
Zmian

– Ostatnie „tłuste” lata i zwiększone przychody sa-
morządów, uzyskiwane z podatków od mieszkańców 
znacznie zwiększyły nasze oczekiwania na świątecz-

ne fajerwerki przygotowywane przez gminy. Dużo  
z nich, zaczęło się wręcz prześcigać kto ładniej roz-

świetli ulice, czy postawi większą, ba nawet większe 
choinki w centrum miejscowości. Dzisiaj rozświetlo-

ne, świąteczne ozdoby, to już swego rodzaju tradycja, 
która powinna zostać, ale uważam że w znacznie 

mniejszym wymiarze niż w ostatnich latach – mówi 
Igor Slulich, radny powiatowy z Wołomina >> str. 3
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– Dzisiejsza uroczystość 
otwarcia Powiatowego Centrum 

Opiekuńczo-Mieszkalnego to dla mnie 
szczególnie ważny moment. (...) Dzięki 
pozyskanym środkom z Funduszu Solidar-
nościowego oraz Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych, w trzy lata doko-
naliśmy tego, o co inni zabiegali przez 
ostatnie dekady – powiedział podczas uro-
czystego otwarcia placówki starosta 
Adam Lubiak >> str. 2

–Wysokiece-
ny i szybkie tempo 
ich wzrostu na ryn-
ku budowlanym spra-
wia, że coraz większej 
części przetargów nie udaje 
się rozstrzygnąć z powodu 
cen przekraczających środ-
ki zabezpieczone  z budżecie.  

To sprawia, że trzeba szukać al-
ternatywnych metod ich 

finansowania – mówi 
Krzysztof Chaciński, 
burmistrz Radzymina 
>> str. 4

Radzymińskie  
sposoby  

na rozbudowę szkół

Na takie  
miejsce  
czekali od lat
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Powiatowe Centrum Opie-
kuńczo-Mieszkalne w Kobyłce to 
miejsce na które od lat czekało 
wiele osób zarówno dorosłych 
niepełnosprawnych jak również ich 
rodzice i opiekunowie. O potrzebie 
stworzenia tego rodzaju miejsca 
sygnalizowali na posiedzeniach 
wielu samorządowych rad zarów-
no gminnych jak i powiatowych. 
Wreszcie się doczekali. – Mój syn 
jest po prostu szczęśliwy – powie-
działa do mnie jedna z uczest-
niczek uroczystości. Po dłuższej 
chwili okazało się, że jest Mamą, 
którego pamiętam jako „Krzysia”. 
Dziś Pan Krzysztof jest już w pełni 
dorosłym mężczyzną. Życie do-
świadczyło ciężko zarówno jego jak 
i jego rodzinę. Wypadek zmienił ich 
życie o 360 stopni. Otwarcie Cen-
trum Opiekuńczo-Mieszkalnego 
ponownie je odmieniło. Tym razem 
na lepsze. Miejsce dziennego po-
bytu dla 40 osób już funkcjonuje. 

W 2019 roku Powiat Wołomiński 
zakupił za kwotę 3,9 mln zł dwie 
nieruchomości (jedną prywatną 
i drugą od Miasta Kobyłka) o 
łącznej powierzchni ok. 7500 m2 z 
przeznaczeniem na cele społeczne. 
Powiat Wołomiński jest pierwszym 
samorządem na Mazowszu, który 
skutecznie zawnioskował o środki 
finansowe na budowę Centrum 
Opiekuńczo-Mieszkalnego w ra-
mach Solidarnościowego Fun-
duszu Wsparcia Osób Niepełno-
sprawnych Ministerstwa Rodziny 
i Polityki Społecznej. Opieką w 
Centrum objętych będzie każdo-
razowo 40 osób – 10 w systemie 
całodobowym oraz 30 w systemie 
dziennym.

- Dzisiejsza uroczystość otwar-
cia Powiatowego Centrum Opie-
kuńczo-Mieszkalnego to dla mnie 
szczególnie ważny moment. Pra-
gnę wyrazić swoją radość z finali-
zacji naszych wieloletnich starań o 
budowę miejsca, w którym osoby 
z niepełnosprawnościami będą 
mogły w sposób bezpieczny zostać 
objęte szeroko rozumianą opieką 
wytchnieniową. Dzięki pozyska-
nym środkom z Funduszu Soli-
darnościowego oraz Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych, w 
3 lata dokonaliśmy tego, o co inni 
zabiegali przez ostatnie dekady – 
powiedział Starosta Adam Lubiak.

Obecna na uroczystości Mini-
ster Rodziny i Polityki Społecznej 
Marlena Maląg pogratulowała 
Powiatowi realizacji tej niezwykle 
ważnej dla społeczności lokalnej 
inwestycji. – Dziękuję samorządo-
wi Powiatu Wołomińskiego inicja-
tywy, działania na rzecz drugiego 
człowieka. Niech Pan Starosta 
Adam i cały zespół będzie nadal 

tak skutecznie realizował politykę 
wsparcia rodzin – napisała w księ-
dze pamiątkowej Pani Minister.

- Powstanie nowoczesnej pla-
cówki to najlepszy dowód aktyw-
ności i skutecznego działania 
władz powiatu i lokalnej wspólnoty. 

Cieszę się, że środki z rządowe-
go funduszu solidarnościowego 
Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej pomogły w sprawnym 
dokończeniu inwestycji - napisał 
w liście do uczestników wydarze-
nia przekazanym na ręce Starosty, 
Premier RP Mateusz Morawiecki.

W wydarzeniu wzięli udział 
również m.in. Wiceminister Ro-
dziny i Polityki Społecznej Anita 
Czerwińska, Wiceminister Rozwoju 
i Technologii Piotr Uściński, Wice-
wojewoda Mazowiecki Sylwester 
Dąbrowski, Radni Sejmiku Wo-

jewództwa Mazowieckiego Kata-
rzyna Lubiak i Michał Prószyński, 
Przewodniczący Rady Powiatu 
Adam Pietrzak oraz licznie przybyli 
samorządowcy i przedstawiciele 
lokalnej społeczności.

Od stycznia w sąsiedztwie funk-
cjonuje już Środowiskowy Dom 

Samopomocy. Z usług ŚDS korzysta 
30 osób wymagających wsparcia 
w przezwyciężaniu ich trudnych 
sytuacji życiowych, w zaspokajaniu 
potrzeb życiowych, wymagające 
postępowania rehabilitacyjnego, 
ukierunkowanego na powstrzy-

mywanie regresji powodowanej 
chorobą psychiczną.

Wartość obu inwestycji to 10 
mln zł, a łączne rządowe wspar-
cie wyniosło blisko 8 mln zł.  
W planach Powiatu jest również 
utworzenie na tym terenie ogólno-
dostępnego Parku Sensorycznego.
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Udział Miasta Marki w docho-
dach z podatku CIT w przyszłym 
roku zwiększy się. W tym roku 
wyniesie on 5,5 mln zł, w przyszłym 
– urośnie do prawie 9,1 mln zł. 

- Wśród gmin powiatu woło-
mińskiego to właśnie Marki będą 
mieć największe dochody z podatku 
CIT.  To świadczy o silnej bazie 
podatkowej i dynamicznym roz-
woju przedsiębiorczości w naszym 
mieście – tłumaczy Beata Orczyk, 
skarbnik Miasta Marki.

W porównaniu z obecnym ro-
kiem, mimo wzrostu liczby miesz-
kańców (czyli płatników), przy-
szłoroczne dochody z podatku PIT 
zmniejszą się.

W tym roku łączne dochody 
miasta z PIT wyniosą 71,3 mln zł.  
W 2023 r. spadną zaś do 61,3 mln 
zł. To oznacza, że będą niższe o 
10 mln zł.

Utrata dochodów z PIT 
jest pokłosiem zmian w podat-
ku dochodowym oraz zmian 
w ustawie o dochodach jedno-
stek samorządu terytorialnego 

uchwalonych przez parlament. 
Spadek dochodów z podatku od 
osób fizycznych dotyka niemal 
wszystkie polskie samorządy.  
Niedawno Związek Miast Pol-

skich (ZMP) pol iczył ,  że  
w latach 2019-2023 miasta człon-
kowskie tej samorządowej orga-
nizacji stracą łącznie 27,7 mld zł.  
W obliczeniach ujęte zostały miej-

scowości także z powiatu woło-
mińskiego. Dla przykładu –  straty 
Kobyłki w PIT wyniosą prawie 38,8 
mln zł, natomiast Ząbek – ponad 
55,3 mln zł. Według ZMP ubytki 

w PIT w Markach są jeszcze więk-
sze – skumulowana kwota wyniesie 
57,4 mln zł. 

- W podatku CIT widzimy istot-
ny wzrost, w podatku PIT – istotny 

spadek. Trzeba jednak pamiętać, że 
w sumie dochody z obu podatków 
będą niższe w przyszłym roku o 
ponad 6 mln zł – wyjaśnia Jacek 
Orych, burmistrz Marek

Nie można też zapomnieć o 
jeszcze jednej rzeczy – inflacji, czyli 
zmianie cen. 

Obecnie Główny Urząd Staty-
styczny szacuje jej roczny wzrost 
na 17,2 proc. 

To, co widzimy przy codzien-
nych sprawunkach (wzrost cen), 
jest obserwowane także przez 
samorządy przy zlecaniu usług. 

Dobrym przykładem jest koszt 
ułożenia jednego metra kwadra-
towego asfaltu przy budowie tzw. 
nakładek w Markach. 

W 2020 r. ułożenie metra asfaltu 
kosztowało 90-130 zł. 

Obecnie cena w przetargu do-
chodzi nawet do 250-350 zł za mkw.

-  Konstruowanie samorządo-
wego budżetu z roku na rok robi się 
coraz trudniejsze – podsumowuje 
Beata Orczyk.

Źródło: UM Marki 

W Markach w 2023 roku, niższe 
dochody z PIT, wyższe z CIT

Ministerstwo Finansów poinformowało  o udziałach w podatku PIT (od osób fizycznych) oraz CIT 
(od osób prawnych) w 2023 roku. To dwa ważne źródła dochodów Marek.

- Dla przykładu –  straty 
Kobyłki w PIT wyniosą pra-
wie 38,8 mln zł, natomiast 
Ząbek – ponad 55,3 mln zł. 
Według ZMP ubytki  
w PIT w Markach są jeszcze 
większe – skumulowana 
kwota wyniesie 57,4 mln zł. 
W sumie dla Marek dochody 
z obu podatków będą niższe 
w przyszłym roku o ponad 
6 mln zł – podkreśla Jacek 
Orych, burmistrz Marek

- Dzisiejsza uroczystość 
otwarcia Powiatowego 
Centrum Opiekuńczo-
-Mieszkalnego to dla 
mnie szczególnie 
ważny moment. (...) 
Dzięki pozyskanym 
środkom z Funduszu 
Solidarnościowego oraz 
Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych,  
w trzy lata dokonaliśmy 
tego, o co inni zabiegali 
przez ostatnie dekady 
– powiedział podczas 
uroczystego otwarcia 
placówki starosta 
Adam Lubiak.

Na takie miejsce 
czekali od lat

W piątek 28 października odbyła się uroczystość otwarcia Powiatowego 
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kobyłce przy ul. Poprzecznej 18. 
Misją Centrum jest świadczenie usług opiekuńczych i integracja osób 
ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Opieką w Centrum objętych będzie 40 osób – 10 w systemie całodobowym oraz 30 w systemie dziennym
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Niełatwym zadaniem dla każ-
dego Polaka jest odnalezienie się 
wśród panującej inflacji. Ceny 
za energię rosną, a samorządy 
próbują odnaleźć się w nowej 
rzeczywistości.

Igor Sulich 
wieloletni Radny Powiatowy 
z Wołomina:

– Ostatnie „tłuste” lata i zwięk-
szone przychody samorządów, 
uzyskiwane z podatków od miesz-
kańców znacznie zwiększyły na-
sze oczekiwania na świąteczne 
fajerwerki przygotowywane przez 
gminy. Dużo z nich, zaczęło się 
wręcz prześcigać kto ładniej roz-
świetli ulice, czy postawi więk-
szą, ba nawet większe choinki w 
centrum miejscowości. Dzisiaj 
rozświetlone, świąteczne ozdoby, 
to już swego rodzaju tradycja, która 
powinna zostać, ale uważam że 
w znacznie mniejszym wymiarze 
niż w ostatnich latach. Nie ilość, 
a jakość.

Był czas by na redukcję zużycia 
energii w samorządach można 
było się przygotować, a oszczęd-
ności szukać tam, gdzie mogą 
być one największe, w szczegól-
ności docieplając budynki szkół, 
przedszkoli, urzędów, czy też 
wymieniając oprawy oświetleniowe 
na ulicach- w końcu technologia 
energooszczędnych lamp LED 
jest z nami już dobre kilka, może 
kilkanaście lat.

W tych samorządach, gdzie 
większość lamp została wymie-
niona oszczędności w zużyciu 
energii dziś pozwoliłby na nie 
jedną świąteczną iluminację, na-
wet po uwzględnieniu droższego 
kilowata energii. Uważam, że tam 
gdzie od dawna i konsekwent-
nie inwestowano w rozwiązania 
proekologiczne, zmniejszające 
rachunki za prąd, gaz i węgiel 
zasobów na przynajmniej sym-

boliczne rozświetlenie krótkich 
i ponurych zimowych dni nie 
powinno zabraknąć.

Paweł Bednarczyk,  
burmistrz Tłuszcza 

Od wielu miesięcy obserwu-
jemy systematyczny wzrost cen 
energii elektrycznej. Przekłada 
się to na rosnące koszty życia, ceny 
wszystkich produktów i usług. Me-
chanizm kształtowania cen energii 
jest skomplikowanym procesem, 
a odbiorcy- mieszkańcy, przed-
siębiorcy i samorządy - oprócz jej 
oszczędzania nie mogą wpłynąć 
na ponoszone koszty. Skutki nie-
zależnych od samorządów dzia-
łań są odczuwalne w wydatkach, 
które ponoszą na zakup energii, 
a najwięcej kosztów generuje 
oświetlenie uliczne. Nic dziwnego, 
że w dobie wielu wyzwań gminy 
szukają oszczędności i rozwiązań, 
które pozwolą złagodzić skutki 
rosnących rachunków szczególnie 
teraz, gdy kryzys energetyczny 

staje się coraz istotniejszym pro-
blemem zarówno społecznym, jak 
i politycznym. 

Od dawna przy realizacji no-
wych inwestycji staramy się sto-
sować różne rozwiązania, które 
pozwalają na zmniejszenie zużycia 
energii elektrycznej z sieci, m.in. 
poprzez zastosowanie oświetlenia 
LED-owego. Najnowszym działa-
niem, które znacząco wpłynie na 
obniżenie wydatków ponoszonych 
na oświetlenie uliczne będzie 
modernizacja na terenie Gminy 
Tłuszcz systemu sterowania. 
Podejmując działania mające 
znaczenie ekonomiczne nie za-
pominamy również o ekologii i na 
głównych ulicach miasta wymieni-
my 84 przestarzałe lampy sodowe 
na LED. Będzie to kolejny duży 
krok w stronę oszczędności, który 
postawimy przy wsparciu środków 
z WFOŚiGW w Warszawie.

W trudnych czasach każde 
wsparcie jest na wagę złota, a jed-
nym z takich rozwiązań jest ustale-

nie maksymalnej ceny taryf. Liczę, 
że rząd pochyli się nad wnioskiem 
samorządów i wygospodaruje 
środki na dofinansowania, dzięki 
którym możliwa będzie wymiana 
oświetlenia na energooszczędne. 
Dzięki takiemu wsparciu będziemy 
mogli obniżyć wydatki na energię 
w perspektywie długoterminowej. 

Jacek Orych,  
burmistrz Marek: 

- Oczywiście szukamy oszczęd-
ności – głównie poprzez ogranicze-
nie zużycia. Robimy to na dwóch 
polach –. Pierwszym jest wymiana 
oświetlenia ulicznego – z sodowego 
na LED-owe. Nowoczesne oprawy 
potrzebują znacznie mniej energii 
i dają lepsze oświetlenie. - Właśnie 
zakończyliśmy wymianę lamp przy 
12 ulicach w naszym mieście. W 
realizacji tej inwestycji pomogła 
nam dotacja od samorządu Ma-
zowsza – mówi burmistrz Orych. 
Nowe oprawy pojawiają się także 
przy kompleksowych moderni-
zacjach ulic. W tym roku LED 
zastąpiły stare lampy m.in. przy 
Koszalińskie, Słupeckiej, Sado-
wej, Kołobrzeskiej, Kościelnej, 
Wczasowej i odcinku Weneckiej. 
Wymienione zostały też całe la-
tarnie na początkowym odcinku 
Alei Piłsudskiego – od granicy z 
Ząbkami do węzła S8. - W związku 
ze zmianą cen energii podejmu-
jemy też symboliczne decyzje. W 
tym roku rezygnujemy niemal ze 
wszystkich podświetlanych ozdób 
świątecznych – podkreśla Jacek 
Orych. Warto podkreślić, że dwie 
miejskie instytucje są tez produ-
centami zielonej energii. Panela-
mi fotowoltaicznymi dysponują: 
Mareckie Centrum Edukacyjno-
-Rekreacyjne oraz Szkoła Podstawa 
nr 2 przy ul. Szkolnej.

Czy to znaczy, że na naszych uli-
cach zgasną iluminacje świetlne?

Sytuacja finansowa nie tylko w samorządach uległa znacznemu pogorszeniu, podobnie jest  
w naszych domach, gdzie tylko nieliczni jeszcze nie odczuli inflacji w swoich portfelach. Te święta,  
u wielu z nas, będą skromniejsze, ale nie sądzę, żebyśmy nagle uznali, że coroczne spotkania  
w gronie najbliższych należy odwołać – mówi Igor Slulich, radny powiatowy z Wołomina. Lęki

Edward M. Urbanowski
Wsłuchując się w wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego podczas spotkań 

z mieszkańcami kolejnych powiatów Polski, można odnieść wrażenie, że w 
jego alfabecie występują ostatnio tylko dwie litery: „W” - jak wojna i w wersji 
łagodniejszej „K”, jak konflikt. O wszystko i ze wszystkimi! Choć wcale nie 
mówimy o starciu siłowym i militarnym.

W Zamościu prezes pytał zebranych: „pomiędzy czym a czym wybieramy 
w tych wyborach?”. Odpowiedział: - Z jednej strony jest obóz Zjednoczonej 
Prawicy, z drugiej obóz - może nie zjednoczonej, ale mówiącej w jednej sprawie 
wspólnym głosem - opozycji. Mówią, że rządy PiS są wielkim nieszczęściem 
dla Polski. A co się stanie jak, ja to określę czarnym scenariuszem, oni wygry-
wają i władzę przejmują? Jak ta władza będzie wyglądała? - Polska trafi pod 
zagraniczny but. Każdy, kto ma choć trochę rozeznania i zdrowego rozsądku, 
a nie trzeba tutaj przenikliwości, że Koalicja Obywatelska to w istocie formacja 
„niemiecka”. To formacja, która jest jawnie bezpośrednio związana z Niemca-
mi. I w związku z tym, o niezależności, o suwerenności ośrodka władzy nie ma 
mowy! Tak jak i obrona chrześcijaństwa. „Bronimy cywilizacji chrześcijańskiej 
w imię całej ludzkości. Mamy znacznie dłuższą tradycję wolności religijnej 
niż ogromna większość państw europejskich. My chcemy tej wolności bronić. 
My jesteśmy partią wolności. Stawka tych wyborów jest jasna. Chodzi o to, 
czy Polska będzie wolnym krajem, czy będzie pod butem, czy będzie chodzić 
na kompromisy z własnej woli, czy utraci to, co uzyskaliśmy po 1989 roku.”

Profesor Antoni Dudek, politolog. - W polskiej polityce nikt nigdy i tak 
mocno nie eksponował kwestii konfliktu, nie kreował wrogów. Jarosław 
Kaczyński ma niebywały talent do wyczuwania strachów i wszystkiego, co 
Polaków dręczy. On wyciąga to na powierzchnię, podkreśla i zdobywa tym głosy 
wyborców. Straszenie jest starym i sprawdzonym mechanizmem zdobywania 
i sprawowania władzy. Kaczyński doskonale to wie, opozycja też. Ona straszy 
tym, że PiS wyprowadzi Polskę z Unii, że PiS to dyktatura, że prowadzi nas 
do rosyjskiej strefy wpływów i że zrujnuje gospodarkę. Jarosław Kaczyński i 
Donald Tusk, choć w różny sposób, stawiają dziś na polaryzację. I dlatego w 
Polsce mamy dwie główne partie, które walczą o władzę i dwóch czołowych 
polityków. Przez obu ta taktyka, w różny sposób i z rożnym natężeniem, sto-
sowana jest od lat z powodzeniem.

Prof. Sławomir Sowiński – socjolog: Coraz więcej wskazuje na to, że 
kampania wyborcza Prawa i Sprawiedliwości będzie oparta na kwestiach 
bezpieczeństwa ekonomicznego, politycznego oraz militarnego. I dlatego w 
Polsce mamy dwie główne partie, które walczą o władzę i dwóch czołowych 
polityków. Dlatego bezpieczeństwo będzie głównym motywem kampanii!

Po pierwsze, za wschodnią granicą trwa wojna, co buduje w Polsce sy-
tuację społecznego niepokoju. Po drugie, politycy PiS-u dobrze wiedzą, że 
bezpieczeństwo jest jedną z najbardziej podstawowych potrzeb społecznych. I 
zwłaszcza dziś można się do niej skutecznie odwołać, opierając na niej politycz-
ne komunikaty. Po trzecie, kwestie bezpieczeństwa - w tym ekonomicznego, 
ale i wewnętrznego - dobrze wpisują się też w prawicową tożsamość PiS. Po 
czwarte wreszcie, temat bezzpieczeństwa pozwala dość zręcznie odwrócić 
uwagę od niewygodnych dla PiS kwestii gospodarczych!

Wnioski pozostawiam Czytelnikom.

Czytając wpisy i komentarze 
mieszkańców na lokalnych forach 
samorządowych coraz częściej  
zastanawiam się dlaczego nie wi-
dzimy wysiłku wkładanego przez 
różne osoby w to, aby podnieść 
standard życia w tych naszych 
małych ojczyznach. 

Szczególnie przykro czytać 
niektóre komentarze pojawiające 
się w ostatnich niemal trzech 
latach, kiedy wszyscy, każdy z nas 
na innym szczeblu, mierzymy 
się z wcześniej nam nie znanymi 
wyzwaniami. 

Chociaż świat wokół nas zmie-
nił się tak drastycznie, to trudno 
zauważyć zrozumienie dla tych 
zmian nie tylko na poziomie ogól-
nokrajowym. Tu u nas, lokalnie, 
wcale nie jest lepiej, a często wręcz, 
można by rzec – jest gorzej. 

Żądamy i wymagamy atencji 
od innych w stosunku do nas 
samych. Jeśli zaś chodzi o atencję 
w stosunku do innych obowiązują 
zupełnie inne reguły. Jakże często 
pytanie: co w zamian? Pozostaje 
bez odpowiedzi. Często tych od-
powiedzi nie potrafią znaleźć radni 
tej czy innej gminy – jedni bo po 
prostu tej odpowiedzi nie znają a 
inni bo najzwyczajniej w świecie 
uważają, że to nie jest ich rolą. W 
efekcie w wielu miejscach mamy 
to co mamy…

Często więc wójt, burmistrz czy 
prezydent danej gminy zostaje z 
problemem sam na placu boju a to 
co otrzymuje w zamian nie zawsze 
da się porównać z kosztami takimi 
jak brak czasu na odpoczynek, na 
własne sprawy czy choćby wizytę u 
lekarza. A przecież  jest to taki sam 
człowiek jak każdy z nas, któremu 
przysługuje chociażby prawo do 
prywatności.

Często w dyskusjach podno-
szony jest aspekt braku chętnych 
do objęcie tej czy innej funkcji. A 
ja mówiąc prawdę, dziwię się, że w 
ogóle jacyś chętni się jeszcze decy-
dują na taką katorżniczą posadę.

Rozmawiałam przed laty z 
wieloletnim włodarzem jednej z 
naszych gmin, który po kilku ka-
dencjach urzędowania przegrał z 
dużo młodszym kandydatem. Nie 
krył, że wynik wyborów odebrał 
jako osobistą porażkę, pomimo 
tego, że dużo osób oddało na niego 
swój głos. Powiedziałam wtedy, że 
życzę mu szybkiego znalezienia 
pracy i wyraziłam pogląd, że będzie 
dziękował losowi za taki obrót 
sprawy.

Po kilku latach trafiliśmy na 
siebie na jakiejś lokalnej uroczysto-
ści. – Miałaś wtedy rację – zaczepił 
mnie ów znajomy. Nie bardzo 
potrafiłam sobie skojarzyć o co 
chodziło i w czym miałam rację…

- Wiesz, ja dziś wreszcie wiem, 
że żyję. Wracam do domu po pracy. 
Mogę sobie spokojnie wyjść na 
miasto. Zrobić zakupy. Pójść na 
lody. Pojeździć rowerem bez ner-
wów, że zaraz mnie ktoś zaczepi 
z pretensjami lub domagając się 
tej czy innej inwestycji, tak jakby 
wszystko tylko ode mnie zależało.

Jeśli jesteście ciekawi czy nadal 
pracuje w samorządzie, to odpo-
wiedź brzmi – TAK. Nadal jest nie 
mniej ważnym urzędnikiem jakim 
był w swoim rodzimym mieście 
tylko, że tam, z dala od domu spo-
tyka się z szacunkiem. Ma czas dla 
siebie i swoich bliskich.

- Powalczysz jeszcze o funkcję 
lidera w swojej gminie? – zapy-
tałam. 

- Nigdy – padła krótka, stanow-
cza odpowiedź. 

NIGDY!
Teresa Urbanowska

– Uważam, że tam gdzie 
od dawna i konsekwentnie 
inwestowano w rozwiązania 
proekologiczne, zmniejszające 
rachunki za prąd, gaz i węgiel 
zasobów na przynajmniej 
symboliczne rozświetlenie 
krótkich i ponurych zimowych 
dni nie powinno zabraknąć – 
mówi Igor Sulich,  
radny powiatowe.

– (...) Najnowszym działa-
niem, które znacząco wpłynie 

na obniżenie wydatków 
ponoszonych na oświetlenie 
uliczne będzie modernizacja 

na terenie Gminy Tłuszcz sys-
temu sterowania. Podejmując 

działania mające znaczenie 
ekonomiczne nie zapomi-
namy również o ekologii 

– uważa Paweł Bednarczyk, 
burmistrz Tłuszcza

Droga energia zgasi  
świąteczne iluminacje?

Podczas briefingu prasowego 
premier zapewnił: - Staramy się 
na różne sposoby zabezpieczać 
Polaków przed tym trudnym cza-
sem, z którym przyszło nam się 
mierzyć. Wojna w całej Europie 
pustoszy portfele mieszkańców 
i staramy się temu zapobiegać.  
Gość poinformował o przygoto-
wanych instrumentach wsparcia 
takich jak Rządowa Tarcza Soli-
darnościowa. Wyjaśnił też czego 
ona będzie dotyczyła.

– W okresie od 1 grudnia 2022 
roku do 31 grudnia 2023 roku z 
rządowego wsparcia skorzystają 
także: podmioty użyteczno-
ści publicznej – np. szpitale i 
przychodnie, ośrodki pomocy 
społecznej, szkoły, przedszkola 
i uczelnie; samorządy; mikro, 
małe i średnie przedsiębiorstwa 
– podkreślił.

– Rosja, poprzez swoją poli-
tykę energetyczną, doprowadziła 
do gwałtownego wzrostu cen 
energii w całej Europie. Koszty 
energii atakują również polskich 
przedsiębiorców i mają wpływ 
na funkcjonowanie instytucji 

publicznych i gospodarstw do-
mowych. 

Rozmawiałem na ten temat 
z wieloma samorządowcami, 
właścicielami małych biznesów i 
szefami wielkich przedsiębiorstw 
– a także dyrektorami wielu szkół 
i szpitali, a przed chwilą - z 
właścicielem cukierni Alania w 
Kuligowie. Mówił mi, że bez po-
mocy rządu byłoby bardzo ciężko. 
Efektem tych rozmów są kolejne 

działania osłonowe, które propo-
nuje rząd Prawo i Sprawiedliwość 
dla polskich przedsiębiorców  
i podmiotów wrażliwych. Jakie 
będą skutki naszego wsparcia? 

Niewielka piekarnia, która 
zużywa średnio rocznie 70 MWh 
musiałaby, według dotychcza-
sowych cen zapłacić rocznie od 
78 do 90 tys. zł kosztów energii. 
Po naszej interwencji będzie to 
około 55 tys. zł. To radykalnie 

niższa cena!
Szkoła średnio zużywa 200 

MWh rocznie. Według dotych-
czasowych cen zapłaciłaby około 
230- 240 tys. zł rocznie. Po naszych 
interwencjach będzie to około 
157 tys. zł!

Szpital zużywa 2000 MWh 
rocznie. To ponad 2 230 184 zł 
według dotychczasowych cen. Po 
interwencji rządowej będzie to 
ponad pół miliona zł mniej. 

Gdy był kryzys - nasi poprzed-
nicy sięgali do kieszeni Polaków, 
podnosili VAT, wiek emerytalny, 
składkę do ZUS i zabrali składki 
gromadzone przez Polaków w 
OFE. 

Rząd PiS zabezpiecza Pola-
ków, projektuje kolejne programy 
wsparcia i jednocześnie pokazuje, 
że można prowadzić taką polity-
kę, dzięki której bezrobocie jest 
na rekordowo niskim poziomie. 
Nikogo nie zostawimy bez pomo-
cy - bo w tych trudnych czasach 
solidarność społeczna jest naj-
ważniejsza! – deklaruje Premier 
Mateusz Morawiecki po wizycie 
w Dąbrówce.  oprac rr

Premier Mateusz Morawiecki odwiedził piekarnię i cukiernię Alania w Kuligowie

W poniedziałek, 7 listopada, Dąbrówkę, jedną z gmin powiatu wołomińskiego odwiedził Premier Mateusz Mo-
rawiecki. Gościowi towarzyszył Adam Lubiak, starosta wołomiński. – Miałem dzisiaj zaszczyt i przyjemność 
uczestniczyć w wizycie Premiera Mateusza Morawieckiego w gm. Dąbrówka, gdzie odwiedziliśmy wspólnie  
z samorządowcami m.in. Szkołę Podstawową im. Bitwy Warszawskiej 1920 Roku w Józefowie oraz lokalną cu-
kiernię i piekarnię Alania w Kuligowie – poinformował starosta.

Dąbrówkę odwiedził  
Premier Mateusz Morawiecki
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Już niebawem przeprowadzony zostanie kompleksowy remont wiaty peronowej wraz z wymianą 
pokrycia dachowego i wykonaniem nowych tynków. Powstaną przeszklone, wyposażone w ławki 
boksy dla podróżnych, zainstalowany zostanie także elektroniczny system informacji pasażer-
skiej. Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego 
pn. „Przebudowa dworca kolejowego Ząbki” będzie przebiegało w systemie Projektuj i Buduj. 

Dworzec wyspowy w Ząbkach  
zostanie wyremontowany

Wszystkie prace modernizacyj-
ne będą wykonywane w oparciu o 
wytyczne konserwatora zabytków, 
Dworzec zyska nową stolarkę 
okienną i drzwiową oraz posadzki, 
a zabytkowy piec zostanie od-
nowiony. Przewidziano również 
dostosowanie obiektu do potrzeb 
osób z niepełnosprawnością oraz 
uruchomienie toalety publicznej. 

Zagospodarowane zostanie 
także najbliższe otoczenie dworca. 
Zostanie zamontowana wiata ro-
werowa na 30 pojazdów, powstanie 
również parking z kostki granito-
wej wzdłuż 3 Maja, który pomieści 
20 samochodów oraz dodatkowo 
dwa pojazdy dla osób z niepełno-
sprawnością. Przewidziano także 
dwa stanowiska do ładowania sa-
mochodów elektrycznych. 

Termin składania ofert upływa 
z dniem 3 listopada br. Jedy-
nym kryterium wyboru jest cena. 
Na realizację prac projektowych 
przeznaczono 34 tygodnie, a na 

realizację całości zamówienia, z 
wykonaniem robót budowlanych, 
78 tygodni. W czasie robót podróż-
ni będą korzystać z tymczasowego 
obiektu z kasą. 

Peron kolejowy w Ząbkach 
w obecnym kształcie powstał w 

1948 roku. od 1952 roku pośrodku 
peronu stoi murowany, parterowy 
budynek. Ząbkowski dworzec 
kolejowy jest  wpisany do ewidencji 
zabytków. Aktualnie nasz dworzec 
ma według klasyfikacji PKP ka-
tegorię dworca aglomeracyjnego. 

Po południowej stronie pozosta-
wiono rezerwę pod proponowane 
przedłużenie linii kolejowej nr 6 z 
Zielonki do Warszawy Wschodniej 
pozwalające na skrócenie dystansu 
i czasu przejazdu pociągów dale-
kobieżnych.   

Dworzec kolejowy w Ząbkach zyska niebawem nowy wygląd.

Wspólnie z KPRM 
szkoły, które dołączyły do 
projektu zostały wyposa-
żone w mierniki jakości 
powietrza, które zaan-
gażują całą społeczność 
szkolną do walki ze smo-
giem poprzez zwiększenie 
świadomości uczniów, ich 
rodziców, jak również na-

uczycieli w zakresie eko-
logii, a przede wszystkim 
w zakresie problematyki 
jakości powietrza, jako 
wspólnego dobra o szcze-
gólnym znaczeniu.

Dane zbierane przez 
czujniki będą na bieżąco 
przesyłane do centralnego 
serwera i uśredniane w 
5-minutowych okresach 
pomiarowych. W pobliżu 

placówki aktualny od-
czyt będzie widoczny dla 
społeczności szkolnej i 
mieszkańców miejscowo-
ści dzięki zainstalowanej 
na budynku tablicy in-
formacyjnej – wyświetlać 
się na niej będzie ak-
tualna wartość stężenia 
pyłu PM2,5 

na zewnątrz szkoły. Dane 
są także prezentowane na 
stronie esa.nask.pl. 

W ramach projektu w 
szkole prowadzone będą 
także działania eduka-
cyjno– informacyjnych 
związane z promowaniem 
ekologii oraz zdrowego 
trybu życia.

Źródło: UM Tłuszcz
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Dane zbierane przez czujniki będą  
przesyłane do centralnego serwera i uśredniane  

w 5-minutowych okresach pomiarowych.

Zespół Szkół im. Zofii Solarzowej w Miąsem znalazł 
się w gronie 1200 placówek, które przystąpiły do 
projektu „ESA dla OSE”. Co wiąże się z tą tajem-
niczą nazwą projektu? Edukacyjna Sieć Antysmo-
gowa dla Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej jest 
programem na rzecz czystego powietrza realizo-
wany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK 
we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym.

Sprawdź jakość  
powietrza  
w Gminie Tłuszcz
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Radzymin to jedna z dynamicz-
niej rozwijających się gmin w po-
wiecie wołomińskim. Przybywa 
szkół i przedszkoli, remontowane są 
istniejące obiekty, jednak z pozycji 
części mieszkańców to ciągle „za 
mało” i „za wolno”. A to jak było rok, 
dwa czy trzy wcześniej i jak wielka 
zmiana w tym czasie zaszła szybko 
odchodzi w niepamięć. Chociaż , 
zarówno burmistrz Radzymina, jak 
również samorządowcy sąsiednich 
gmin, przy różnych okazjach podkre-
ślają, że lata 2020-2022 stawiają przed 
JST coraz trudniejsze zadania, część 
mieszkańców wydaje się nie widzieć 
w tym problemu. 

Od dłuższego czasu obserwuję, 
w mojej ocenie, skuteczne starania 
Burmistrza Chacińskiego i jego 
ekipy mające na celu poprawę bazy 
oświatowej w gminie i ze zdzi-
wieniem czytam głosy wiecznie 
niezadowolonych, którzy, niestety, 
zbyt często wylewają swoje żale „pod 
przykrywką” – ot trochę tak „z za 
krzaka” czy „zza winkla”. Krytyka to 
nieodłączny element demokracji i 
jest jak najbardziej potrzebna, ale czy 
aż tak źle jest z naszą odwagą cywilną, 
że tylko anonimowa forma dyskusji 
na publiczne tematy wchodzi w 
grę? Cenię sobie wszelkie dyskusje 
ale mają one dla mnie wartość tylko, 
gdy wiem z kim.

Oczywiście poruszony tu pro-
blem dotyczy nie tylko Radzymina. 
Takie sytuacje to rzecz nagminna 
na wszystkich naszych powiatowych 
forach. Ot – takie mamy czasy…

  Ale do rzeczy. Pomimo realizacji 
wielu oświatowych celów Radzy-
min ciągle stoi przed dylematem 
zabezpieczenia warunków edukacji 
w swojej gminie. Przez ostatnie 
tygodnie Burmistrz i jego urząd czy-
nili przymiarki do realizacji kolejnych 
dwóch inwestycji oświatowych czyli 
rozbudowy  Szkoły Podstawowej Nr 
2 im. Ks. Eleonory Czartoryskiej 
w Radzyminie oraz budowy Szkoły 
Podstawowej w Nadmie.

Dynamicznie zmieniająca się 
sytuacja na rynku budowlanym, 
wzrost cen, zarówno materiałów 
budowlanych jak również 
robocizny spra-
wia, że niemal 
niemożliwe są 
założenia pla-
nów budżeto-
wych. Coś co 
dziś kosztuje 
X zł, po kilku 
tygodniach 
znacząco od-
biega od ta-
kich założeń. 
Na realizację 
Szkoły w Nadmie Gmina Radzymin 
ogłaszała kilka przetargów i chociaż 
za każdym razem „dokładano” 
złotówek i zmniejszano zakres prac, 
deklarując przy tym różnego rodzaju 
ustępstwa wybór wykonawcy był 
niemożliwy.

Spotykając się z radnymi i z 
mieszkańcami, Burmistrz zapew-
niał, że nieustannie szuka rozwią-
zania, które nie jest łatwe. Po prostu 

– w budżecie trzeba było znaleźć 
środki – mówiąc krótko „coś za 
coś”. Sądząc po ostatnich wpisach 
burmistrza Chacińskiego, chyba 
udało się te środki wyasygnować. - 
Dziś omawialiśmy z dyrektor Szkoła 
Podstawowa Nr 2 im. Ks. Eleonory 
Czartoryskiej w Radzyminie wstępną 
koncepcję rozbudowy szkoły. Cenne 
uwagi pozwolą w sposób jak najbar-
dziej użyteczny podejść do tematu 
rozbudowy.

24.10 na sesji Rady Miejskiej za-
bezpieczono 35 mln zł na rozbudowę 
SP2 oraz 50 mln zł na rozbudowę 
SP Nadma – poinformował miesz-
kańców we wpisie na FB 4 listopada.

Zanim jednak do tego doszło 
radzymińscy włodarze odbyli szereg 
rozmów i spotkań zarówno z miesz-
kańcami jak i z radnymi gminnymi. 
Jedno z ostatnich spotkań odbyło się 

17 października. - Dziś w ra-
mach cyklu spotkań #mobilny 
#burmistrz spotkałem się z miesz-
kańcami Nadmy. W spotkaniu 
udział wzięło prawie 100 miesz-
kańców.

Chociaż wiedziałem, że spotka-
nie nie będzie łatwe, nigdy takich 
spotkań nie unikam. To ważne, 
aby rozmawia również o trudnych 
sprawach i problemach, a do takich 
bez wątpienia należy rozbudowa SP 
Nadma. Dziękuję za merytoryczne 
spotkanie, konstruktywną rozmowę 
i liczną obecność radnych: Izabeli 
Paciorek , Elżbiecie Darka, Wiesła-
wowi Solarzowi, Markowi Brodzia-
kowi, Agnieszce Kacprzak, Monice 
Sztuka, Mariuszowi Krzysztof Wil-
kowskiemu oraz mojemu zastępcy 
Krzysztofowi Dobrzynieckiemu 
– poinformował po odbytym w Nad-
mie spotkaniu. A jak trudne to było 

spotkanie można się przekonać 
czytając komentarze na FB. 

W dniu 26 października Krzysz-
tof Chaciński poinformował: - Wy-
sokie ceny i szybkie tempo ich wzro-
stu na rynku budowlanym sprawia, 
że coraz większej części przetargów 
nie udaje się rozstrzygnąć z powodu 
cen przekraczających środki zabez-
pieczone z budżecie. To sprawia, że 
trzeba szukać alternatywnych metod 
ich finansowania.

Taki właśnie sposób realizacji 
inwestycji chcę zaproponować dla 2 
dużych rozbudów szkół: SP Nadma 
oraz SP2 Radzymin.

W obu tych przypadkach zapro-
ponowałem model realizacji inwe-
stycji z odroczoną płatnością. Taki 
model stosowany jest przez gminę 
od kilku lat przy budowie kanali-
zacji sanitarnej, gdzie inwestorem 
jest gminna spółka a podwyższanie 
kapitału i obejmowanie udziałów 
w spółce następuje później niż 
faktycznie budowana sieć, czy przy 
modernizacji centrum medyczne-

go, która miała miejsce już ponad 
10 lat temu a ostatnie płatności z 
tego tytułu poniesiemy w tym roku.    

Nie przesądzając o ostatecz-
nym modelu finansowania obu 
inwestycji (ten będzie efektem 
zleconych analiz), na minionej 
sesji Rady Miejskiej 24.10 radni 
na mój wniosek zabezpieczyli w 
budżetach kolejnych lat (2025-
2030): 50 mln zł na rozbudowę SP 
Nadma oraz 35 mln zł na rozbudo-
wę SP2 Radzymin. Spodziewam 
się zawarcia umów na realizację 
obu wspomnianych inwestycji w 
formule projektuj i buduj wiosną 
przyszłego roku i pozwoli na pro-

wadzenie prac już w przyszłym 
roku w oderwaniu od terminu 
finansowania zadania.

Tak więc nie pozostaje nic 
innego jak trzymać kciuki za po-
wodzenie i skonstruowanie takiego 
montażu finansowego planowa-
nych inwestycji, który pozwoli na 
skuteczną ich realizację.

Na koniec warto też podkreślić, 
że realizacja obu inwestycji oświa-
towych to tylko i aż „ułamek” pro-
blemów z którymi mierzą się nas 
samorządowcy. Chciałoby się rzec 
– szanowni Mieszkańcy trochę 
więcej wyrozumiałości i współpra-

cy. Nasze frustracje wylewane na 
forach nie są pomocne a skrzydła 
podciąć z pewnością potrafią. 

Może nadeszła już pora aby 
ci z nas, którzy widzą obie strony 
medalu – tą dobrą ale i tą gorszą, 
uwierzyli, że warto zabrać głos w 
słusznej sprawie i dmuchnąć w 
żagle tych, których wybraliśmy do 
sterowania naszym okrętem? 

Teresa Urbanowska

Radzymińskie  
sposoby  
na rozbudowę szkół

Powiat wołomiński z każdym rokiem staje się coraz bardziej liczna aglo-
meracją. Niedoinwestowane przez wiele lat, często zapomniane miejsco-
wości, dziś borykają się z ogromną dynamiką przyrostu nowych miesz-
kańców. Mimo licznych, widocznych gołym okiem inwestycji publicznych 
na terenach zurbanizowanych brakuje placówek oświatowych, na wy-
ludniających się terenach wiejskich zamykane są placówki oświatowe. 

– Wysokie ceny i szybkie tempo  
ich wzrostu na rynku budowlanym 
sprawia, że coraz większej części 
przetargów nie udaje się rozstrzy-
gnąć z powodu cen przekraczają-

cych środki zabezpieczone  
z budżecie. To sprawia, że trzeba 
szukać alternatywnych metod ich 

finansowania – mówi Krzysztof 
Chaciński, burmistrz Radzymina

OGŁOSZENIA DROBNE
Praca - Zatrudnię 

• Poszukujemy osób z orzecze-
niem o niepełnosprawności do pracy 
przy ochronie budowy w Radzymi-
nie. Doświadczenie niewymagane  
tel. 884 602 126.

Budownictwo 
Usługi

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

Usługi - Różne

Nieruchomości 
Kupię

Kupię za gotówkę  
każdą nieruchomość  

z problemem prawnym, zadłużoną,  
udziały w nieruchomościach  

tel. 787 805 828

Nauka
Pomoc w pisaniu  

prac dyplomowych  
i zaliczeniowych  
tel. 506-141-563

Usługi - Różne



Biuro reklamy tel. 22-787-77-83, e-mail: reklama@zyciepw.pl www.zyciepw.pl
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- O skali nadciągającego 
kryzysu energetycznego 
zdecyduje pogoda i tem-
peratura na zewnątrz. Na 
pewne sprawy nie mamy 
wpływu. Nie ma się co 
oszukiwać - każdemu jest 
trudniej. Wyższe ceny pro-
duktów, usług, mediów, a 
przede wszystkim koszty 
ogrzewania i energii dotyczą 
nas wszystkich. Szczególnie 
ciężko mają przedsiębiorcy, 
których miesięczne opłaty 
czasem dobijają na tyle 
mocno, że są zmuszeni 
zmieniać branże albo za-
mykać działalność. Nie do-
puśćmy do tego w Kobyłce 
- wspierajmy się nawzajem 
w tych ciężkich czasach. 
Róbmy zakupy w lokal-
nych sklepach, chodźmy 
do miejscowych restauracji 
i barów, korzystajmy z usług 
kobyłkowskich firm. Jest ich 
sporo - na naszej stronie 
istnieje Miejska Baza Firm 
i tam możecie Państwo 
zobaczyć, jak wiele spraw 
można załatwić tu na miej-
scu. https://www.kobylka.pl/

strona-3441-miejska_baza_
firm.html

Ja z kolei mogę Pań-
stwu zadeklarować, że nie 
podniosę podatków od nie-
ruchomości. To nie jest 
rozwiązanie na łatanie miej-
skiego budżetu, który i tak 
się nie domyka (działa po-
dobnie jak budżety domo-
we), więc wyższe wpływy od 
Mieszkańców w tej sytuacji 
dla Miasta niewiele zmienią 
- a Państwu brak podwyżki 
może trochę ułatwić życie. 

Zmiany należałoby ro-
bić na poziomie przepi-
sów krajowych - być może 

większy procent podatku 
PIT powinien wpływać do 
samorządów niż obecnie. 
Zmiany w przepisach póki 
co wpływają negatywnie 
na budżety gmin (chodzi 
o wprowadzony w 2019 r. 
zerowy pit dla młodych, 
rozwiązania wprowadzone 
przez Polski Ład, obniże-
nie PIT. Związek Miast 
Polskich wyliczył, że w skali 
kraju niezrekompenso-
wany ubytek w samorzą-
dowych dochodach z PIT 
wyniesie do 2023 r. 42,7 
mld zł. 

Podsumowując - wyż-
szego podatku od nieru-
chomosci nie będzie, bo 
podwyżki dotykają Państwa 
zewsząd i my, jako gmi-
na, się do tych podwyżek 
nie dołożymy rozumiejąc 
trudną sytuację Miesz-
kańców. Natomiast apeluję 

do Państwa o wspieranie 
się nawzajem, wrażliwość, 
uważność, jeśli chodzi o 
sąsiadów (może macie 
Państwo coś, czego im 
brakuje, może potrzeba 
im jakiejś pomocy), nie 
wyrzucajmy rzeczy, które 
mogą się komuś przydać (w 
internecie jest wiele grup 
oddażowych); wspierajmy 
naszych lokalnych przed-
siębiorców, żeby jakoś ten 
ciężki czas przetrwali i 
mogli dalej funkcjonować. 
Bądźmy razem, jak rodzi-
na – apeluje Edyta Zbieć, 
burmistrz Kobyłki.

Moja propozycja - nie podnosimy podatku od 
nieruchomości w Kobyłce.  Wspierajmy się w kry-
zysie – brzmi komunikat Edyty Zbieć, burmistrz 
Kobyłki, zamieszczony na oficjalnym FB.

Nie będzie podwyżki 
podatków w Kobyłce 

sam
orząd

– (...) wyższego podatku od 
nieruchomosci nie będzie, bo 
podwyżki dotykają Państwa 
zewsząd i my, jako gmina, się 
do tych podwyżek nie 
dołożymy rozumiejąc 
trudną sytuację 
Mieszkańców - 
deklaruje Edyta 
Zbieć, burmistrz 
Kobyłki

Ceny gazu stosowane przez SIME Polska  
dla odbiorców indywidualnych  
i innych odbiorców wrażliwych. 

SIME Polska Sp. z o.o. przypomina, że zgodnie z „Ustawą o szczególnych rozwiązaniach służą-
cych ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu” wprowadzoną na 
początku bieżącego roku odbiorcy indywidualni oraz określona w Ustawie grupa tzw. odbiorców 
wrażliwych uprawnieni są do korzystania z ochrony taryfowej.

Ochrona taryfowa  polega na 
tym, że dostawca gazu (w naszym 
przypadku SIME Polska) rozlicza 
uprawnionego odbiorcę ceną gazu 
w wysokości takiej jaka wynika z 
aktualnej taryfy stosowanej przez 
PGNiG

Obrót Detaliczny sp. z o.o. 
Zgodnie z Ustawą obecnie cena 
ta wynosi 20,017 gr/kWh (200,17 
zł/MWh).

Odbiorcy indywidualni i inni 
odbiorcy wrażliwi rozliczani są od 
dnia 01 lutego br. według powyż-
szej ceny i nic w tym zakresie się 
nie zmieniło niezależnie od stawek 
wynikających z taryfy SIME Polska. 
Różnica pomiędzy ceną płaconą 
przez naszych klientów a ceną 
wynikającą z naszej taryfy, opartej 
o koszty zakupu pokrywa zgodnie 
ze wspomnianą ustawą budżet 
Państwa. Nie muszą zatem Pań-
stwo wykonywać żadnych działań, 

bowiem ewentualna zmiana do-
stawcy gazu pozostanie bez wpływu 
na wysokość rachunków (faktur) 
płaconych przez Klientów SIME 
Polska określonych w Ustawie.

Dla przypomnienia poniżej 
lista podmiotów objętych ochroną 
taryfową zgodnie ze wskazaną po-
wyżej Ustawą: • gospodarstwa do-
mowe, • wspólnoty i spółdzielnie 
mieszkaniowe, • inne podmioty 
uprawnione lub zobowiązane do 
zapewnienia paliwa gazowego w 
lokalach mieszkalnych na potrzeby 
zużycia przez gospodarstwa domo-
we lub w lokalach podmiotów wy-
mienionych w kolejnych punktach 
lub do lokalnej produkcji ciepła 
zużywanego w gospodarstwach 
domowych znajdujących się w 
budynkach wielolokalowych lub w 
lokalach podmiotów wymienionych 
w kolejnych punktach, • podmio-
ty udzielające świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych, • jednostki 
organizacyjne pomocy społecznej, 
• noclegownie i ogrzewalnie,  
• jednostki organizacyjne wspie-
rania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej, • podmioty systemu 
oświaty, • podmioty tworzące sys-
tem szkolnictwa wyższego i nauki, 
• podmioty prowadzące żłobki i 
kluby dziecięce, a także dzienni 
opiekunowie, • kościoły i inne 
związki wyznaniowe, • podmioty 
prowadzące działalność kulturalną, 
• podmioty prowadzące działal-
ność archiwalną, • ochotnicze 
straże pożarne, • placówki zapew-
niające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle 
chorym lub osobom w podeszłym 
wieku, • rodzinne domy pomo-
cy oraz mieszkania chronione,  
• centra i kluby integracji społecz-
nej, • warsztaty terapii zajęcio-

wej, • organizacje pozarządowe,  
• spółdzielnie socjalne.

Jeśli masz pytania,  
niezwłocznie skontaktuj 
się z najbliższym biurem 

obsługi SIME Polska.

Informacji udzielamy  
w naszych Biurach obsługi 
Klienta w Sochaczewie przy  

ul. 1 Maja 18  
oraz w Regionalnych Biurach 

Obsługi Klienta:  
w Głownie  

przy ul. Strażackiej 2 lok. 4  
oraz w Łochowie przy  

ul. Długiej 15. 
Mogą do nas Państwo napisać 
na adres info@simepolska.pl 

lub porozmawiać z nami   
pod numer 48 22 10 25 300.

ZBIgnIEW graBIńSkI

- Radzymin liderem inwestycji. 
Nie ma w tym stwierdzeniu nawet 
grama przesady! To, że jest jeszcze 
bardzo wiele do zrobienia jest oczy-
wiste, ale nie powinno to przesłaniać 
obiektywnego obrazu, a ten potwier-
dzany jest rankingami prezentujący-
mi wielkość nakładów inwestycyjnych 
– poinformował Krzysztof Chaciński, 
burmistrz Radzymina na swoim 
burmistrzowskim profilu. Mowa o 
rankingu Miesięcznika Wspólnota, 
który od kilku lat prezentuje ranking 
nakładów inwestycyjnych „per capita” 
na 1 mieszkańca. 

- W ciągu 3 ostatnich lat. Radzy-
min sukcesywnie pnie się w tym 
rankingu w górę. W 2015 roku zaję-
liśmy w nim 278 miejsce, w bieżącym 
roku, jest to pozycja 54 w kategorii 
miast. Nasze nakłady w przeliczeniu 
na 1 mieszkańca wyniosły 1507,40 zł 
i były najwyższe w historii. Najlepiej 
spojrzeć na taki ranking porównując 
się do gmin podobnej wielkości 
i z podobnymi problemami. A to 
porównanie pokazuje, że: jesteśmy 
liderem w Powiecie Wołomińskim, w 
aglomeracji warszawskiej wyprzedza 
nas jedynie niewielka Podkowa Le-
śna, Halinów i Grodzisk Mazowiecki. 
A rok 2022 to jeszcze większe wydatki 
nieobjęte tegorocznym rankingiem. 
To co cieszy jest też w dzisiejszych 
czasach ogromnym wyzwaniem. Z 
uwagi na rosnące ceny, wojnę pande-
mię, wartość niemal wszystkich roz-
poczętych budów jest waloryzowana, 
a jeśli dużo budujemy, niestety dużo 
musimy też "dokładać", co w tym i 
w przyszłym roku będzie dla naszej 
gminy sporym wyzwaniem – wyja-
śnia Krzysztof Chaciński, burmistrz 
Radzymina.

Rankingi „Wspólnoty” to  duża 
dawka informacji i warto od czasu do 
czasu sprawdzić - Jak wyglądamy na 
tle innych, podobnej wielkości samo-
rządów. Możemy też sprawdzić jak 
wypadamy w zestawieniu z sąsiadami. 

Analitycy „Wspólnoty” w jednym 
z tekstów zwracają uwagę na fakt, że 
„Rozpędzająca się inflacja, z którą 
będziemy musieli żyć jeszcze długo, 
oznacza drastyczny wzrost kosztów 
ponoszonych przez samorządy. Ist-
nieją zresztą przesłanki pozwalające 
stwierdzić, że „inflacja samorządo-
wa” (wynikająca z koszyka wydatków, 
które ponoszą JST) jest wyższa 
od tej, którą odczuwają przeciętni 
mieszkańcy”.

Autorzy opracowania podkreślają 
na wstępie „Mimo rządowej narracji 
o świetnych wynikach samorządowych 
budżetów przyszłość rysuje się mgli-
ście. Weszły w życie kolejne negatywne 
dla finansów JST zmiany w systemie 
podatkowym, inflacja się rozpędza, 
rośnie niepewność absorbcji środków 
unijnych, niewykluczone jest pojawie-
nie się kolejnych niekorzystnych dla 
gospodarki czynników zewnętrznych. 

Prezentujemy ranking zamożności 
samorządów 2019–2021 – wciąż 
jeszcze ze stabilnymi wynikami. Ale 
jak będzie za rok i w kolejnych latach?” 
– zastanawiają się.

– To duża satysfakcja kiedy w 
ogólnopolskim rankingu, Kobyłka zaj-
muje - rekordowe od poczatków tego 
rankingu czyli od 2010 r. - 37 miejsce 
w Polsce. Na taką pozycje zapracowa-
liśmy wszyscy -  my mieszkańcy, my 
urzędnicy i wy przedsiębiorcy.  To, 

że Kobyłkę na swoje miejsce do życia 
czy pracy wybierają nowi zamożni 
podatnicy i to, że od pokoleń Kobył-
czanie dobrze radzą sobie na rynku 
pracy nie dziwi w świetle kolejnego 
rankingu. Kobyłka zajęła 122 pozycję 
w Polsce w rankingu "Gmina dobra 
do życia"(najwyższa lokata w całym 
Powiecie Wołomińśkim). Cieszę się, 
że jako miasto, jesteśmy doceniani i 
to za pracę realizowaną w kryzysowym 
dla samorządów czasie. Nasze wysiłki 

przyniosły naprawdę dobry efekt i 
wiem jedno - czas prostych rozwiązań 
się skończył. Samorząd jeszcze sprzed 
kilku lat nie przypomina obecnego. To 
nie jest proste dzielenie pieniędzy na 
szkoły, drogi, oświetlenie. Teraz kiedy 
pieniędzy jest coraz mniej bo rosną 
koszty utrzymania tego co już mamy, 
koszty oświaty, oświetlenia, remontów 
itp. to  realizacje inwestycji trzeba pla-
nować rozsądnie. Rozwój Kobyłki w 
poprzednich latach był puszczony "na 

żywioł". Wydaje się, że ktoś miał taki 
plan na miasto - otwieramy planami 
zagospodarowania przestrzennego 
wolną drogę dla deweloperów i jakoś to 
będzie. W ślad za rosnącymi jak grzyby 
po deszczu mieszkaniami nie szedł 
rozwój bazy przedszkolno-szkolnej, 
nawet infrastruktura wodno-kanali-
zacyjna nie była dostosowana do takiej 
ilości mieszkańców. Od początku 
mojej kadencji zmieniam to podejście. 
Postawiłam na spowolnienie aktywno-
ści deweloperów i stymulacje rozwoju 
wielkopowierzchniowych inwestycji 
komercyjnych w naszym mieście. 
Z każdego m2 hal powstających w 
mieście mamy 20zł rocznie. A tych 
metrów mamy coraz więcej. Czy to 
wystarczy żeby miasto rosło w siłe? 
Nie. Trzeba jeszcze wiele odkręcić 
żeby wyjść z kilku ślepych uliczek 
rozwoju. Na szczęście jesteśmy na to 
gotowi – mówi Edyta Zbieć, burmistrz 
Kobyłki.

W różny sposób można mierzyć stopień realizacji samorządowych zadań przez po-
szczególne JST. Jednym z narzędzi, są różnego rodzaju rankingi. Zainspirowani wpi-
sem burmistrza Radzymina zajrzeliśmy do kilku rankingów miesięcznika „Wspólnota”.

	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020	 2021	 Miasto	 Zamożność	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 per	capita	2021	(w	zł)
Miasta	powiatowe	(267)
	 141	 122	 66	 39	 64	 71	 72	 104	 102	 79	 71	 75	 Wołomin	 3970,26
Miasta	inne	(621)
	 112	 230	 383	 205	 144	 168	 88	 137	 51	 124	 128	 37	 Kobyłka	 5406,62
	 125	 113	 187	 188	 128	 98	 89	 72	 63	 45	 47	 45	 Radzymin	 5116,00
	 137	 121	 234	 173	 142	 130	 121	 115	 80	 71	 79	 84	 Marki	 4626,46
	 96	 77	 71	 93	 62	 88	 95	 69	 86	 72	 88	 89	 Zielonka	 4578,94
	 78	 118	 310	 103	 134	 77	 115	 102	 105	 64	 109	 133	 Ząbki	 4172,26
	 501	 453	 512	 540	 530	 519	 488	 426	 376	 400	 443	 470	 Tłuszcz	 3454,17
Gminy	wiejskie	(1523)
	 890	 454	 582	 495	 416	 249	 169	 160	 190	 206	 163	 125	 Dąbrówka	 4715,54
	 843	 986	 1057	 960	 552	 329	 236	 190	 216	 207	 267	 177	 Klembów	 4404,32
	 1433	 1391	 1544	 1510	 1416	 1327	 1172	 1179	 1220	 1027	 1082	 607	 Poświętne	 3770,55
	 81	 704	 876	 1118	 799	 1053	 905	 912	 967	 849	 868	 821	 Jadów	 3622,51
	 960	 807	 1191	 905	 318	 1377	 990	 537	 427	 634	 580	 1242	 Strachówka	 3391,26

	 2017–2019	 2018–2020	 2019–2021	 Miasto		 Średnie	wydatki	inwestycyjne
	 	 	 	 	 per	capita	2019–2021	(w	zł)
	 Miasta	powiatowe	(267)
	 124	 164	 184	 Wołomin	 590,40
	 Miasta	inne	(621)
	 121	 109	 54	 Radzymin	 1507,40
	 229	 106	 84	 Ząbki	 1338,06
	 155	 205	 194	 Tłuszcz	 992,68
	 158	 201	 274	 Kobyłka	 832,25
	 141	 244	 340	 Marki	 728,47
	 242	 251	 372	 Zielonka	 681,81
	 Gminy	wiejskie	(1523)
	 153	 135	 100	 Klembów	 1666,35
	 102	 209	 397	 Strachówka	 1093,08
	 371	 585	 549	 Jadów	 959,51
	 436	 816	 1125	 Dąbrówka	 602,57
	 902	 1078	 1248	 Poświętne	 526,85

Kobyłka i Radzymin  
w czołówce  
rankingów Wspólnoty

Nadleśniczy Nadleśnictwa Jabłonna 
ogłasza zainteresowanie zakupem 

GRUNTÓW LEŚNYCH 
lub GRUNTÓW pRzEzNaCzoNYCH 

do zaLEsiENia, 
położonych w Gminie Radzymin 

w obrębach arciechów, Borki, Łąki, Ruda, 
załubice stare.

Osoby zainteresowane sprzedażą na rzecz  
Lasów Państwowych 

prosimy o składanie ofert w formie elektronicznej 
na adres mailowy: 

jablonna@warszawa.lasy.gov.pl 
lub w formie pisemnej 

(osobiście lub za pośrednictwem poczty) na adres: 
Nadleśnictwo Jabłonna, 

ul. Wiejska 20, 05-110 Jabłonna. 
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny 

pod numerem: (22) 774-49-33.
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OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176, 
ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)

Starosta Wołomiński
zawiadamia 

o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Ząbki, reprezentowanego przez pełnomocnika 
P. Adama Kluja z dnia 06.07.2022 r., uzupełniony pismem z dnia 13.09.2022 r., postępowania 
administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.28.2022 o wydanie decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie drogi gminnej ulicy Nowej 
w Ząbkach”.

Działki usytuowania obiektu:
•	 w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję w części (w nawiasach 

– numery działek po podziale, tłustym drukiem – numery działek w projektowanym 
pasie drogowym przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy Miasta 
Ząbki):
−	 ew. nr: 206/1 (206/6, 206/7), 247 (247/1, 247/2) w obrębie 01-18, jednostka ew. 

143403_1 – Ząbki,
−	 ew. nr: 25/1 (25/7, 25/8), 25/2 (25/9, 25/10), 34 (34/3, 34/4), 71/8 (71/48, 71/49) 

w obrębie 01-22, jednostka ew. 143403_1 – Ząbki,
−	 ew. nr: 1 (1/1, 1/2), 31 (31/3, 31/4), 132/2 (132/3, 132/4) w obrębie 01-23, jednostka 

ew. 143403_1 – Ząbki,
  
•	 w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy Miasta 

Ząbki w całości:
−	 ew. nr: 4/7, 4/8, 4/9 w obrębie 01-17, jednostka ew. 143403_1 – Ząbki,
−	 ew. nr: 261/6 w obrębie 01-18, jednostka ew. 143403_1 – Ząbki,
−	 ew. nr: 26 w obrębie 01-22, jednostka ew. 143403_1 – Ząbki,

•	 w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gminy Miasta Ząbki 
niepodlegające przejęciu (w nawiasach - numery działek po podziale, tłustym drukiem 
– numery działek w projektowanym pasie drogowym):
−	 ew. nr: 4/6, 4/10, 38 w obrębie 01-17, jednostka ew. 143403_1 – Ząbki,
−	 ew. nr: 28/8, 56 (56/1, 56/2) w obrębie 01-22, jednostka ew. 143403_1 – Ząbki,
−	 ew. nr: 117, 129, 132/1, 51/3 (51/9, 51/10) w obrębie 01-23, jednostka ew. 

143403_1 – Ząbki.

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: innych dróg publicznych, sieci uzbrojenia 
terenu, rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego 
użytkowania, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (w nawiasach – 
numery działek po podziale, tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod budowę 
lub przebudowę: innych dróg publicznych, sieci uzbrojenia terenu, rozbiórki istniejących 
obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania):

−	 ew. nr: 4/6, 5, 37 w obrębie 01-17, jednostka ew. 143403_1 – Ząbki,
−	 ew. nr 153, 127/1, 182/6, 227/3, 227/29, 259/5, 109, 58/1 w obrębie 01-18, 

jednostka ew. 143403_1 – Ząbki,
−	 ew. nr: 1/1, 57/10, 69/5 w obrębie 01-22, jednostka ew. 143403_1 – Ząbki,
−	 ew. nr: 116/2, 118, 120/15 w obrębie 01-23, jednostka ew. 143403_1 – Ząbki.

Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego można 
zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, Wydział 
Budownictwa, (kontakt telefoniczny – 22 346 11 07) gdzie można również zgłosić ewentualne 
uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia.

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 176, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)

Starosta Wołomiński 
zawiadamia 

o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego, reprezentowanego przez 
pełnomocnika P. Marcina Parzycha, złożony w dniu 10 czerwca 2022 r., uzupełniony w dniu 
12 września 2022 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.24.2022 
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa 
z rozbudową drogi powiatowej nr 4325W – ulic Warszawskiej i Przemysłowej w 
Tłuszczu na odcinku nr I od km 0+000,00 do km 0+626,41 oraz na odc. nr II od km 
0+000,00 do km 1+658,36 wraz z budową chodnika i ścieżki rowerowej w obszarze 
istniejącego ronda (skrzyżowania z ul. Kościuszki)”.

Działki usytuowania obiektu:
•	 w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję w części (w nawiasach 

– numery działek po podziale, tłustym drukiem – numery działek w projektowanym 
pasie drogowym przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz Powiatu 
Wołomińskiego):
−	 ew. nr: 1050 (1050/1, 1050/2), 1061/2 (1061/5, 1061/5), 1064/8 (1064/14, 1064/15), 

1066/2 (1066/3, 1066/4),  1259 (1259/1, 1259/2), 1260 (1260/1, 1260/2), 1270/1 
(1270/3, 1270/4),  1271 (1271/1, 1271/2), 1272 (1272/1, 1272/2), 1273 (1273/1, 
1273/2), 1295 (1295/1, 1295/2), 1306/3 (1306/16, 1306/17), 1306/11 (1306/18, 
1306/19), 1306/15 (1306/20, 1306/21), 1306/13 (1306/22, 1306/23), 1311/7 
(1311/8, 1311/9), 1310/2 (1310/3, 1310/4), 1639 (1639/1, 1639/2), 1336 (1336/1, 
1336/2), 1337/1 (1337/3, 1337/4), 1334/18 (1334/35, 1334/36), 1477 (1477/1, 
1477/2),  1476 (1476/1, 1476/2), 1474 (1474/1, 1474/2), 1473/2 (1473/3, 1473/4),  
1467 (1467/1, 1467/2), 2704 (2704/1, 2704/2), 1463/1 (1463/6, 1463/7), 1463/3 
(1463/8, 1463/9), 1462/13 (1462/33, 1462/34), 1462/15 (1462/35, 1462/36), 
1462/16 (1462/37, 1462/38), 1457/1 (1457/6, 1457/7), 1457/5 (1457/8, 1457/9), 
1446/2 (1446/3, 1446/4), 1445 (1445/1, 1445/2), 1443 (1443/1, 1443/2), 1433 
(1433/1, 1433/2), 1435/3 (1435/4, 1435/5), 2000 (2000/1, 2000/2), 2002/1 (2002/3, 
2002/4), 2007 (2007/1, 2007/2), 2001 (2001/1, 2001/2), 2670/1 (2670/4, 2670/5),  
2250/24 (2250/84, 2250/85), 1431 (1431/1, 1431/2), 1430/2 (1430/3, 1430/4),  
1430/1 (1430/5, 1430/6), 1429 (1429/1, 1429/2), 1428/2 (1428/3, 1428/4), 1424/21 
(1424/29, 1424/30), 1421 (1421/1, 1421/2), 1417 (1417/1, 1417/2), 1416 (1416/1, 
1416/2), 1412/1 (1412/3, 1412/4), 1408/5 (1408/6, 1408/7), 1408/3 (1408/8, 
1408/9), 1407 (1407/1, 1407/2), 1406 (1406/1, 1406/2), 1404 (1404/1, 1404/2), 
1405 (1405/1, 1405/2), 2250/3 (2250/86, 2250/87),  2250/2 (2250/88, 2250/89), 
2250/5 (2250/90, 2250/91), 2250/30 (2250/92, 2250/93),  2250/28 (2250/94, 
2250/95), 2250/51 (2250/110, 2250/111), 2250/50 (2250/108, 2250/109), 2250/49 
(2250/106, 2250/107), 2250/48 (2250/104, 2250/105), 2250/47 (2250/102, 
2250/103), 2250/46 (2250/100, 2250/101), 2250/45 (2250/98, 2250/99), 2250/44 
(2250/96, 2250/97), 1065/3 (1065/6, 1065/7) w obrębie 0001-Tłuszcz, jednostka 
ew. 143411_4 – Tłuszcz – miasto,

•	 w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na rzecz Powiatu 
Wołomińskiego w całości:
−	 ew. nr: 1064/5, 2250/9, 1065/2, 2250/6, 2250/4, 1060/1, 1065/1, 1338, 1432 w 

obrębie 0001-Tłuszcz, jednostka ew. 143411_4 – Tłuszcz – miasto,

•	 w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Powiatu Wołomińskiego, 
niepodlegające przejęciu (w nawiasach - numery działek po podziale, tłustym drukiem 
– numery działek w projektowanym pasie drogowym):
−	 ew. nr: 1066/1, 2250/52, 1306/10, 1306/14, 1306/12, 1305/1, 1311/6, 1310/1, 

2250/25,  1060/2 (1060/3, 1060/4), 1061/1 (1061/3, 1061/4) w obrębie 
0001-Tłuszcz, jednostka ew. 143411_4 – Tłuszcz – miasto.

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu, innych dróg 
publicznych, zjazdów oraz rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych 
do dalszego użytkowania, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego 
(w nawiasach – numery działek po podziale, tłustym drukiem – numery działek przeznaczone 
pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu, innych dróg publicznych, zjazdów oraz 
rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania):

−	 ew. nr: 1012, 1261, 1264/2, 1334/7, 2621/1, 2002/2, 1410,  1064/2, 1149, 1058/2, 
1066/2 (1066/3, 1066/4), 1405 (1405/1, 1405/2), 1407 (1407/1, 1407/2), 1417 
(1417/1, 1407/2), 1457/5 (1457/8, 1457/9), 1446/2 (1446/3, 1446/4), 2002/1 
(2002/3, 2002/4),  1060/2 (1060/3, 1060/4), 1061/1 (1061/3, 1061/4), 1061/2 
(1061/5, 1061/6), 2704 (2704/1, 2704/2) w obrębie 0001-Tłuszcz, jednostka ew. 
143411_4 – Tłuszcz – miasto,

−	 ew. nr: 2250/12 w obrębie 0001-Tłuszcz, jednostka ew. 143411_4 – Tłuszcz – 
miasto - teren linii kolejowej.

Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego można 
zapoznać się w  Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział 
Budownictwa (kontakt telefoniczny – 22 346-11-07 w godzinach przyjęć interesantów), 
gdzie można również zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w 
sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia.
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Miasto Ząbki stawia na roz-
wiązania pozwalające oszczędzać 
energię od wielu lat. Już niebawem 
w ząbkowskich szkołach i urzę-
dzie miasta wymienione zostanie 
oświetlenie, zamiast starych żaró-
wek pojawią się energooszczędne 
świetlówki LED. Małgorzata Zyśk, 
burmistrz Miasta Ząbki złoży-
ła do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie wniosek o 
dofinansowanie na kwotę 100.000 
złotych na wymianę źródeł światła. 
W ramach projektu planowana jest 
wymiana 3669 starych świetlówek 
oraz zainstalowanie 122 paneli 
LED, które wyeliminują 488 ko-
lejnych świetlówek. W następnych 
etapach ząbkowski ratusz zamierza 
pozyskać kolejne dofinansowania na 
wymianę oświetlenia w budynkach 
użyteczności publicznej. 

Jednym ze sposobów na oszczę-
dzanie energii w miastach jest 
zainstalowanie energooszczędnego 
oświetlenia, nie tylko na ulicach, ale 
także w obiektach, które wymagają 
dobrego oświetlenia, m.in. w szko-
łach i przedszkolach.

Warto przypomnieć, że pro-
ces oszczędzania energii został w 
Ząbkach zapoczątkowany kilka lat 
temu. Już w 2017 roku, w ramach 
projektu realizowanego w formule 
partnerstwa publiczno-prywatnego, 
wymienione zostały w Ząbkach  
wszystkie lampy uliczne na oświe-
tlenie LED oraz oprawy i skrzynki 
oświetlenia nocnego. Zainstalowa-
no także zegary astronomiczne. 
Przeprowadzona na terenie Ząbek,  
w latach 2017 i 2018, kompleksowa 
modernizacja oświetlenia ulicznego 
znacząco wpłynęła na zmniejsze-
nie emisji dwutlenku węgla oraz 
zużycia energii elektrycznej. Aby 
ograniczyć zużycie energii wyko-
nano również termomoderniza-
cję dwóch najstarszych obiektów 
szkolnych - Szkoły Podstawowej 
nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 
oraz ząbkowskiego ratusza. Na 
budynku Urzędu Miasta Ząbki 
zostały dodatkowe zainstalowa-
ne panele słoneczne. 

- Dzięki modernizacji, 
znacznie zredukowaliśmy emisję 
dwutlenku węgla do środowiska, 
co ma także niebagatelny wpływ 
na ochronę środowiska naturalne-
go. Wskaźnik oszczędności zużycia 
energii elektrycznej potrzebnej do 
oświetlenia ulic na terenie 
Miasta Ząbki wynosi 
obecnie ponad 60%, 
co pozwala zaosz-
czędzić nawet 600 
MWh. Dalsze 
zmniejszenie 
zużycia energii 
musiałoby się 
wiązać z wy-
łączeniami 
oświetlenia 

ulicznego. Zapewniamy jednak, 
że tego typu decyzje nie są obecnie 
przedmiotem rozważań – informo-
wał niedawno Urząd Miasta Ząbki.

Wymiana oświetlenia, to nie 
jedyna inicjatywa podjęta przez 
ząbkowski samorząd. Również 
nowoczesne 12-oddziałowe przed-
szkole, które powstanie przy ul. 
Batorego będzie obiektem zasila-
nym z odnawialnych źródeł energii, 
podobnie jak powstająca  przy SP1 
hala sportowa oraz realizowany przy 
ul. Kaszubskiej budynek komu-
nalny, gdzie zamontowane zostaną 
panele fotowoltaiczne.

- Na budynku przedszkola 
publicznego przy ul. Batorego 1 

planujemy zainstalować 67 paneli 
fotowoltaicznych o mocy 20 kWh, 
natomiast na bloku komunalnym 
przy ulicy Kaszubskiej zainstalo-
wanych zostanie 60 paneli o mocy 
18 kWh. Zarówno na budowę 
przedszkola, jak i budynku komu-
nalnego, których elementami są 
instalacje fotowoltaiczne, pozyska-
liśmy dofinansowanie zewnętrzne. 
Wykorzystanie paneli obniży koszty 
energii elektrycznej w obu obiek-
tach. Jest to szczególnie istotne w 
przypadku przedszkola, w którym 
jej zużycie jest, ze zrozumiałych 
względów, bardzo duże – podkre-
śla Małgorzata Zyśk, burmistrz 
Miasta Ząbki.

Ząbki obniżają  
koszty zużycia  
energii elektrycznej

Małgorzata Zyśk, burmistrz Miasta Ząbki złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek o dofinansowanie na 
kwotę 100.000 złotych na wymianę źródeł światła. W ramach projektu planowana jest 
wymiana 3669 starych świetlówek i zainstalowanie 122 paneli LED, które wyeliminują 
488 kolejnych świetlówek. W następnych etapach ratusz zamierza pozyskać kolejne 
dofinansowania na wymianę oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej. 

– Dzięki modernizacji, 
znacznie zredukowaliśmy 
emisję dwutlenku węgla 
do środowiska, co ma 
także niebagatelny  
wpływ na ochronę  
środowiska naturalnego. 
Wskaźnik oszczędności 
zużycia energii elektrycz-
nej potrzebnej  
do oświetlenia ulic na 
terenie Miasta Ząbki wy-
nosi obecnie ponad 60%,  
co pozwala zaoszczędzić 
nawet 600 MWh  – infor-
mował niedawno na swo-
jej stronie internetowej  
Urząd Miasta Ząbki.

– Na budynku przedszkola publicznego  
przy ul. Batorego planujemy zainstalować  

67 paneli fotowoltaicznych o mocy 20 kWh, 
a na bloku komunalnym przy ul. Kaszub-

skiej zainstalowanych zostanie 60 paneli 
o mocy  18 kWh. Zarówno na budowę 

przedszkola, jak i budynku komunalnego, 
których elementami są instalacje foto-

woltaiczne, pozyskaliśmy dofinansowanie 
zewnętrzne – podkreśla Małgorzata 

Zyśk, burmistrz Miasta Ząbki

„Inspirowani Panią Marią…” to tytuł wystawy będący podsumowaniem 
Roku Marii Grzegorzewskiej, którą przygotowało środowisko Szkoły 
Specjalnej w Ostrówku, noszącej Jej imię.

   Wernisaż wystawy „Inspirowani 
Panią Marią…” odbył się 3 listopada 
w Powiatowym Centrum Kultury 
„Fabryczka” w Wołominie. 

Osobę Marii Grzegorzew-
skiej, patronki Szkoły, przedstawi-
ła Agnieszka Pytkowska, dyrektor 
Szkoły Specjalnej w Ostrówku., 
opowiadając o tym jaki miała ona 
wpływ na wypracowanie efektywnych 
metod dydaktyczno-wychowawczych 
w pracy z dziećmi i młodzieżą z nie-
pełnosprawnościami. 

W roli przewodnika po wystawie 
doskonale odnalazła się Karmena 
Cisak, jedna z pań nauczycielek. Na 
wstępie opowiedziała o życiu uczonej, 
jej determinacji i konsekwencji w 
dążeniu do obranego celu – pomocy 
osobom z dysfunkcjami.

Wystawa, którą można odwiedzać 
do 15 listopada, jest podzielona na 
dwie części. Pierwsza to zaaranżo-
wany pokój z otwartym oknem, przy 
którym umieszczono stolik z atrybu-
tami Marii Grzegorzewskiej (pióro, 
książki, okulary) i ukochanymi przez 
nią kwiatami oraz panel informacyjny, 
zawierający najistotniejsze fakty z ży-
cia Patronki. Całości dopełnia portret 
Marii Grzegorzewskiej namalowany 
przez Marię Romanowską (na zdję-
ciu obok w trakcie prowadzonych 
warsztatów). Druga część to różno-
rodna, bogata we wszystkie możliwe 
barwy, prezentacja prac wykonanych 
przez uczniów ZSS w Ostrówku re-
alizowanych metodą ośrodków pracy 
z elementami arteterapii, rękodzieła 
i ekologii. Barwne obrazki i rzeźby 
wykonane różnymi technikami są 

niebanalnym komponentem ekspo-
zycji a warsztaty prowadzone przez 
nauczycieli dla uczniów szkoły, po-
zwoliły zaobserwować proces twórczy 
„na żywo”.

Adam Lubiak, starosta wołomiń-
ski przyznał specjalne stypendium 
jednemu z uczniów, który otrzymał 
również zaproszenie (wraz z opieku-
nem) na dwudniowy udział w plene-

rze organizowanym przez Pracownię 
Artystycznych Wyzwań, zaś animator 
PAW, Teresa Urbanowska, przeka-
zała szkole dwa pejzaże autorstwa 
Roberty Marcinkowskiej z Gniezna, 
uczestniczki wielu plenerów organi-
zowanych przez PAW.  

Uroczystość zgromadziła wielu 
gości. Obecni byli  m.in.: Piotr Bor-
czyński, wicestarosta wołomiński, 

Hanna Skrzypczak, naczelnik Wy-
działu Edukacji i Kultury, Krzysztof 
Kudera, p.o. dyrektora Powiatowej 
Biblioteki Pedagogicznej w Wołomi-
nie, przedstawiciele związków zawo-
dowych, dyrektorzy szkół i placówek 
oświatowych, rodzice, nauczyciele, 
uczniowie i przyjaciele Zespołu Szkół 
Specjalnych  im. Marii Grzegorzew-
skiej w Ostrówku.                           Red

Goście mieli możliwość zapoznania się z metodami  pracy placóki obserwując warsztaty prowadzone przez nauczycieli

Inspirowani Panią Marią… 

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 176, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 2000)

Starosta Wołomiński 
zawiadamia 

o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Jadów, 
reprezentowanego przez pełnomocnika P. Piotra Gołosia, z 
dnia 12.09.2022 r., uzupełniony pismem z dnia 08.10.2022 
r., złożonym w dniu 10.10.2022 r., postępowania 
administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.41.2022 
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej polegającej na: „Budowa drogi gminnej nr 
430229W w miejscowości Zawiszyn, gmina Jadów na 
odcinku od drogi gminnej działki nr ewid. 440 do drogi 
gminnej działki nr ewid. 552”.

Działki usytuowania obiektu:
•	 w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod 

inwestycję w części (w nawiasach – numery działek 
po podziale, tłustym drukiem – numery działek w 
projektowanym pasie drogowym przeznaczone do 
przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy Jadów):
−	 ew. nr: 601 (601/1, 601/2), 608/1 (608/3, 608/4), 

609 (609/1, 609/2), 602 (602/1, 602/2), 619 
(619/1,  619/2), 603 (603/1, 603/2), 604 (604/1, 
604/2), 605 (605/1, 605/2), 614 (614/1, 614/2), 
607 (607/1, 607/2), 615 (615/1, 615/2), 610 
(610/1, 610/2), 606 (606/1, 606/2), 613 (613/1, 
613/2), 600/2 (600/3, 600/4) w obrębie 0026 – 
Zawiszyn,  jednostka ew. 143406_2 - Jadów,

−	 ew. nr: 457 (457/1, 457/2), 439 (439/1, 439/2) 
w obrębie 0017 – Starowola,  jednostka ew. 
143406_2 - Jadów,  

•	 w projektowanym pasie drogowym, będące własnością 
Gminy Jadów, niepodlegające przejęciu:
−	 ew. nr: 516, 617, 552 w obrębie 0026 – Zawiszyn,  

jednostka ew. 143406_2 – Jadów,
−	 ew. nr: 440 w obrębie 0017 – Starowola,  

jednostka ew. 143406_2 – Jadów.

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę zjazdów, 
niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego 
(w nawiasach – numery działek po podziale, tłustym 
drukiem – numery działek przeznaczone pod budowę lub 
przebudowę zjazdów):

−	 ew. nr: 608/1 (608/3, 608/4), 610 (610/1, 610/2), 
601 (601/1, 601/2), 602 (602/1, 602/2), 603 
(603/1, 603/2), 613 (613/1, 613/2), 604 (604/1, 
604/2), 612,  605 (605/1, 605/2), 611 w obrębie 
0026 – Zawiszyn,  jednostka ew. 143406_2 – 
Jadów.

Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej 
zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się 
w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 
3, Wydział Budownictwa, (kontakt telefoniczny – 22 346 
11 07) gdzie można również zgłosić ewentualne uwagi i 
wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 2000) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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W odbywających się pod 
patronatem Małgorzaty Zyśk, 
burmistrz Miasta Ząbki, ćwi-
czeniach uczestniczyli także 
strażacy z Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Wołominie, OSP Ładzyń, OSP 
w Markach i OSP Raszyn.  W 
celach ćwiczeniowych spro-
wadzono wraki samochodów i 
autokaru tak, aby jak najbardziej 
realnie przeprowadzić symulację 
zdarzenia masowego, co pozwo-
liło na sprawdzenie teoretycznej 
wiedzy strażaków w praktyce, a 
wszystko pod okiem wykwalifi-
kowanych instruktorów ze Szkoły 
Głównej Służby Pożarniczej w 
Warszawie. 

Głównym celem ćwiczeń było 
zwiększenie skuteczności, po-
szerzenie wiedzy merytorycznej 

i praktycznej strażaków ratow-
ników w zakresie ratownictwa 
technicznego w przypadku wy-
stąpienia zdarzenia skutkującego 
dużą liczbą poszkodowanych. O 
skali szkolenia świadczy liczba 
pozorantów (było ich niemal 
30) oraz strażaków z wielu jed-

nostek OSP, a także zastępu z 
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Wołominie. 

Strażacy trenowali zabezpie-
czenie miejsca wypadku ma-
sowego oraz bezpieczne dla 
poszkodowanych wydobywanie 
ich z pojazdów. Podczas ćwiczeń 
prowadzono również segrega-
cję poszkodowanych tak zwany 
„Triage”. Jej celem jest udzie-
lenie pomocy jak największej 
liczbie poszkodowanych w wy-
padku, w jak najkrótszym czasie. 
Ratownicy na samym początku 
działań prowadzą wstępną se-
gregację na miejscu zdarzenia, 
oznaczając poszkodowanych 
kolorem czerwonym (pomoc 
priorytetowa; ewakuacja, pomoc 
medyczna i transport w pierw-

szej kolejności), żółtym (pomoc 
pilna; pacjenci którzy odnieśli 
obrażenia i wymagają pomocy 
medycznej, jednak opóźnienie 
w jej wdrożeniu nie zagraża ich 
życiu) oraz zielonym (pacjenci, 
którzy przeżyją, niezależnie od 
rodzaju udzielonej pomocy). 

Kolejnym elementem pro-
wadzonych w Ząbkach ćwiczeń 
była ewakuacja poszkodowanych 
ze strefy niebezpiecznej oraz 
udzielenie im kwalifikowanej 
pomocy medycznej na miejscu. 
Ratownicy doskonalili również 
taktykę działań ratowniczych 
poprzez techniki dojścia do 
poszkodowanych przy użyciu 
narzędzi hydraulicznych.

Tego typu zajęcia na pewno 
przyczynią się do zwiększenia 
gotowości bojowej strażaków.

OSP Ząbki ćwiczyło  
prowadzenie akcji ratunkowej 

24 września na stadionie MOSiR w Ząbkach odbyły się ćwiczenia z zakresu ratownictwa technicznego 
- wypadek masowy. W szkoleniu zorganizowanym przez  Ochotniczą Straż Pożarną  w Ząbkach, udział 
wzięli także strażacy z jednostek zaprzyjaźnionych. Scenariusz zakładał wypadek masowy, z udziałem 
autobusu i dwóch samochodów osobowych, a co za tym idzie wiele rannych osób. Tego typu zajęcia 
na pewno przyczynia się do zwiększenia gotowości bojowej naszych strażaków.

W celach ćwiczeniowych sprowadzono wraki samochodów i autokaru O skali szkolenia świadczy liczba uczestniczących w nim pozorantów i strażaków

Głównym celem ćwiczeń 
było zwiększenie  
skuteczności oraz  
poszerzenie wiedzy me-
rytorycznej i praktycznej 
strażaków ratowników 
w zakresie ratownictwa 
technicznego w przypad-
ku wystąpienia zdarzenia 
skutkującego dużą  
liczbą poszkodowanych. 
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To kolejne miejsce na 
mapie Wołomina, gdzie 
można skorzystać z wa-
lorów solanki leczniczej 
i ciekawie spędzić czas 
wolny. Tężnia idealnie wpi-
sała się w krajobraz terenu, 
który otworzono dla miesz-
kańców tworząc nowy park 

kieszon-
k o w y . 
T e r e n 
w z b o -
g a c o n o 
o zieleń, a 
także małą ar-
chitekturę. 

- Przyjdźcie – weźcie 
głęboki oddech i przeko-
najcie się o leczniczych, 
profilaktycznych i relaksa-
cyjnych właściwościach tej 
formy wypoczynku. Cze-
kamy na Was! – zachęca 
UM Wołomin. Inwestycję 
wykonano z zewnętrz-

nym dofinansowaniem.  
- Pozyskaliśmy 87 tys. zł 
w ramach Mazowieckie-
go Instrumentu Wspar-
cia Adaptacji do Zmian 
Klimatu – Mazowsze dla 
klimatu 2022 ze środków 
Samorządu Województwa 
Mazowieckiego – infor-
muje wołomiński ratusz.

To będzie już druga 
tężnia w Wołominie, która 

pomoże zadbać o zdro-
wie mieszkańców – 
wszyscy złapią tu 
oddech pełen jodu 

i  innych 
c e n n y c h 

mikroele-
m e n t ó w . 

O b i e k t  i d e -
alnie wpisał się w 

krajobraz nowego parku 
kieszonkowego.  Każdy 
z mieszkańców podczas 
spaceru będzie mógł się 
zatrzymać i odpocząć w 
kolejnym przyjemnym 
miejscu wypoczynku i re-
laksu.

Źródło: UM Wołomin

Otwarta niedawno 
tężnia solankowa  
idealnie wpisała 
się w krajobraz 

Wołomina. Teren 
wzbogacono o 
zieleń, a także 

elementy 
małej archi-

tektury. 

Przestrzeń przy ul. Wileńskiej 28 będzie kolejnym 
przyjemnym miejscem wypoczynku i relaksu w gminie 
Wołomin. Oficjalne otwarcie tężni i parku kieszonko-
wego odbyło się 25 października.

W Wołominie 
tężnia solankowa  
już działa

dla zdrow
ia i relaksu

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZIELONKA 
Burmistrz Miasta Zielonka, na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia  

9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) zaprasza do udziału w konsultacjach 

społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 16 listopada 2022 r.
Termin zakończenia konsultacji: 16 grudnia 2022 r.

Przedmiotowy projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji jest udostępniony poprzez:

stronie internetowej Miasta Zielonka www.zielonka.pl w zakładce pn. „Rewitalizacja”•	

BIP Urzędu Miasta Zielonka bip.zielonka.pl w zakładce pn. „Rewitalizacja”,•	

na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej w budynku Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5.•	

Zapraszamy na wydarzenia konsultacyjne, będą to:

30.11.2022 r. o godz. 18.00 w Zielonce, ul. Kolejowa 11 – „Kolejowa 11”  •	
- Debata z udziałem Burmistrza Miasta Zielonka;

01.12.2022 r. o godz. 18.00 w Zielonce, ul. Przemysłowa 4 – Klub „Senior+”  •	
- Otwarte spotkanie konsultacyjne z udziałem Burmistrza Miasta Zielonka.

Włącz się w prace nad rewitalizacją!


