ma to jednak sens? Czy 500+ zredukowało nierówności w 
Polsce? I tak, i nie. Z jednej strony, dzięki programowi 500+ faktycznie 
więcej dochodu trafia do najbiedniejszych. Dochody uboższej części 
społeczeństwa w pewnym stopniu się zwiększyły. Z drugiej zaś strony, 
nierówności w Polsce są kreowane głównie przez osoby najbogatsze. Po 
2015 roku zanotowaliśmy dynamiczny wzrost gospodarczy. Jednak owoce 
wzrostu naszej gospodarki w większym stopniu trafiają do najbogatszych! 
To powoduje, że nierówności nam się summa summarum tak bardzo nie 
zmniejszyły. Niestety!
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Listy do redakcji, maile, SMSy, 
spotkania i rozmowy to formy 
kontaktu i komunikacji, które 
przez ostatnich ileś lat są wypie-
rane przez fora społecznościowe 
i komunikatory nowej generacji. 
Wydawać by się mogło, że te zmia-
ny będą szły tylko dalej i dalej. Czy 
na pewno?

Ostatnie tygodnie przekonują 
mnie, że…

No właśnie, że co? … że chyba 
wracają do łask. Tylko w mijającym 
tygodniu dotarło do nas kilkana-
ście długich, wielostronicowych 
listów od Czytelniczek i Czytelni-
ków i to nie tylko w powiatu woło-
mińskiego. Choć każdy z nich ma 
inną formę i porusza różne, często 
bardzo osobiste sprawy i problemy 
to jednak mają jeden, wspólny 
mianownik: - potrzebę kontaktu 
z drugą osobą, z kimś kto nie jest 
anonimowym awatarem, kontem 
na FB czy Instagramie. Z tych li-
stów, maili, telefonów bije potrzeba 
osobistych, ludzkich kontaktów z 
kimś komu można zaufać z kimś z 
kim można umówić się na kolejną 
rozmowę.

Nie wiem czy to taka chwilowa 
zmiana kierunku w kontaktach 
społecznych czy też, być może, 
trend, który utrzyma się na dłu-
żej, ale mogę powiedzieć, że miło 
jest, po tylu latach pracy usłyszeć 
i przeczytać o zaufaniu jakim nas 
Państwo obdarzacie. 

Mniej miłe jest to, że nie w 
każdej sprawie jesteśmy w stanie 
Państwu skutecznie pomóc, choć 

się staramy na miarę naszych 
możliwości.

Mniej miłe jest też to, że czuje-
cie się Państwo w tej naszej, ciągle 
zmieniającej się rzeczywistości, 
coraz bardziej zagubieni w gąszczu 
coraz nowszych zmian w przepi-
sach, ustawach, uchwałach, uregu-
lowaniach prawnych. Podkreślacie, 
że nie rozumiecie. Pytacie po co tak 
częste i szybkie zmiany?

Czytając i słuchając o dyle-
matach i, jakże często bardzo 

złożonych kwestiach, które skom-
plikowały lub komplikują Wasze 
życie widzę przed oczami napis: 
ZWOLNIJCIE!!! i nie dotyczy to 
tylko jazdy samochodem i rozwi-
janej prędkości na drodze.

ZWOLNIJCIE – szanowni 
Parlamentarzyści, ministrowie, 
samorządowcy i inni decydenci!

Ludzie mają coraz bardziej 
dość tego tempa. Czują się coraz 
bardziej zagubieni.

Wszyscy potrzebujemy nor-
malności!

Zagubieni
Teresa Urbanowska

Choć każdy z nich 
ma inną formę i porusza 

różne, często bardzo oso-
biste sprawy i problemy 

to jednak mają jeden, 
wspólny mianownik:  
- potrzebę kontaktu  

z drugą osobą, z kimś 
kto nie jest anonimowym 

awatarem, kontem  
na FB czy Instagramie.

Wszelkie donesienia medialne 
pozwalaj przypuszczać, że na 
chwilę obecną uzyskanie decyzji 
ZRID na rozbudowę i moderni-
zację drogi wojewódzkiej 634 jest 
na końcowym etapie. 

Obecnie procedowana część 
inwestycji została podzielona 
na cztery odcinki. Jesteśmy na 
etapie oczekiwania na wydanie 
"ZRID 634", decyzji udzielającej 
pozwolenie na budowę drogi na 
wszystkich czterech odcinkach 
projektu budowlanego moderni-
zacji 634 Zielonka-Wołomin.

O jakich czterech odcinkach 
mówimy?

1. Odcinek od skrzyżowania 
z ul. Legionów w Zielonce do 
rzeki Długa. Wniosek o uzyskanie 
decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej złożony w 
został w Mazowieckim Urzędzie 
Wojewódzkim (MUW) w dniu 
22.02.2021 r.

2. Odcinek od rzeki Długa w 
Zielonce do rejonu skrzyżowania 
z ulicą Dąbrowskiego i Hallera (z 
tym skrzyżowaniem) w Kobyłce. 
Tu wniosek o uzyskanie ZRID 
został złożony w MUW w dniu 
04.05.2021 r.

3. Odcinek od rejonu skrzy-
żowania z ul. Dąbrowskiego i 
Hallera (bez tego skrzyżowania) 
w Kobyłce do skrzyżowania z ul. 
Orląt Lwowskich w Kobyłce (z 
tym skrzyżowaniem). Wniosek o 
uzyskanie decyzji o ZRID złożony 
w MUW w dniu 04.05.2021 r.

4. Odcinek od skrzyżowania 
z ul. Orląt Lwowskich w Ko-
byłce (bez tego skrzyżowania) 
do skrzyżowania ulicą 1 Maja i 
Niepodległości w Wołominie. 
Wniosek o uzyskanie decyzji 
ZRID został złożony w MUW w 
dniu 16.03.2021 r.

Tym samym główna część pro-
jektowa została już zakończona.

- Dwa krótsze odcinki, prze-
znaczonej do modernizacji części 
drogi wojewódzkiej 634, z dużym 
prawdopodobieństwem mogą 
otrzymać decyzje ZRID na prze-
łomie roku. Ostatnie zgłaszane 
uwagi przez służby wojewody 
dotyczyły już samej szczegóło-
wości i estetyki dokumentacji, nie 
zaś zaproponowanych rozwiązań 
technicznych. Mowa tu o odcin-
kach od rz. Długiej w Zielonce, 
do rejonu skrzyżowania z ul. 
Dąbrowskiego i Hallera (z 
tym skrzyżowaniem) w 
Kobyłce oraz odcinek 
od rejonu skrzyżo-
wania z ul. Dąbrow-
skiego i Hallera (bez 
tego skrzyżowania) 
w  K o b y ł c e  d o 
skrzyżowania z ul. 
Orląt Lwowskich 

w Kobyłce (z tym skrzyżowaniem). 
Na dwóch pozostałych odcinkach, 
zarówno ten w mieście Zielonka, 
jak i odcinek od skrzyżowania z ul. 
Orląt Lwowskich w Kobyłce (bez 
tego skrzyżowania) do skrzyżo-
wania ul. 1 Maja i Niepodległości 
w Wołominie jeszcze w tym ty-
godniu były robione niewielkie 
korekty przebiegu na projekcie, 
zgłaszane przez mieszkańców 
tych miast. Wiąże się to z koniecz-
nością wykonania dodatkowych, 
nowych opracowań map, ale i 
tutaj prace uzupełniające i aktu-

alizujące projekt przed wydaniem 
decyzji ZRID powinny zakończyć 
się w grudniu 2021. Nanoszone 
na tym finalnym etapie zmiany 
mają za zadanie ograniczyć do 
minimum ryzyko oprotestowa-
nia przez mieszkańców samej 

decyzji ZRID. Po jej wydaniu jest 
okres, w którym może być ona 
zaskarżona, a sama przebudowa 
odłożona o kilkanaście, a nawet 
kilkadziesiąt miesięcy, dlatego 
tak ważne jest doszczegółowienie 
z mieszkańcami jej przebiegu w 
tych najbardziej newralgicznych, 
zurbanizowanych terenach Zie-
lonki i Wołomina. Te dwa etapy, 
szacując na tą chwilę, powinny 
uzyskać decyzję ZRID do końca 
1 kwartału 2022. W tym wypadku, 
na tych 2 z 4 odcinkach, należy 
uzbroić się nieco w cierpliwość, 

warto dopracować projekt tak, 
by uniknąć jego przepychania 
przez wszystkie możliwe tryby 
odwoławcze. Optymistycznie na 
koniec dodam jesteśmy bliżej niż 
dalej – mówi Igor Sulich, radny 
powiatowy z Wołomina. - Jeśli 
chodzi o Wołomin to budowa 
prawie trzykilometrowego odcin-
ka chodnika i ścieżki rowerowej 
na drodze wojewódzkiej DW 
634 coraz bliżej, jest ZRID na 
odcinek od Duczek do Starych 
Grabi i Krzywicy (do granicy z 
Gminą Klembów). Decyzja w tej 
sprawie została wydania w dniu 
29 marca 2021 r. (decyzja Nr 27/
SPEC/2021) o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej dla 
inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 634 w zakresie 

budowy ciągu pieszo-rowerowego 
wraz z oświetleniem na odcinku 
od km 35+713 do km ok. 38+648 
do granicy z gminą Klembów w 
miejscowości Duczki i Stare Gra-
bie.”Rozbudowa drogi wojewódz-
kiej nr 634 w zakresie budowy 
ciągu pieszo – rowerowego wraz 
z oświetleniem w miejscowości 
Duczki i Stare Grabie – dodaje 
nasz rozmowca.

 Gmina Wołomin podpisała 
umowę na realizację inwestycji 
wraz z oświetleniem, nowymi 
chodnikami, bezpiecznymi zjaz-

dami oraz zagospodarowaniem 
zieleni. Inwestycja przeprowa-
dzona będzie w ramach zadania 
„Rozwój zintegrowanej sieci dróg 
rowerowych na terenie gminy 
Wołomin w ramach ZIT WOF”, 
na który gmina Wołomin zdobyła 
dofinansowanie ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w wysokości ponad 
4 mln zł. Na realizację udzielono 
zamówienia firmie Agbud Group 
Piotr Skłodowski sp.k.

Śledząc od lat, na bieżąco, zda-
rzenia i podejmowane na różnych 
szczeblach decyzje z pewnym 
niedowierzaniem przyglądamy 
się kolejnym decyzjom. Zawsze 
jednak miło mieć nadzieję, że 
może wreszcie… sen się spełni?

Oprac

Historia budowy lub modernizacji drogi 634, która biegnie z Warszawy przez Ząbki, 
Zielonkę, Kobyłkę, Wołomin i dalej do Wólki K. w Gminie Tłuszcz to szmat czasu. 
"634" jest jednym z bestselerowych haseł wyborczych od 1990 roku w każdej 
kampanii. Do bliskiego finału jej realizacji było już tuż, tuż kilka razy. Jednak za-
wsze coś stanęło na przeszkodzie. Jest nadzieja, że tym razem sen mieszkańców 
i samorządowców wielu kadencji wreszcie się ziść. Czy tym razem tak się stanie?

Bezpłatne szczepienia  
przeciw grypie dla osób 18+

Do tej pory uprawnieni do 
bezpłatnych szczepionek byli 
m.in. medycy, farmaceuci, na-
uczyciele, żołnierze oraz se-
niorzy. 

Od 23 listopada, prawo do 
bezpłatnych szczepień przeciw 
grypie,  mają także wszystkie oso-
by dorosłe – to efekt podpisanej 
przez ministra zdrowia Adama 
Niedzielskiego nowelizacji roz-
porządzenia w sprawie metody 
zapobiegania grypie w sezonie 
2021/2022.

– Zależy nam na tym, by 
jak najwięcej Polaków chciało  
i mogło ochronić się przed grypą, 
dlatego od 23 listopada rozsze-
rzamy grupę, która będzie miała 
możliwość przyjęcia bezpłatnej 
szczepionki. Zwiększamy także 
liczbę szczepionek w aptekach 
–  podkreśla szef resortu zdrowia.

Jak dodaje, jest to szczególnie 
ważne w czasie trwającej czwar-
tej fali pandemii COVID-19.

– Sezon grypowy zaczął się 
w październiku i zbiegł się  

z kolejną falą wzrostu zakażeń 
koronawirusem, dlatego zde-
cydowaliśmy, że każdy dorosły 
będzie mógł zadbać dodatkowo 
o swoje zdrowie, wystarczy, że 

zgłosi się na szczepienie do 
wybranego punktu szczepień – 
wskazuje minister zdrowia

Osoby, które chcą skorzystać  
z bezpłatnego szczepienia, nie 
muszą mieć recepty na szcze-

pionkę. Wystarczy, że zgłoszą się 
do wybranego punktu szczepień 
i umówią termin. Przed szcze-
pieniem należy wypełnić oświad-
czenie, a następnie udać się na 

wizytę do lekarza kwalifikującego 
do zabiegu.

Mapa ponad 3000 punktów,  
w których można wykonać szcze-
pienie przeciw grypie, znajduje 
się na stronie https://pacjent.

gov.pl/aktualnosc/szczepienia-
-na-grype.

Na szczepienie powinny się 
zgłaszać osoby bez objawów 
ostrej infekcji i bez wysokiej go-
rączki. Nie trzeba robić przerwy 
pomiędzy szczepieniami np. 
przeciw COVID-19 i przeciw 
grypie.

Punkty szczepień mogą za-
mawiać szczepionki przeciwko 
grypie w Rządowej Agencji Re-
zerw Strategicznych (RARS), 
która następnie dostarczy do nich 
dawki. W tym roku do Polski trafi 
łącznie 5 mln dawek szczepionki. 
Szczepienia będą wykonywane do 
wyczerpania rezerwy lub do 31 
marca 2022 r.

Podstawowym zadaniem 
szczepionki przeciwko grypie 
jest wzmocnienie odporności na 
zakażenie wirusem grypy.

Szczepienia przeciw grypie są 
skuteczną metodą zapobiegania 
zachorowaniom na tę chorobę 
oraz powikłaniom i zgonom 
przez nią spowodowanych.

Wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, od 23 listopada mogą skorzystać z darmowych szczepień przeciw 
grypie. Wystarczy, że zgłoszą się do wybranego punktu szczepień.

Prawo do bezpłatnych szcze-
pień przeciw grypie, mają 
wszystkie osoby dorosłe. 
Osoby, które chcą skorzystać 
ze szczepienia, nie muszą 
mieć recepty na szczepion-
kę. Wystarczy zgłosić się do 
wybranego punktu szcze-
pień i umówić termin. Przed 
szczepieniem należy wypełnić 
oświadczenie, a następnie 
udać się na wizytę do lekarza 
kwalifikującego do zabiegu.

– Te dwa (którsze) etapy, szacując na tą chwilę, powin-
ny uzyskać decyzję ZRID do końca 1 kwartału 2022. 

W tym wypadku, na tych 2 z 4 odcinkach, 
należy uzbroić się nieco w cierpliwość, 
warto dopracować projekt tak, by unik-
nąć jego przepychania przez wszystkie 

możliwe tryby odwoławcze. Optymi-
stycznie na koniec dodam jesteśmy 

bliżej niż dalej – mówi Igor Sulich, 
radny powiatowy z Wołomina.

Droga  
wojewódzka 634 
kiedy wreszcie?
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Stacja Uzdatniania Wody dla Kobyłki

O tym, że w Kobyłce od lat jednym z kluczowych problemów jest zbyt niskie ciśnienie wody, szcze-
gólnie w upalne letnie dni, kiedy mieszkańcy używają duże jej ilości również do podlewania ogród-
ków, wiadomo nie od dziś. Oprócz planów budowy własnego ujęcia, Edyta Zbieć, burmistrz Kobyłki, 
zabiegała o współpracę w tej kwestii z PIT Radwar S.A. W tej sprawie została już podpisana umowa.

Dziś (1 grudnia 2021 roku) w 
siedzibie PIT Radwar S.A. w War-
szawie, doszło, po wielu miesiącach 
negocjacji, w których uczestniczyli 
Burmistrz Edyta Zbieć oraz Prezes 
PGK Sebastian Budziszewski - do 
sfinalizowania umowy dzierżawy 
między PIT Radwar a miejską Spółką 
PGK. 

- Dzierżawa dotyczy terenu, na 
którym znajdują się studnie i budy-
nek Stacji Uzdatniania Wody. Ujęcie 
wody jest czwartorzędowe, dobrej 
jakości i będzie przez naszą Spółkę 
zmodernizowane. To nasz pierwszy 
krok w kierunku samodzielności, do 
której dążymy jako Miasto. Przed 
nami kolejny 2022 rok i budowa 
SUW na działce przy ulicy Wygo-
nowej. Dodatkowe ujęcie pozwoli 
nam zrealizować dwa główne cele: 
1. Dzięki temu ujęciu będziemy w 
stanie zapobiec letnim spadkom 
ciśnienia w sieci wodociągowej Wo-
łomina i Kobyłki. 2. Zabezpieczyć 
naszą sieć przed skutkami awarii 
innych ujęć. Niezależność Kobyłki 
zaczyna mieć realny kształt i jest już 
na wyciągnięcie ręki – mówi Edyta 
Zbieć, burmistrz Kobyłki.

Przypomnijmy: Sieć wodno-
-kanalizacyjna na terenie Kobyłki 
powstała we współpracy pomiędzy 
sąsiadującymi samorządami - Wo-

łominem i Kobyłką, jednak każda z 
gmin budowała instalacje na swoim 
terenie odrębnie. Obie gminy zostały 
jednak podłączone do wspólnej 
oczyszczalni i Stacji Uzdatniania 
w Wołominie, których funkcjono-
wanie jest w gestii wołomińskich 
wodociągów. Niemal od początku 
funkcjonowania sieci w Kobyłce były 
problemy z funkcjonowaniem części 
przepompowni obsługujących kobył-
kowskich odbiorców jak również z 

ciśnieniem wody na niektórych ko-
byłkowskich osiedlach, szczególnie 
w okresie letnim.

W ostatnim roku poprzedniej 
kadencji kobyłkowski samorząd pra-
cujący pod kierownictwem ówczesne-
go burmistrza Roberta Roguskiego 
podjął decyzję o powołaniu PGK, 
którego stery powierzono Sebastianowi 
Budziszewskiemu jednak zręby orga-
nizacyjne przedsiębiorstwa zaczęto 
tworzyć dopiero po zmianie władzy w 

bieżącej kadencji. Kilka miesięcy temu 
Miasto podjęło decyzję o oddzieleniu 
się od wołomińskich wodociągów i 
przygotowuje własne rozwiązania or-
ganizacyjne i techniczne, które mają za 
zadanie zaspokojenie zapotrzebowania 
mieszkańców w wodę. Współpraca z  
PIT Radwar S.A. to jeden z pomysłów 
na rozwiązanie braków w zaopatrzeniu 
w wodę obu miast i zabezpieczenia 
niezbędnej rezerwy wodnej.

Oprac. Redakcja.

W środę (1 grudnia) Edyta Zbieć i Sebastian Budziszewski podpisali umowę o współpracy z PIT Radwar S.A.

W składzie młodzieżowej 
Rady Miasta Ząbki weszli: 
Maciej Stepuch - SP nr 1, 
Zuzanna Niekraszewicz SP 
nr 1, Rozbiewska Anna SP nr 

2, Winiar-
ska Lena, 
SP nr 2, 
Cholewski 
Damian, 
SP nr 2, Żu-
rek Michał, SP 
nr 3, Franczuk 
Aleksandra, SP nr 3, 
Dźwigniewska Zofia, SP nr 
3, Michał Krysztofiak, SP 
nr 4, Michalina Kędziora, 
SP nr 5, Maja Bieganowska, 
SP nr 5, Gabriela Sikorsk, 
SP nr 6, Stanisław Podkow, 
SP nr 6, Maja Hojnia, SP nr 
6, Mikołaj Korda, Katolicka 
SP w Ząbkach, Iga Olędzka 
z XLVII L.O. im. Stefana 

Wyspiańskiego, Julia Osiak z 
XVII LO im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego, Katarzyna 
Wiącek z L.O. im. R. Szuma-
na, Zuzanna Chojnowska LO 
im. rtm. Witolda Pileckiego w 
Ząbkach, Kamil Skłodowski 
L.O. im. Bolesława Lima-

nowskiego, Miłosz Ziemka 
LXVII LO im. Jana No-

waka-Jeziorańskiego
M ł o d z i e ż o w a 

Rada po-
zwala naj-
młodszym 
m i e s z -

k a ń c o m 
uczestniczyć 

w podejmowaniu 
decyzji dotyczących 

spraw związanych z dziećmi 
i młodzieżą na poziomie 
lokalnym. Organ ten pełni 
również funkcje doradcze i 
opiniuje działania podejmo-
wane przez burmistrza lub 
„dorosłą” Radę Miasta. Może 
również sam występować z 
inicjatywami do innych or-
ganów samorządu lokalnego. 

Radnymi Mło-
dzieżowej RM 
jest młodzież z 

ząbkowskich szkół. 
W Radzie zasiadają 

też uczniowie będący 
mieszkańcami Zą-

bek, ale uczący 
się w innych 

miastach.

24 listopada odbyło się inauguracyjne posiedzenie 
Młodzieżowej Rady Miasta Ząbki V kadencji. W imieniu 
burmistrza Miasta Ząbki, zaświadczenia o wyborze na 
młodzieżowych radnych, wręczyła uczniom Patrycja Żoł-
nierzak, sekretarz Miasta Ząbki oraz Waldemar Stachera, 
przewodniczący Rady Miasta Ząbki. Na uroczystość 
przybyło 18 osób z 21. nowo wybranych radnych MRM.

Pierwsza sesja 
Młodzieżowej Rady 
Miasta Ząbki

V kadencja 

W styczniu 2020 r. bur-
mistrz Zielonki zorganizo-
wał spotkanie z udziałem 
Inwestora. Mieszkańcy 
uczestniczący w spotkaniu 
nie otrzymali odpowiedzi 
na wszystkie pytania i wąt-
pliwości oraz nie uzyskali 
wystarczających wyjaśnień, 
w kwestii zastosowanych 
zabezpieczeń inwestycji 
przed nieprzewidzianymi 
zdarzeniami.

Wzwiązku z tym nie-
zbędne stało się pozyskanie 
fachowej i bardzo specja-
listycznej wiedzy na temat 
zabezpieczeń zastosowa-
nych w ramach realizacji 
inwestycji.

Znalezienie takiego 
eksperta instytucjonalnego, 
okazało się zadaniem nieła-
twym, mimo iż wystąpiono 
do wszystkich podmiotów w 
kraju mogących ewentualnie 
przygotować taką opinię.

Kolejną trudnością był 
obowiązek posiadania przez 
te podmioty wymaganych 
prawem certyfikatów do-
stępu m.in. do tajnej do-
kumentacji związanej z 

obronnością kraju. Prośby 
o współpracę zostały skie-
rowane do 17 podmiotów 
– uczelni technicznych, 
uczelni wojskowych, insty-
tutów branżowych. Na proś-
bę pozytywnie odpowiedział 
tylko Wojskowy Instytut 
Techniki Inżynieryjnej z 
Wrocławia.

Efektem współpracy 
Miasta Zielonka z Wojsko-
wym Instytutem Techniki 
Inżynieryjnej jest opraco-
wana fachowa, branżowa 
opinia, wskazująca na speł-
nienie norm bezpieczeń-
stwa, co ma bezpośredni 

wpływ na oddziaływanie 
na obszary zamieszkałe 
w przypadku ewentual-
nych, nieprzewidzianych 
zdarzeń. Dzięki dostępowi 
do pełnej dokumentacji i 
dokonywanych pomiarów 
w terenie, eksperci z Woj-
skowego Instytutu Techniki 
Inżynieryjnej określili czy 
wszystkie normy w zakresie 
bezpieczeństwa ludzi i mie-
nia zostały spełnione.

Na terenie Wojskowych Zakładów Elektronicz-
nych w Zielonce został zrealizowany strategiczny 
projekt zewnętrzny związany z obronnością kraju. 
By odpowiedzieć na obawy mieszkańców, została 
wykonana niezależna opinia ekspercka.

Ekspertyza dotycząca 
Wojskowych Zakładów 
Elektronicznych

norm
y bezpieczeństw

a spełnione

Burmistrz Kamil Michał Iwandow-
ski w zakresie swoich kompe-
tencji, podjął aktywne próby znale-
zienia niezależnych ekspertów, 
którzy dokonaliby oceny zarówno 
posiadanej przez Urząd i mieszkań-
ców dokumentacji dotyczącej tej in-
westycji, jak również opracowania 
opinii na podstawie dostępu 
do dokumentacji posiadanej 
przez samego Inwestora. 

– Dlaczego zdecydował się pan 
wziąć udział w konkursie na sta-
nowisku komendanta?
- Od 2011 roku jestem nieprze-
rwanie związany z komendą Straży 
Miejskiej w Ząbkach, miałem więc 
okazję doskonale ją poznać i polubić. 
Tworzymy zgrany zespół, a wspól-
ne i sprawne działania na pewno 
mają wpływ na poprawę poczucia 
bezpieczeństwa wśród naszych 
mieszkańców. To także było jednym z 
powodów, dla których zdecydowałem 
się aplikować na stanowisko komen-
danta. Praca strażnika miejskiego 
jest bardzo wymagająca, a ja lubię 
wyzwania i lubię pomagać. Nasze 
obowiązki nie ograniczają się jedynie 
do nakładania mandatów za złe par-
kowanie czy za biegające bez smyczy 
psy. To także pomoc osobom bez-
domnym, po spożyciu alkoholu, czy 
bezpańskim zwierzętom. Czuwamy 
nad porządkiem i bezpieczeństwem 
publicznym, realizujemy kontrole w 
zakresie spalania odpadów w piecach 
CO, prowadzimy akcje prospołeczne. 
To wszystko sprawia, że w naszej 
pracy nie ma czasu na nudę i rutynę. 
– Bezpieczeństwo jest jednym z 
najważniejszych aspektów życia, 
w jaki sposób zamierza podnieść 
jego poziom w Ząbkach?
-  Podniesienie poziomu poczucia 
bezpieczeństwa mieszkańców Zą-
bek, jest dla mnie bardzo istotne. 
Dlatego bardzo bym chciał, zwięk-
szyć liczbę zatrudnionych funkcjo-
nariuszy. Aktualnie, łącznie ze mną, 
w Ząbkach pełni służbę dziesięciu 
strażników, to pozwala na zorgani-
zowanie po jednym patrolu na dwie 
zmiany w godzinach 7 : 00 – 15 : 00 
oraz 14 : 00 – 22 : 00. Nieustannie 
dążę do tego, żeby zatrudnić nowe 
osoby. Moim zdaniem optymal-
na liczba strażników miejskich, w  
mieście takim jak Ząbki, powinna 
wynosić od 15 do 20 funkcjonariuszy. 
Pozwoliłoby to delegować na ząbkow-
skie ulice większą ilość patroli. Ząbki 
cały czas się rozrastają, przybywa 
osiedli, mieszkańców i zdarzeń wy-
magających naszej interwencji.  Już 
w tej chwili mamy około 36 ty.s za-
meldowanych Ząbkowian, a zapewne 
drugie tyle osób mieszka w Ząbkach 
bez zameldowania. Przy tak du-
żej liczbie mieszkańców 
rośnie liczba incy-
dentów, takich jak 
choćby zakłócanie 
spokoju czy pod-
rzucanie śmieci, 
a my musimy 
dotrzeć do każ-
dej części mia-
sta. Problem 
jest też nie-
prawidłowe 
parkowanie. 
Szczególnie 
dużo takich 
sytuacji jest 
na ulicach: 
Powstańców, 

Szwoleżerów, Andersena. W Ząb-
kach i w bliskim sąsiedztwie powstają 
nowe osiedla, to generuje zwięk-
szony ruch na ulicach. Chciałbym, 
aby Straż Miejska była widoczna 
na każdym kroku, w każdej części 
miasta, żeby mieszkańcy wiedzieli, że 
jesteśmy i pracujemy dla nich.
– Czy większa liczba patroli wpły-
nie na poprawę bezpieczeństwa?
- Widok umundurowanego patrolu 
– czy to Straży Miejskiej czy Policji 
czy też patrolu mieszanego zawsze 
działa prewencyjnie. Mieszkańcy 
zgłaszają nam miejsca, w których 
często dochodzi do różnego typu 
incydentów. Czasami wystarcza, że 

patrol regularnie podjeżdża tam, 
gdzie dochodzi do zakłócania spo-
koju lub aktów wandalizmu, aby po 
pewnym czasie to miejsce stało się 
znów bezpieczne. Oczywiście miejsc 
wartych odwiedzenia przybywa i one 

się cały czas zmieniają. Przybywa też 
w naszym mieście placów zabaw, co 
jest bardzo dobre, a jednocześnie 
zwiększa nam teren do regularnego 
patrolowania. Stawiamy sobie za 
cel, żeby przynajmniej raz dziennie 
skontrolować każdy plac.
– Wspomniał Pan, że Straż Miejska 
prowadzi też akcje prospołeczne
- Tak, to także jeden z elementów 
naszej działalności. Prowadzimy 
prelekcje w klasach I-III szkół pod-
stawowych i w przedszkolach do-
tyczące prawidłowego zachowania 
i bezpieczeństwa na drodze. Na 
początku października, na zaprosze-
nie dyrekcji, dwa razy odwiedziłem 

Szkołę Podstawową Nr 4 przy ulicy 
Harcerskiej. W listopadzie w Szkole 
Podstawowej nr 1 prowadziłem 
zajęcia z pierwszej pomocy i bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym. 
Uważam, że w takich tematach 
należy edukować dzieci już od naj-
młodszych lat. Dzieciaki są bardzo 
oddanymi słuchaczami i chętnie 
angażują się w zajęcia. Takie zajęcia 
prowadziłem także zanim jeszcze 
zostałem komendantem.
– Czy Straż Miejska ma w swojej 
gestii środki represyjno – dyscy-
plinujące?
- Tak, podobnie jak policja możemy 
wystawiać mandaty i kierować sprawy 
do sądu, jednak najczęściej zaczyna-
my od pouczenia. Straż Miejska to z 
jednej strony urzędnicy funkcjonują-
cy w strukturach urzędu miasta, a z 
drugiej służby mundurowe. Naszym 
głównym zadaniem nie jest karanie, a 
dbałość o szeroko rozumiany porzą-

dek w mieście i przestrzeganie 
zasad współżycia społeczne-

go. Oczywiście do każdej 
sprawy podchodzimy 

indywidualnie, przepisy prawa dają 
nam szerokie spectrum możliwości. 
Jednak w przypadku uporczywego 
łamania przepisów m.in. za złe 
parkowanie czy zakłócanie spokoju  
nakładamy także mandaty. 
– Późna jesień i zima to dla Straży 
Miejskiej okres wytężonej pracy  i 
dodatkowych obowiązków. 
- Zacznie się palenie w piecach i na 
pewno będziemy dostawali zgłosze-
nia dotyczące spalania materiałów 
zabronionych. Działamy na zasadzie 
priorytetów: w pierwszej kolejności 
reagujemy na zagrożenie życia i 
zdrowia, a dopiero potem zajmujemy 
się kontrolami pieców. Kiedy wykona-

my te zadania, to możemy zająć się 
nieprawidłowym parkowaniem i bie-
gającym bez smyczy i kagańca psem
– Co chciałby Pan powiedzieć 
mieszkańcom Ząbek przed zbli-
żającymi się świętami?
– Po pierwsze, bardzo mocno zapra-
szam wszystkich mieszkańców Zą-
bek do udziału w zbiórce rzeczy dla 
Przytuliska w Jadowie. Akcja ta jest 
organizowana przez Straż Miejską w 
Ząbkach, trwa do 10 grudnia, a ofia-
rować możemy m.in. karmę suchą i 
mokrą dla kociąt i szczeniąt, smycze, 
szelki, obroże, zabawki, kuwety miski.

Po drugie, z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia, u progu 
Nowego 2022 roku, pragnę złożyć 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
szczęścia oraz wszelkiej pomyślności 
wszystkim mieszkańcom Ząbek. 
Życzę, by nadchodzące Święta spę-
dzone w gronie najbliższych były dla 
wszystkich pełne ciepła, miłości i 
wiary, a świąteczny nastrój dodał sił 
do realizacji planów i zamierzeń w 
Nowym Roku.

Jesteśmy dla 
mieszkańców

Od kilku miesięcy funkcję komendanta Straży Miejskiej w Ząbkach pełni Artur Lewan-
dowski. Jakie cele stawia sobie i swoim podwładnym oraz w jaki sposób chcę poprawić 
bezpieczeństwo mieszkańców z Arturem Lewandowskim rozmawia Aleksandra Olczyk.

– Praca strażnika miejskiego jest bardzo wymaga-
jąca, a ja lubię wyzwania i lubię pomagać. Nasze 

obowiązki nie ograniczają się do nakładania 
mandatów za złe parkowanie czy biegające 

bez smyczy psy. To także pomoc osobom 
bezdomnym, po spożyciu alkoholu, czy bezpań-

skim zwierzętom. Czuwamy nad porządkiem 
i bezpieczeństwem publicznym, realizujemy 

kontrole w zakresie spalania odpadów w pie-
cach CO, prowadzimy akcje prospołeczne. To 

sprawia, że w naszej pracy nie ma czasu na 
nudę i rutynę – mówi Artur Lewandowski, 

komendant Straży Miejskiej w Ząbkach
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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.

Praca 
Szukam pracy

 Mężczyzna lat 49 poszukuje pracy 
w charakterze kierowcy osobistego, 
pomogę przyrozwożeniu paczek, 
przesyłek lub inne propozycje tel. 
724538966.

Budownictwo 
Usługi

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

Kupię - Różne

Kupię topole 505 82 70 89

Usługi - Różne

  Wywiozę złom odpady, drewno 
uprzątnę plac 513 367 980.

Końcówka roku to w samorzą-
dach czas na konstrukcję budżetu 
na rok następny. Samorządowcy w 
zamieszczanych komunikatach 
przestrzegają mieszkańców, że 
może być trudno. W tym tonie 
o planach budżetowych Ma-
rek poinformował Jacek Orych, 
burmistrz Marek zamieszczając 
wstępne propozycje na swoim FB 
profilu. Warto pamiętać, że jest to 
dopiero projekt budżetu (często 
określany mianem prowizorium 
budżetowego).

W swoim wpisie burmistrz 
Orych wyjaśnia pokrótce, dlacze-
go jego zdaniem będzie to trudny 
budżet. - Z dwóch powodów… Z 
jednej strony konstruujemy go w 
czasach spadających dochodów 
samorządów, z drugiej – nie 
chcieliśmy, żeby ten spadek od-
bijał się na naszych inwestycjach, 
których po prostu potrzebujemy. 
Żeby było jeszcze trudniej – jest 
coraz drożej. Opłaty, które płaci-
my naszym dostawcom i kontra-
hentom – również rosną. Ale tego 
nie trzeba Państwu tłumaczyć. To 
– w domowym wydaniu, po każ-
dych zakupach – widzicie także 
po swoich prywatnych finansach. 
Mimo tych niekorzystnych ten-
dencji, przygotowaliśmy projekt 
budżetu, za co serdecznie dzię-
kuję pani Beacie Orczyk, która od 
2015 roku trzyma rękę na pulsie 
mareckich finansów – informuje 
marecki włodarz.

Chcąc wyjaśnić mieszkańcom 
różnice i przybliżyć czego mogą 
się spodziewać w nadchodzącym 
roku Jacek Orych porównuje 
dane w mijającego roku z kwo-
tami zaplanowanym przez jego 
magistrat na rok kolejny. - Trochę 
danych porównawczych. Nasz 
tegoroczny budżet (czyli na bie-
żący, 2021 r.) zakłada dochody 
na poziomie 252,55 mln zł i 
wydatki na poziomie 270,9 mln 
zł. W przyszłorocznym budżecie 

przyjmujemy, że nasze dochody 
sięgną 218,5 mln zł, natomiast 
wydatki 246,5 mln zł. Jak widzicie, 
w obu kategoriach widać spadek. 
W przypadku dochodów jest to 
przede wszystkim konsekwencja 
przejęcia przez ZUS wypłaty 
świadczeń 500+ (realizowanych 
do tej pory przez samorządy) oraz 
niekorzystnych dla gmin zmian w 
podatku PIT. Mimo tego zwięk-
szamy wartość inwestycji – w tym 
roku przewidujemy, że wyniosą 
33,8 mln zł, a w przyszłym 41,5 
mln zł. Oczywiście będziemy 
mieć deficyt. Moglibyśmy go nie 
mieć, gdybyśmy ścięli inwestycje. 
Ale czy o to chodzi w mieście, któ-

re się rozwija i któremu przybywa 
mieszkańców? - pyta.

Jakie więc inwestycje bur-
mistrz chciałby zrealizować w 
nadchodzącym roku? Na liście 
inwestycji miejskich znalazły się 
następujące działania: •  przebu-
dowa ulic Wczasowej i Weneckiej, 
czyli dojazdu do Zespołu Szkół 
nr 2;  • kontynuacja rewitalizacji 
zabytkowych kamienic; • przebu-
dowa pierwszego fragmentu Alei 
Piłsudskiego (od Legionowej na 
północ) • kontynuacja progra-
mu budowy nakładek asfalto-

wych na poszczególnych ulicach;  
• realizacja ulicy Kościelnej; 
• modernizacja ulic: Ks. J. Po-
piełuszki, Kard. S. Wyszyńskiego, 
Papieża Jana Pawła II i Dobrej;   
• przebudowa ulicy Prostej;   
• przebudowa ulicy Koszalińskiej, 
Słupeckiej, Sadowej, Kołobrze-
skiej; • budowa chodnika na 
odcinkach ulicy Bandurskie-
go i Wspólnej; • wymiana wiat 
przystankowych wzdłuż ulicy 
Legionowej i Piłsudskiego (re-
alizowana z Mareckiego Budżetu 
Obywatelskiego); • kontynuacja 
lub rozpoczęcie projektowania 
ulic: Jagiełły, Sportowej, Wilczej, 
Żeromskiego Malinowej, Pa-

derewskiego, Rodziewiczówny, 
Krakowskiej, Jaworówka, frag-
mentu Jasińskiego, połączenia 
Małachowskiego z Piłsudskiego;  
• wykonanie programu funkcjo-
nalno-użytkowego do dalszych 
prac projektowych dla ulic: Okól-
nej (Bielówek-Grunwaldzka) 
oraz Grunwaldzkiej (Okólna-
-Karłowicza); • rozpoczęcie pro-
gramu doświetlania przejść dla 
pieszych; • budowa oświetlenia 
w ulicach: Gorzowskiej, Podko-
morzego, Sikorskiego, Zbożowej 
oraz w sięgaczu Dzikiej; • reali-

zacja dotacji na wymianę kotłów 
węglowych na bardziej przyjazne 
środowisku; 

 W planach jest również rozpo-
częcie renowacji lokomotywy, ma-
reckiej pamiątki po wąskotorówce.

Gdyby ktoś pytał, czy chciał-
bym, żeby inwestycji w naszym 
mieście było jeszcze więcej, od-
powiadam - No pewnie, że chciał-
bym. Ale – parafrazując stare 
przysłowie – tak samorząd kraje 
jak mu pieniędzy staje. Pamię-
tajmy, że pozycją nr 1 w naszym 
budżecie jest i będzie przez wiele 
lat edukacja. To też inwestycja w 
przyszłość młodego pokolenia. 
W przyszłym roku pochłonie 
ponad 107 mln zł. Ta kwota to 44 
proc. naszego rocznego budżetu. 
Byłbym szczęśliwy, gdyby subwen-
cja oświatowa jaką nasza gmina 
otrzymuje od państwa pokrywała 
choćby połowę tych kosztów… - 
wyjaśnia burmistrz Orych.

Należy pamiętać, że oprócz 
działań inwestycyjnych gmina 
realizuje również inne zadania – 
takie choćby jak kultura, sport, 
integracja. 

Czy ostateczny projekt bu-
dżetu będzie tak wyglądał? Jest to 
bardzo możliwe, ale ostateczne 
zdanie w tej kwestii należy do 
Rady Miasta, która ma za zadanie 
podjęcie uchwały budżetowej. 
Podstawą do jej przygotowania jest 
zaprezentowane przez burmistrza 
prowizorium budżetowe. Radni 
zgłaszając swoje uwagi i poprawki 
muszą pamiętać o ostatecznym 
bilansie, dopuszczalnych pro-
centowo deficytach jak również 
możliwościach gminy. 

Dla mniej wtajemniczonych 
dodam tylko, że z różnych powo-
dów budżet każdego samorzą-
du w ciągu roku ulega licznym 
zmianom choćby za sprawą po-
zyskanych przez gminę lub jego 
jednostki dotacjom.

Teresa Urbanowska

– Przygotowaliśmy projekt budżetu na 2022 r. - zakomunikował Jacek Orych, burmistrz Marek, na FB profilu 
16 listopada 2021 r. - Chyba jeden z najtrudniejszych w ostatnich latach - dodał. 

Marki - trudny budżet.  
Dlaczego?

– Pozycją nr 1 w naszym 
budżecie jest i będzie przez 
wiele lat edukacja. (...)  
W przyszłym roku pochłonie 
ponad 107 mln zł. Ta kwota 
to 44 proc. naszego rocznego 
budżetu. Byłbym szczęśliwy, 
gdyby subwencja oświatowa 
jaką nasza gmina otrzymu-
je od państwa pokrywała 
choćby połowę tych kosztów 
- wyjaśnia burmistrz Orych.

Krzysztof Chaciński, bur-
mistrz Miasta i Gminy Radzymin 
podkreśla, że ostatnie tygodnie to 
w samorządzie okres wytężonej 
pracy nad budżetem na 2022 rok.  
- Wczoraj w godzinach późnowieczor-
nych opublikowałem projekt budżetu. 
Budżet trudny, ale ambitny i świadczą 
o tym liczby – poinformował miesz-
kańców na swoim FB-kowym profilu.

Dochody gminy oszacowano na 
poziomie 212,9 mln zł. Wartość niższa 
niż tegoroczna (w 2021 r. kwota ok 230 
mln zł) jednak wynika to w dużej mie-
rze z faktu iż w połowie roku gminy 
przestają wypłacać 500+. Obowiązek 
ten przejmuje ZUS. Wydatki w przy-
szłorocznym budżecie oszacowano 
na 223 mln zł. Wartość niższa od 
tegorocznej (ok 238 mln zł) z podob-
nych powodów – tłumaczy burmistrz 
Radzymina powody powstałej różnicy.

Na 2022 rok Radzymin zaplano-
wał 67,5 mln zł na inwestycje. Czyli 
o ponad 2 mln. zł więcej niż w roku 
bieżącym (65,4 mln zł.)

- Będzie to kolejny rekordowy rok 
pod względem środków przeznaczo-
nych na inwestycje. Bardzo dobrze 
wygląda również wskaźnik wydatków 
inwestycyjnych do wydatków ogó-
łem wynoszący 30%. Nie byłoby to 
możliwe gdyby nie zewnętrzne dofi-
nansowania, które w przyszłym roku 
wyniosą aż 32,5 mln zł, a nie powie-
działem jeszcze ostatniego słowa. Dla 
osób, które już tego nie pamiętają: w 
momencie gdy obejmowałem urząd 
burmistrza, budżet wnosił ok 60 mln 
zł, z czego na inwestycje przeznacza-
no 6-7 mln zł. Rocznie – przypomina 
Krzysztof Chaciński, który w Radzy-

minie władzę sprawuje siódmy rok. 
Jakie inwestycje zaplanowano? W 
pierwszym rzędzie jak zwykle bur-
mistrz wymienia inwestycje drogowe 
takie jak:

Kompleksowe budowy i przebu-
dowy dróg: Al. Lecha Kaczyńskiego; 
ul. Lipowej i Azaliowej w Cegielni i 
Ciemnem; ul. Prostej i Ochorowicza 
w Radzyminie wraz z fragmentem 
Morelowej; ul. Wiejskiej w Radzymi-
nie od Wróblewskiego do Słonecznej 
przy PKP; ul. Wadery w Radzyminie 
w formule inicjatywy lokalnej; ul. 

Norwida w Słupnie; ul. Klubowej w 
Słupnie; ścieżki rowerowej i chodnika 
w Słupnie i Nadmie na odcinku od ul. 
Żeromskiego w stronę Marek wraz z 
otwarciem ul. Pólko; ronda na skrzy-
żowaniu JP2 i Konstytucji 3-ego maja.

Nakładki asfaltowe: Słupno - Ro-
dzinna i Nastrojowa od Rodzinnej 
do Ekologicznej; Nowe Załubice 

- Nowinkowa, Bratnia, Opolska; 
Borki – Słowiańska; Łąki - Runa 
Leśnego; Sieraków - Danusi Juran-
dówny; Radzymin – Cicha; Stary 
Dybów – Rycerska; Mokre - 15-ego 
sierpnia w stronę Rejentówki; Ruda 
– Borkowska.

Nowe projekty: ścieżka do Wo-
łomina, ulic: Zielonej i Narbut-
ta, Rubinowej, Jana Pawła i Armii 
Krajowej, Konstytucji 3-ego maja, 
Pogonowskiego, Waltera, Spokojnej, 
Kozłowskiego, Patriotów, Łąkowej, 
Dobrej, Miłej i kilku innych ulic.

 Prace projektowe: Radzymin 
- nowa droga łącząca Polną, JP2 
i Wołomińska w okolicach linii 
wysokiego napięcia, która będzie 
kluczowa dla odkorkowania Radzy-
mina, Mickiewicza, Władysława 
IV-Zielnej, Kwiatów Polskich-Zdro-
jowej; Nadma – Jaworówka; Słupno 
– Śląska, Polnej Róży, Gościniec; 

Nadma – Pólko-Wrzosowa; pętli 
autobusowej w Łosiu; zatok przy-
stankowych na Wawrzyna. Powstaną 
też 2 ważne parkingi przy PKP i na 
starej trasie S8.

Inwestycje kubaturowe: budowa 
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920; 
Szkoły Podstawowej w Nadmie; 
Parku Czartoryskiej; rewitalizacja 
śródmieścia; budowa pumptrucka; 
2 budynków komunalnych

Gmina planuje przystąpić również 
do realizacji nowych zadań przygoto-
wując projekty budowy SP3 Radzymin 
wraz z terenem KS Mazur; rozbudo-
wy: SP2 Radzymin; SP Ciemne; hali 
sportowej (zabezpieczono środki na 
lifting łazienek i szatni); boiska przy 
Ogrodowej; skateparku; domu kultury 
i remizy w Nadmie; czy rozbudowy 
centrum medycznego.

- Wierzę, że radni podzielą moją 
ambitną wizję rozwoju naszej gminy 
bowiem to jeszcze nie wszystko. 
Proponuję wybudowanie szeregu 
oświetleń: Emilianów – Objazdowa; 
Nowe Załubice – Kościelna; Radzy-
min - Wiśniowa i Czereśniowa, Sza-
franowa, Brylantowa; Ciemne – Długa 
i Magiczna; Mokre - 15-ego sierpnia; 

Łosie – Nadrzeczna; Borki – Te-
resińska; Stare Załubice – Wolicka; 
Słupno - Pod sosnami, Spokojna, 
Okrężna; Cegielnia – Świerkowa; 
Ruda. Przewidziano także środki na: 
budowę wiat rowerowych przy szko-
łach; wdrożenie strefy ograniczonego 
parkowania i ograniczenia tonażu; 
rozbudowę monitoringu; wymianę 
kotłów bezklasowych – dodaje Krzysz-
tof Chaciński.

Oprac. TUR 

Krzysztof Chaciński, burmistrz Miasta i Gminy Radzymin, podobnie jak burmistrz Marek, sygnalizuje, że 
budżet w nadchodzącym roku do łatwych należał nie będzie. Mimo to, jak podkreśla, jego zdaniem będzie 
to budżet ambitny. Gmina szacuje dochody na ponad 212 milionów złotych czyli o ok. 18 mln. zł mniej niż  
w roku bieżącym. Burmistrz wyjaśnia skąd bierze się ta różnica.

Radzymin - budżet trudny, 
ale ambitny

– Będzie to kolejny rekordowy 
rok pod względem środków 
przeznaczonych na inwestycje. 
Bardzo dobrze wygląda również 
wskaźnik wydatków inwesty-
cyjnych do wydatków ogółem 
wynoszący 30%. Nie byłoby to 
możliwe gdyby nie zewnętrzne 
dofinansowania, które  
w przyszłym roku wyniosą aż 
32,5 mln zł (...) - mówi Krzysztof 
Chaciński, burmistrz Radzymina.

– Wszystkie urządze-
nia odcinkowego pomiaru 
prędkości na warszawskim 
odcinku trasy S8 w ciągu 
pierwszej doby  wykonywania 
pomiarów, zarejestrowały 
898 przypadków przekrocze-
nia przez kierujących dozwo-
lonej prędkości – powiedzia-
ła w rozmowie z dziennik.pl 
Monika Niżniak, rzecznik 
Głównego Inspektoratu 
Transportu Drogowego.

Urządze-
nia do odcin-
kowego po-
miaru pręd-
kości zostały 

zainstalowane na skrajnych 
fragmentach warszawskiego 
odcinka ekspresówki S8. 
Odcinkowy pomiar prędko-
ści funkcjonuje na dwóch 
odcinkach – pomiędzy wę-
złem Łabiszyńska a węzłem 
Piłsudskiego (Marki) oraz 
węzłem Konotopa a węzłem 
Bemowo (ul. Lazurowa). W 
sumie zainstalowano 30 ka-

mer, które kontrolują łącznie 
14 km trasy S8.  Na kontro-
lowanych odcinkach, pojazdy 
osobowe mogą poruszać się 
z prędkością do 120 km/h, a 
ciężarowe z prędkością do 80 
km/h. Kierowcy nie powinni 
być zaskoczeni kontrolami. 
O prowadzonych pomiarach 
informują ich odpowiednie 
znaki.

System kamer  automa-
tycznie określa czas wjazdu i 

wyjazdu z kon-
trolowanego 
odcinka drogi 
oraz umożliwia 
przyporządko-
wanie do po-
jazdu, którym 
przekroczono 
prędkość sze-
regu danych, 
w tym m.in.: 
miejsca, daty 
i czasu po-
miaru, dłu-
gości odcinka 

pomiarowego, 
maksymalnej dozwolonej 
prędkości. Urządzenia iden-
tyfikują również pas ruchu 
którym poruszał się samo-
chód. Zastosowane rozwią-
zania techniczne umożliwia-
ją  rejestrację wysokiej jakości 
zdjęcia także w porze nocnej. 
Zarejestrowane zdjęcia są 
przesyłane online do syste-
mu centralnego CANARD.

Koszt montażu urządzeń 
odcinkowego pomiaru pręd-
kości na trasie S8 to blisko 4 
mln zł.

Uruchomienie odcinkowego pomiaru prędkości 
na trasie S8 skutkowało zarejestrowaniem nie-
mal 900 naruszeń w czasie pierwszych 24 godzin 
działania systemu. Średnia wartość przekroczenia 
prędkości wynosiła około 18 km/h. Pomiędzy wę-
złem Łabiszyńska a węzłem Piłsudskiego (Marki)  
było ich 287, a na odcinku między węzłem Konoto-
pa a węzłem Bemowo (ul. Lazurowa) – 282. 

Niemal 900 mandatów 
wystawiono  
w 24 godziny na S8 

kierow
co zw

olnij

Na kontro-
lowanych 
odcinkach 
trasy S8, 
pojazdy oso-
bowe mogą 
poruszać 
się z prędko-
ścią do 120 
km/h, a samochody 
ciężarowe z prędkością 
do 80 km/h. 
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W nowym sezonie wio-
senno-letnim będzie można 
trenować już na nowym obiek-
cie o zdecydowanie wyższym 
standardzie, w nowej lokaliza-
cji, tj. na terenie Ośrodka Kul-
tury i Sportu (z wejściem od 
strony ulicy Dziennikarskiej).

Nowy obiekt ma wyższy 
standard, m.in. dlatego, iż po-
siada zaplecze sanitarno tech-
niczne, którego nie było przy 

k o r t a c h 
w parku 
Dębinki. 
Dawne po-
mieszczenie 
gospodarcze 
przy ul. Dzienni-
karskiej zaadaptowano 
na potrzeby zaplecza.  Budy-
nek zyskał nowe okna i drzwi. 
Na tenisistów czekają nowe 
szatnie oraz łazienki, które 
wyposażono w sanitariaty 
i prysznice. Przestrzeń ta 
pozwoli na komfortowe przy-
gotowanie się do treningu 
oraz jego zakończenie, tym 

bardziej, że budynek będzie 
miał ciepłą wodę i ogrze-
wanie. Ponadto wykonane 
zostały niezależne przyłącza: 
elektryczne, wodociągowe i 
kanalizacji sanitarnej.

Przebudowano i roz-
budowano istniejącą infra-
strukturę w taki sposób, że 
w miejscu kortu i ścian-
ki tenisowej powstały dwa 
nowe pełnowymiarowe korty. 
Posiadają one nawierzchnię 
z mączki ceglanej. Korty są  

ogrodzone i oświetlone 
nowym energooszczęd-

nym oświetleniem 
LED.

Na kor-
tach poja-
wiły się rów-

nież mobilne 
trybuny, dzięki 

którym zmagania 
tenisowe będą mogły 

odbywać się przy dużej liczbie 
publiczności.

Ratusz ma nadzieję, że 
nowe korty będą sprzyjały roz-
wojowi młodzieżowej szkółki 
tenisa i staną się ciekawym 
urozmaiceniem zajęć wycho-
wania fizycznego dla uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 4.

Budowę kortów 
tenisowych 

odebrali zastępca 
burmistrza Robert 

Pomorski wraz 
pracownikami Wy-

działu Infrastruk-
tury Urzędu 

Miasta 
Zielonka

W lipcu br. rozpoczęlła się realizacja II etapu rewitalizacji 
Miejskiego Parku Dębinki, czyli przeniesienie kortów 
tenisowych, a już w listopadzie prace zostały ukończone. 

Korty tenisowe  
w Zielonce już gotowe

now
y obiekt już gotow

y

– Ile lat zajęło Pani zbudowanie 
własnej marki i w czym się spe-
cjalizuje firma?
- Plan stworzenia własnej firmy 
powstał w czasie, gdy jeszcze praco-
wałam jako Dyrektor Marketingu i 
Rozwoju w dużej międzynarodowej 
spółce. Jako zodiakalny Bliźniak 
zawsze myślę dwutorowo, jedno 
zajęcie nigdy nie dawało mi pełnej 
satysfakcji i spełnienia. Dlatego też 
równolegle z pracą na etacie stwo-
rzyłam swój pierwszy projekt inter-
netowy, oczywiście popełniając przy 
tym masę błędów, ale nabierając do-
świadczenia. Jak wiadomo- najlepiej 
uczyć się na własnych błędach, ale 
w Internecie wszystko zmienia się z 
dnia na dzień, algorytmy narzucają 
nieustające zmiany, dlatego też uczę 
się każdego dnia i może błędów 
popełniam już mniej, ale kosztem 
tzw. work balance, którego nadal 
nie potrafię wypracować.
– Kiedy nastąpił przełom i pod-
jęła Pani decyzję postawienia 
wszystkiego na jedną kartę czyli 
na własną działalność?
- To był rok 2014- przełom zawo-
dowy i decyzja że teraz albo nigdy. 
Dojrzewałam do tej decyzji od lat, 
ale wyjście ze strefy komfortu zajęło 
mi trochę czasu. Na szczęście wia-
try były dla mnie przychylne i udało 
mi się otrzymać dofinansowanie 
na założenie własnej działalności 
gospodarczej z Urzędu Pracy. 
Kupiłam duże biurko, laptop z 
pojemnym dyskiem, wygodny fotel, 
dobry aparat fotograficzny, drukar-
kę ze skanerem, „odpaliłam” stronę 
internetową, media społecznościo-
we, napisałam ofertę i …. zaczęłam 
działać. Wtedy miałam nadzieję, 
że pozyskanie kilku klientów mie-
sięcznie da mi płynność finansową, 
satysfakcję i w perspektywie rozwój. 
Rynek szybko zweryfikował moje 
wyobrażenia, ale nie poddałam 
się tak łatwo- musiałam jedynie 
zmienić sposób działania.
– Co okazało się złotym środ-
kiem na utrzymanie się na 
rynku zwłaszcza w okresie 
covid-19?
- Jak większość przed-
siębiorców musiałam 
szybko skonfrontować 
się z rzeczywistością. 
Zamknięcie w domu, 
ograniczenie wy-
jazdów, odwo-
łanie imprez 
t a r g o w y c h 
spowodowało, 
że straciłam 
w i ę k s z o ś ć 
swoich docho-
dów. Od rządu polskiego otrzyma-
łam pomoc w formie jednorazowej 
pożyczki w wysokości 5 tyś zł oraz 
zawieszenie składek ZUS na 3 mie-
siące. A życie wcale nie było tańsze, 
leasing trzeba płacić, abonamenty 
na programy graficzne, dostępy do 
banków zdjęć, umowy długotermi-

nowe – tutaj nic nie uległo zmianie. 
Pomyślałam o dywersyfikacji biz-
nesu – stawianie na jeden rodzaj 
działalności w dzisiejszych czasach 
okazuje się bardzo ryzykowne.
– na czym polegała zmiana w 
działalności?
- Przede wszystkich postanowiłam 
postawić na consulting i sprzedaż 
transformacyjną czyli zaangażowa-

łam moich Klientów  na każdym 
z etapów powstawania projektu.  
Stałam się doradcą i ekspertem, 
koncentrowałam się na  zbadaniu 
i rozpoznaniu potrzeb Klienta i 
dopiero na tej podstawie wspólnie 
planowaliśmy rozwój usług czy 
produktów. I chociaż ten sposób 
pracy to swoisty powrót do klasycz-

nej szkoły guru marketingu Philipa 
Kotlera, to praca z emocjami Klien-
ta buduje niesamowite zaufanie 
i daje moim zdaniem najlepsze i 
długookresowe efekty. To wspólne 
budowanie perspektyw i rozwoju  
Klienta powoduje, że odchodzimy 
od tradycyjnej sprzedaży transak-

cyjnej i kreujemy RAZEM nowe 
możliwości biznesowe.  
Kolejną zmianą była dywersyfikacja 
biznesu. Wprowadzając kilka od-
rębnych obszarów działalności, w 
perspektywie czasowej, chciałam 
uniknąć ryzyka strat, a co za tym 
idzie utraty firmy. Działając na wielu 
płaszczyznach w chwilach kryzysu 
jesteśmy narażeni na utratę jednej 

z nich, nawet jeżeli nie uda się jej 
odbudować, przeorganizować to 
nadal mamy pozostałe obszary, 
które mogą przynosić nam zysk. 
Dlatego też oprócz klasycznych 
usług marketingowych i doradz-
twa do portfolio Asz Marketing 
włączyłam budowę sklepów inter-
netowych, stron internetowych, 
obsługę mediów społecznościo-
wych, sesje zdjęciowe produktów, 
projektowanie graficzne, kampanie 
internetowe, optymalizacje SEO, 
content marketing i wiele innych 
głównie związanych z obszarem 
obecności w Internecie. W między-
czasie powstawały pomysły na wła-
sne projekty e-commerce, głównie 
sklepy internetowe, które działają 
do dnia dzisiejszego np. sklep ze 
szkłem francuskim z najstarszej 
huty szkła La Rochere czy sklep 
z zestawami dla dzieci- persona-
lizowanymi: z okazji narodzin, 

baby shower, urodzin czy innych 
ważnych okazji.
Oczywiście nie jestem w stanie 
wszystkiego robić sama, dlatego 
podkreślam to bardzo wyraźnie- we 
wszystkim najważniejsi są ludzie, z 
którymi współpracuję. Lata pracy 
to nieocenione przyjaźnie i wy-

pracowane kontakty, z Partnerami 
jak również z podwykonawcami. 
Odpowiednie powiązanie potrzeb 
Klientów i umiejętności moich 
Koleżanek i Kolegów, z którymi 
pracuję i znam się od lat powoduje, 
że nie ma dla nas rzeczy niemoż-
liwych. W grupie siła- dlatego 
wspieramy się nawzajem i dajemy 
sobie pracę i możliwości zarobienia 

pieniędzy. To taka swoista koope-
ratywa, ale wspólnie pokrywamy 
marketing 360 stopni!
– Co mogłaby Pani doradzić 
małym lokalnym firmom z na-
szego powiatu?
Drodzy Przedsiębiorcy- działajcie 
lokalnie, ale myślcie globalnie. W 
dzisiejszych czasach możecie mieć 
Klientów z całej Polski (oczywiście 
wyłączając usługi typu kosmetyczka 
czy fryzjer, chociaż znam przypadki, 
że ludzie jadą 150 km, żeby mieć 
dobrze obcięte włosy). Jeżeli w 
czymś się specjalizujecie- przeno-
ście komunikację do Internetu- bo 
w ten sposób najłatwiej dotrzecie do 
nieograniczonej liczby odbiorców. 
Nawet jak zamkną wam sklep czy 
hurtownię- możecie sprzedawać w 
Internecie. Budujcie sukcesywnie 
grono zaufanych i zadowolonych 
klientów, utrzymujcie z nimi stały 
kontakt i proście o polecenia- bo 

w ten sposób dziś buduje się roz-
wojowy biznes. Okazuje się, że 
najprostsze rozwiązania są naj-
skuteczniejsze. I uśmiechajcie się 
najczęściej jak potraficie, zwłaszcza 
w tych dziwnych czasach w jakich 
przyszło nam żyć- z uśmiechem 
łatwiej zbudować dobre relacje. 

Mały biznes  
w dobie pandemii

W dobie koronawirusa wiele małych i średnich firm działających na terenie naszego 
powiatu było zmuszonych do zmiany profilu działalności i dostosowania się do no-
wych warunków. O tym, jak nie być skazanym na porażkę w tych trudnych czasach 
mówi Agnieszka Szyszkowska, właścicielka wołomińskiej firmy Asz Marketing.

- Zostałeś nowym mieszkańcem Marek? Gratulujemy! Chętnie Ci pomożemy w aklimatyzacji. Zapra-
szamy do lektury naszej nowej, bezpłatnej publikacji – informują mareckie publikatory internetowe.

Marki to jedno z miast w Polsce, 
w których rocznie przybywa najwię-
cej mieszkańców. Stan „oficjalnego 
posiadania” w ciągu ostatniej deka-
dy wzrósł o ponad 10 000 nowych 
mieszkańców. Należy pamiętać, że są 
też tacy, którzy nie są ujęci w żadnej 
ewidencji, więc faktyczna liczba z 
pewnością będzie znacząco wyższa. 
To sprawia, że miasto musi dyna-
micznie dostosować się do potrzeb 
zarówno tych z nim od lat już zżytych, 
często uważanych za rdzennych, 
mieszkających tu od pokoleń jak też 
tych, którzy dopiero co tu zamieszkali. 

- Co roku do naszego miasta 
sprowadza się (oficjalnie) około 
tysiąca nowych mieszkańców. Są to 
osoby, które trafiają do nas z różnych 
części kraju. Często o naszym mieście 
wiedzą niewiele albo.. nic. Postanowi-
liśmy im pomóc w aklimatyzacji. Po 
wydaniu w ubiegłym roku „Przewod-
nika dla seniorów” przygotowaliśmy 
vademecum nowego mieszkańca pod 
symbolicznym tytułem „Witajcie w 
Markach” – wyjaśnia Tadeusz Mar-
kiewicz z Urzędu Miasta w Markach, 
autor publikacji. 

Vademecum nowego mieszkańca 
to blisko 100-stronicowa publikacja, 
traktująca o najważniejszych aspektach 

życia w Markach. Czego mogą z niej 
dowiedzieć się czytelnicy?

- Nowi mieszkańcy przeczytają w 
nim m.in. o edukacji dzieci, komuni-
kacji miejskiej, opiece medycznej czy 
możliwościach spędzania wolnego 
czasu. W przewodniku podajemy 
informacje o najważniejszych in-

stytucjach działających na terenie 
miasta – przedszkolach, szkołach, 
urzędzie miasta, Ośrodku Pomocy 
Społecznej czy Wodociągu Mareckim. 
Podpowiadamy również, które formal-
ności załatwimy w powiecie. Na koniec 
dodajemy garść informacji o historii i 
najważniejszych mareckich zabytkach.

Chcemy, by była to użyteczna, 
narzędziowa publikacja, przyjazna 
w odbiorze dla czytelnika. Dlate-
go m.in. jest bogato ilustrowana 
zdjęciami najważniejszych miejsc 
w Markach – opowiada Tadeusz 
Markiewicz.

Podkreśla też, że publikacja jest 
bezpłatna, a jej wersję książkową (do 
wyczerpania zapasu) otrzymują te 
osoby, które dopiero meldują się w 
Markach za pośrednictwem Wydzia-
łu Spraw Obywatelskich.

Informacja o najnowszej publika-
cji nie umknęła uwadze mareckich 
aktywistów, którzy podrzucają pomy-
sły do zamieszczenia w vademecum 
dodatkowych informacji. W komen-
tarzach pod postem na FB pojawiły 
się też informacje o… dokonaniu 
meldunku i wpisu w Urzędzie Skar-
bowym i deklaracji odprowadzania 
podatków na rzecz Miasta Marki.

Publikacja jest również dostępna 
w wersji elektronicznej (PDF) na 
stronie Urzędu Miasta Marki pod 
linkiem: http://www.marki.pl/zalacz-
niki/958-witajcie_w_markach__wer-
sja_na_komputer.pdf?fbclid=IwAR3
F2CfwzoZxXZXzhAHuzbvuq8f0zjr-
RiKdcvmpBtwx0CklegUi_q_YQbts

Oprac. TUR

Vademecum nowego  
mieszkańca Marek

– W dzisiejszych czasach możecie mieć Klien-
tów z całej Polski. Jeżeli w czymś się specja-

lizujecie - przenoście komunikację do Interne-
tu- bo w ten sposób najłatwiej dotrzecie do 

nieograniczonej liczby odbiorców. Nawet jak 
zamkną wam sklep czy hurtownię- możecie 

sprzedawać w Internecie. Budujcie sukcesyw-
nie grono zaufanych i zadowolonych klientów, 

utrzymujcie z nimi stały kontakt i proście  
o polecenia- bo w ten sposób dziś buduje się 
rozwojowy biznes – radzi Agnieszka Szyszkow-

ska, właścicielka firmy Asz Marketing
fot. S. Rutkowski

Tadeusz Markiewicz, autor publikacji, zaprasza do korzystania z Vademecum 

Wydzielenie Pałacu w 
Chrzęsnem jako samo-
dzielnej instytucji kul-
tury pozwoli na rozwój 
działalności jednostki 
oraz otworzy drogę do 
pozyskiwania funduszy 
zewnętrznych na rozwój 
oferty kulturalnej oraz 
niezbędne remonty i mo-
dernizację m.in. budynku 
pałacu oraz parku.

Od 2002 roku właści-
cielem Pałacu w Chrzę-
snem jest Powiat Wo-
łomiński. 

2 4  k w i e t n i a 
2019 roku Pałac 
w  C h r z ę s n e m 
otrzymał presti-
żowe wyróżnienie  

w ogólnopolskim konkur-
sie organizowanym przez 
Narodowy Instytut Dzie-
dzictwa i Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego „Zabytek 
Zadbany” w kategorii "re-
waloryzacja przestrzeni 
kulturowej i krajobrazu. 🏆

Najważniejszy ele-
ment pozostałego do 

dziś zabytkowego zespo-
łu pałacowo-parkowego 
o powierzchni ok. 3,5 
ha, to dobrze zachowany 
późnorenesansowy pałac.

W skład całego zespo-
łu oprócz pałacu wchodzi 
budynek administracyjny 
(dawny czworak) i prze-
budowany spichlerz oraz 
park.

W latach 2009-2014 
w zespole pałacowo-par-
kowym w Chrzęsnem 
przeprowadzono szeroko 
zakrojone prace budow-
lano-konserwatorskie 
przy wsparciu środków 
unijnych. Wykonano kom-
pleksowy remont pałacu, 
spichlerza, budynku ad-
ministracyjnego, parku i 
ogrodzenia. 

Od tego czasu Pałac w 
Chrzęsnem stał się waż-
nym punktem na mapie 
kulturalnej i turystycznej 
województwa mazowiec-
kiego

Wydzielenie Pałacu 
w Chrzęsnem jako 
samodzielnej instytucji 
kultury pozwoli na 
rozwój działalności 
jednostki oraz otworzy 
drogę do pozyskiwania 
funduszy zewnętrznych 
na rozwój oferty kultu-
ralnej oraz niezbędne 
remonty i modernizację

25 listopada, w trakcie posiedzenia Rady Powiatu, 
radni podjęli uchwałę w sprawie utworzenia 
samorządowej instytucji kultury ,,Pałac w Chrzę-
snem”. Nowa instytucja rozpocznie działalność z 
początkiem 2022 roku.

Pałac w Chrzęsnem  
samodzielną  
instytucją kultury

sam
orządow

a instytucja kultury
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Juniorzy
w Wołominie   
zapraszają 

do treningów

Zapraszamy  
na treningi siatkówki

chłopców w wieku 16-18 lat 

Klub Siatkówki  
Huragan Wołomin

informacje o treningach
tel. 506 118 662

Do tej pory jedyną 
placówką z oddziałami 
integracyjnymi był Ze-
spół Szkół w Kozłach. Ze 
względu na konieczność 
zaspokojenia potrzeb co-
raz większej ilości dzieci, 
a także ograniczenia loka-
lowe, konieczne okazało 
się utworzenie takich od-
działów w innej placówce. 
Warunki w Zespole Szkół 
w Mokrej Wsi pozwala-
ją  na utworzenie od 
1 września 2022r. 
sześciu oddziałów 
integracyjnych. 
Placówka może 
pochwalić się przy-

kładami wielu dobrych 
praktyk, zarówno w szkole,  
jak i w przedszkolu, gdyż 
od kilku lat realizuje z  
sukcesem idee edukacji 
włączającej. W każdym 
roku szkolnym, w kilku 
oddziałach ogólnodo-
stępnych, uczą się dzieci 
posiadające orzeczenia o 
potrzebie kształcenia spe-

cjalnego. Uczniowie nie-
pełnosprawni mają zapew-
nioną opiekę specjalistów: 
pedagoga specjalnego, 
nauczyciela rewalidacji, 
logopedy, pedagoga, socjo-
terapeuty, terapeuty peda-
gogicznego, terapeuty SI.  
Kadra nauczycielska jest 

otwarta na dalszy rozwój 
i poszerzanie kwalifikacji, 
jeśli takie potrzeby będą 
stwierdzone.

Aktualnie rozpoczęły 
się działania informacyj-
ne oraz proceduralne. W 
przyszłym roku kalenda-
rzowym, w trakcie rekru-
tacji (w marcu) zapla-
nowane są dni otwarte, 
podczas których będzie 
można obejrzeć szkołę 
oraz porozmawiać ze spe-
cjalistami. Zapraszamy 
zainteresowanych rodzi-
ców do kontaktu ze szkołą 
pod numerem telefonu  
– 29 591 00 17.

Warunki w Zespole 
Szkół iw Mokrej Wsi 
pozwalają na utwo-
rzenie od 1 września 
2022r. sześciu oddzia-
łów integracyjnych. Pla-
cówka może pochwalić 
się przykładami wielu 
dobrych praktyk,  
od kilku lat realizuje  
z  sukcesem idee edu-
kacji włączającej. 

Z inicjatywy burmistrza Tłuszcza Pawła Bednar-
czyka i jego zastępcy Waldemara Banaszka od  
1 września 2022r. w Szkole Podstawowej w Mokrej 
Wsi zostaną utworzone oddziały integracyjne, aby 
umożliwić uczniom niepełnosprawnym efektywną 
edukację w warunkach szkoły ogólnodostępnej.

Klasy integracyjne  
w Zespole Szkół  
w Mokrej Wsi 

w
szystkie dzieci są w

ażne
Duża liczba mieszkańców w 

wieku przedprodukcyjnym, oznacza 
mniejsze dochody gminy na osobę,  
przy jednocześnie wysokich kosz-
tach utrzymania szkół i przedszkoli. 
Szczególnie dotyczy to dotacji na 
dzieci w wieku przedszkolnym, 
ponieważ utrzymanie przedszkoli 
w gminie jest zadaniem własnym 
samorządu. Przedszkola publiczne 
są dotowane przez samorząd w 
wysokości 100%, a niepubliczne 
w wysokości 75%. Obowiązkiem 
przedszkolnym objęte są dzieci od 
3 do 6 roku życia.

Dochody gminy to przede 
wszystkim pobierane podatki i 
opłaty, w których znaczący udział 
ma podatek od osób fizycznych. Jeśli 
osoba, która jest zatrudniona i płaci 
podatki, rozlicza się wskazując jako 
miejsce zamieszkania gminę, gdzie 
ma swoje żywotne interesy oraz 
korzysta z infrastruktury miejskiej 
posyłając swoje dzieci do przed-
szkoli i szkół, to robi to w sposób 
uprawniony. Znacznie gorzej jest 
jeśli korzysta z przywilejów miesz-
kańca, a swoje podatki rozlicza na 
rzecz innej miejscowości. Tak się 
dzieje bardzo często w przypadku 
małych miast skupionych wokół du-
żych aglomeracji. Przybywa miesz-
kańców, rosną potrzeby oświatowe, 
komunikacyjne i infrastrukturalne, 
a nie ma to odzwierciedlenia w 
dochodach gminy. Samorząd nie 
może nadążyć za potrzebami. 
Konieczna jest budowa nowych 
obiektów użyteczności publicznej 
i lawinowo rosną koszty bieżącego 
utrzymania gminy. Gwałtownie 
zwiększająca się liczba osób, nie ma 
przełożenia na dochody samorządu, 
bo nowi mieszkańcy bardzo często 
zamiast zasilać budżet gminy, w 
której zaspakajają swoje żywotne 
interesy, nadal rozliczają podatki na 
poczet tych miejscowości, z których 
się już dawno wyprowadzili. 

W tym miejscu należy więc za-
dać pytanie dlaczego tak się dzieje? 
Przyczyn jest wiele, ale podstawowa 
to oczywiście korzyści finansowe, 
jakie może dana osoba osiągnąć. 
Jeśli ktoś pochodzi z innego wo-
jewództwa niż mazowieckie, to 
często ma tam zarejestrowane 
swoje samochody, za które płaci 
mniejsze opłaty. Jeśli dla odmiany, 

dana osoba wywodzi się ze stolicy, a 
przeprowadziła się do miejscowości 
usytuowanej nieopodal, to woli 
nadal korzystać z przywilejów ofero-
wanych przez metropolię, niż z tych 
które może zaproponować mniejszy 
i mniej zasobny samorząd. Jest to 
tylko wierzchołek góry lodowej. 
Małe miejscowości i miasteczka 

powiatu wołomińskiego, mogą 
zaoferować dużo niższe ceny za 
zakup nieruchomości. Z tej oferty 
korzysta wiele osób traktując to jako 
lokatę kapitału. Kupno mieszkania 
i wynajem to swoistego rodzaju 
biznes,, który niestety niekorzystnie 
wpływa na dochody gminy. Najemca 
nie melduje się i nie płaci podatków 
tam, gdzie rzeczywiście przebywa, 

bo prawo lokalowe skutecznie 
zniechęca wynajmujących do mel-
dowania osób, którym wynajmują 
lokal mieszkalny. I choć nadal ist-
nieje obowiązek meldunkowy oraz 
podatkowy przypisany do miejsca 
zamieszkania, to rzeczywistość jest 
zgoła inna. Nie ma skutecznych 
przepisów, które by pozwoliły na 

egzekucję prawa, tak wiec istniejące 
regulacje są „martwe”. 

Problem jest bardzo złożony  
i trudny do rozwiązania. Włodarze 
tych miejscowości, które są „sy-
pialnią” dużych miast, a do takich 
należą miasta naszego powiatu,  
są coraz bardziej zdeterminowani,  
by zachęcić mieszkańców do meldo-
wania się i odprowadzania podatków 

w rzeczywistym miejscu zamiesz-
kania. Zachętą mogą być przywileje 
dla mieszkańców, ale wiąże się to  
z dodatkowymi kosztami, aby te 
bonusy były możliwe do sfinan-
sowania.

Prośby i apele włodarzy o roz-
liczanie się z podatku na poczet 
gminy, w której rzeczywiście się 

mieszka, niestety pozostają bez od-
zewu, bo przegrywają z korzyściami 
materialnymi i lukami w systemie 
prawnym. 

Jeśli nadal chcemy, aby miasta  
i gminy w których mieszkamy się 
rozwijały, aby rosła ilość miejsc 
rekreacji i użyteczności publicznej, 
to warto odprowadzać na ich rzecz 
podatki.

Gdzie trafiają  
nasze podatki?

Odprowadzając podatki na rzecz gminy, w której mieszkamy możemy zyskać 
szereg korzyści w postaci rabatów i zniżek. Wpływy z PIT przeznaczane są 
m.in. na budżet obywatelski, trasy rowerowe, transport publiczny, edukację 
czy utrzymanie zieleni. W czasie pandemii Covid -19 dochody gmin znacząco 
zmalały, dlatego jeśli chcemy aby rosła ilość miejsc rekreacji i użyteczności 
publicznej, to pamiętajmy  w rozliczeniu PIT za rok 2021. 

Duża liczba mieszkań-
ców w wieku przedpro-
dukcyjnym, to niestety 
mniejsze dochody gminy 
przy jednocześnie wyso-
kich kosztach utrzyma-
nia szkół i przedszkoli. 
Szczególnie dotyczy  
to dotacji na dzieci  
w wieku przedszkolnym, 
ponieważ utrzymanie 
przedszkoli w gminie 
jest zadaniem własnym 
samorządu. Przedszkola 
publiczne są dotowane 
przez samorząd w wyso-
kości 100%, a niepublicz-
ne w wysokości 75%.

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

www.wilenskapark.pl
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2 grudniapowiat

Obecnie gmina Radzymin 
realizuje budowę pierwszego 
odcinka alei Lecha Kaczyń-
skiego, gdzie rozbudowana 
zostanie ul. Przemysłowa na 
odcinku od ul. Weteranów do 
ul. Wróblewskiego.  Realizacja 
tego etapu budowy drogi to 
koszt ok. 19 mln zł. Dopeł-
nieniem inwestycji będzie 
budowa nowego śladu drogi 
od ul. Wróblewskiego do ul. 
Mokrej i dalej w kierunku ul. 
Wyszyńskiego, który połą-
czy okolice węzła Radzymin 
Północ na trasie S8 z 

terenami przemysłowymi w 
mieście. W ramach zadania 
został także wybudowany 
fragment ul. Witosa. Na całą 
tę inwestycję Gmina pozy-
skała w sumie ponad 20 mln 
zł dofinansowania.

Aleja Lecha Kaczyń-
skiego, wcześniej znana 
pod roboczą nazwą „Droga 
Północna”, będzie otaczała 
Radzymin od północy i ma 
docelowo połączyć okolice 
węzła Radzymin Północ na 

trasie S8 ze strefą przemysło-
wą i wyjazdem z Radzymina 
w kierunku Nieporętu, z 
ominięciem centrum miasta. 
Całkowita długość nowej 
drogi wynosi ponad 5 km. 
Na całej długości powstanie 
droga z pełną infrastrukturą, 
odwodnieniem, ciągami pie-
szymi i rowerowymi, oświe-
tleniem, zjazdami, kanałem 
teletechnicznym. Całość 
inwestycji dopełnią ronda 
(aż 6): na skrzyżowaniu ul. 
Przemysłowej z ul. Wete-

ranów (rondo już wybudo-
wane), ul. Wróblewskiego i 
Przemysłowej, u zbiegu ulic 
Przemysłowej, Leśnej i al. 
Lecha Kaczyńskiego oraz 
na skrzyżowaniu tej ostatniej 
z ul. Mokrą, oraz w drugim 
etapie na skrzyżowaniu Alei 
Lecha Kaczyńskiego z ul. 
POW oraz ul. Żołnierskiej z 
ul. Wyszyńskiego. Termin za-
kończenia prac zaplanowano 
na koniec roku 2022.

5 kilom
etrów

 now
ej drogi

Burmistrz Krzysztof Chaciński   
podpisał umowę z firmą Grupa Martin sp. z o. o. na realizację  

tej ważnej inwestycji

Blisko 16 mln zł będzie kosztował II etap budowy 
al. Lecha Kaczyńskiego w Radzyminie. Burmistrz 
Krzysztof Chaciński  podpisał umowę z firmą Grupa 
Martin sp. z o. o. na realizację tej ważnej inwestycji.

Umowa na II etap budowy 
al. Lecha Kaczyńskiego  
w Radzyminie podpisana

- Spotkałam się dziś z dy-
rektorami, przedstawicielami 
kobyłkowskich szkół i publicz-
nych przedszkoli, a także przed-
stawicielami Rad Rodziców, z 
którymi rozmawiałam m.in. o 
konieczności budowy czwartej 
szkoły w Kobyłce. Podczas spo-
tkania poprosiłam o pomoc w 
zebraniu podpisów, które poka-
żą, jak ważna i jak wręcz paląca 
jest sprawa takiej inwestycji w 
Kobyłce – mówi Edyta Zbieć, 
burmistrz Kobyłki.

Przygotowana została petycja 
do Mateusza Morawieckiego, 
Prezesa Rady Ministrów i Ta-
deusza Kościńskiego, Ministra 
Finansów, w sprawie utworzenia 
Funduszu Miast Sate-
lickich, finansowego 
wsparcia dla mniej-
szych miejscowości, 
będących satelitami 
metropolii, które nie-
ustannie borykają się 
z niedofinansowa-
niem, będąc jedno-
cześnie w obowiązku 
zapewnienia odpo-
wiedniego komfor-
tu życia dla swoich 
mieszkańców. Skala problemu 
jest ogromna. W Kobyłce  w ciągu 
ostatnich lat przybywa gwałtow-
nie mieszkańców i rodzi się około 
300 dzieci rocznie. Brak inwesty-
cji w budowę nowych placówek 
w ciągu ostatnich kilkunastu lat, 
skutkuje obecnie problemem, 

który w sposób błyskawiczny 
trzeba w tej kadencji rozwiązać.

W jednej ze swoich wypowiedzi 
burmistrz Zbieć podkreśliła, że z 
chwilą, gdy objęła funkcję bur-
mistrza, miasto nie miało przy-

gotowanych podwalin pod nową 
inwestycję. A proces taki musi nie-
stety trwać jakiś czas. - To nie jest 
tak, że szkołę buduje się z dnia na 
dzień – podkreśla Edyta Zbieć.  
- Szkoła to nie jedyny problem z 
jakim musi borykać się miejsco-
wość, w której dynamicznie przy-

bywa mieszkańców. Potrzeba jest 
miejsc w przedszkolach, większej 
dostępności infrastruktury zwią-
zanej ze służbą zdrowia, nowych 
dróg, wodociągów, kanalizacji czy 
placów zabaw. Stąd pomysł na 
taki apel, który w taki szczególny 
sposób zwróci uwagę rządzących 
na nasze problemy i nie tylko na-
sze, bo dotyczące takich miast jak 
Kobyłka, miast satelickich, miast 
sypialni  – podkreśla.

Zrodził się zatem pomysł na 
zrobienie tego w formie pety-
cji. - Uzasadnienie i argumenty 
znajdziecie Państwo na zdjęciach 
treści petycji. Czuję się w obo-
wiązku zaapelować do Premiera i 

Ministra, bo tak, jak napisaliśmy 
- nasi mieszkańcy pracują dla du-
żych miast, z dużymi budżetami, a 
korzystają z infrastruktury, usług, 
szkół, przychodni i przedszkoli 
w mniejszych miejscowościach, 
które z powodu niedofinanso-
wania nie są w stanie zapewnić 

swoim mieszkańcom komfortu 
życia, jaki im się po prostu należy 
– napisała Edyta Zbieć w tekście 
zapraszającym mieszkańców do 
podpisywania petycji. 

Zwróciła uwagę, że polski 
region stołeczny – czyli Warszawa 
wraz z ośmioma okalającymi ją po-
wiatami – odpowiada za niemal 1/5 
całego polskiego PKB. - Składając 
swój podpis pokażecie Państwo, że 
sprawa dostępu do szkół, dróg i 
różnych innych usług publicznych 
nie jest Państwu obojętna. Po-
przeć petycję – poprzez złożenie 
podpisu – będzie można w kobył-
kowskich szkołach, w przedszkolu 
nr 1 i nr 2, a także w Urzędzie 

Miasta (w Kancelarii Urzędu). 
Po zebraniu podpisów, petycja 
zostanie przez nas wysłana. To 
bardzo ważne, żeby jak najwięcej 
osób dowiedziało się, jakie są 
problemy Kobyłki i podobnych 
miast – apeluje Edyta Zbieć. 

Oprac. Zbigniew Grabiński

Edyta Zbieć, burmistrz Kobyłki, podczas poniedziałkowego spotkania (29 listopada 2021 roku) z dyrektorami, 
przedstawicielami kobyłkowskich szkół i publicznych przedszkoli, a także przedstawicielami Rad Rodziców 
poruszyła problem szybko rozwijającego się Miasta. Za szybkim tempem przyrostu mieszkańców nie idą 
niestety odpowiednie środki finansowe. - Przygotowaliśmy petycję poprzez którą chcemy zwrócić uwagę 
władz krajowych na ten problem – podkreśla burmistrz.  

Fundusz Miast  
Satelickich

- Spotkałam się dziś z dyrektorami, przedstawicielami kobył-
kowskich szkół i publicznych przedszkoli, a także przedstawi-
cielami Rad Rodziców, z którymi rozmawiałam m.in.  
o konieczności budowy czwartej szkoły w Kobyłce. Podczas 
spotkania poprosiłam o pomoc w zebraniu podpisów pod 
petycją (...) do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady  
Ministrów i Tadeusza Kościńskiego, Ministra Finansów,  
w sprawie utworzenia Funduszu Miast Satelickich, (...) co 
pokaże, jak ważna i jak wręcz paląca jest sprawa takiej inwe-
stycji w Kobyłce i zwróci uwagę na problemy finansowe miast 
satelickich stolicy – mówi Edyta Zbieć, burmistrz Kobyłki.


