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Tłumy mieszkańców na I Jarmarku
Bożonarodzeniowym w Skansenie
im. Marii Żywirskiej w Brańszczyku
Już od godziny 13:00 na gości czekały
bogato, świątecznie zastawione stoiska
przygotowane przez Koła Gospodyń
Wiejskich z Brańszczyka, Trzcianki,
Nowych Bud, Turzyna.
Unosił się nad nimi zapach świątecznych potraw: pierogów,
kapusty, ciast i innych wigilijnych przysmaków. Nie zabrakło również indywidualnych stoisk ze stroikami i pięknymi
dekoracjami. Odbył się kiermasz książek zorganizowany
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Brańszczyku. Tego
dnia Skansen w Brańszczyku wyglądał wyjątkowo świątecznie i magicznie, rozświetlony iluminacjami. Wójt Gminy
Brańszczyk Wiesław Przybylski przywitał gości i złożył życzenia świąteczne wszystkim mieszkańcom gminy. Następnie na teren Skansenu wjechał św. Mikołaj na prawdziwych
saniach zaprzęgniętych w piękne konie. Gospodarz gminy
zaprosił wszystkie dzieci po odbiór paczek od św. Mikołaja. Na tegorocznym spotkaniu pojawiło się ok. 1000 dzieci z
gminy, a każde z nich otrzymało paczkę słodyczy i owoców.
Wśród pomocników św. Mikołaja byli radni, przedstawicie-

tury Sportu i Turystyki w
Brańszczyku, a partnerzy
to: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Brańszczyku, Bank Spółdzielczy
w Brańszczyku i Nadleśnictwo Wyszków. Bardzo dziękujemy za pomoc
przy organizacji i za Państwa obecność.
le GKRPA i OSP oraz Śnieżynki. O zmroku odbył się pokaz teatru ognia Fireshow. Tego dnia w świąteczny nastrój
wprowadziła wszystkich uczestników Jarmarku Orkiestra
Dęta Darmanista, umilając czas piękną świąteczną muzyką. Strażacy z OSP Brańszczyk zadbali o ciepło przy ognisku i bezpieczeństwo gości. Bardzo miłym akcentem były
przejażdżki saniami po Skansenie. Przejażdżka w śnieżnej
scenerii, dźwięk janczarów, blask płonących pni oraz ciepło
żywego ognia na długo pozostawi miłe wspomnienia mieszkańcom naszej gminy. Podczas Jarmarku można było również wesprzeć zbiórkę na rehabilitację Darii Stankiewicz.
Główni organizatorzy Jarmarku Bożonarodzeniowego w
Brańszczyku to: Gmina Brańszczyk i Gminne Centrum Kul-

/Info Gmina Brańszczyk/
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Wicepremier, minister rolnictwa i
rozwoju wsi Henryk Kowalczyk prostuje
tezy opozycji i promuje ważne zmiany
Wicepremier Henryk Kowalczyk
w programie „Czyste powietrze”
laureatem nagrody Giganci
Polska Press 2022

- Ta nagroda należy się przede wszystkim polskim rolnikom, którzy mimo trudności, lęków, niepokojów i wzrastających kosztów produkcji, nie zaprzestali tej
produkcji, inwestowali i zabrali dobre plony – powiedział wicepremier, minister
rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk odbierając statuetkę „Giganci Polska
Press”. Jury
konkursowe doceniło jego działania przyznając nagrodę w kategorii „Bezpieczeństwo żywnościowe”.
– Wszyscy na początku tego roku niepokoiliśmy się o bezpieczeństwo militarne, ale też przypomnieliśmy sobie, jak ważne jest bezpieczeństwo żywnościowe
– szczególnie wtedy, kiedy z informacji napływających z Ukrainy wiedzieliśmy,

że tam giną rolnicy, niszczone są zbiory,
jest brak możliwości upraw. Stąd ogromne wysiłki, aby przynajmniej w Polsce, w
Europie zapełnić lukę żywnościową braku
dostaw z Ukrainy – powiedział wicepremier Henryk Kowalczyk odbierając statuetkę i wyraził nadzieję, że przy pomocy
wielu osób, wielu instytucji udało się to
zapewnić. – Przede wszystkim ta nagroda
jest dla polskich rolników, którzy mimo
trudności, lęków, niepokojów, wzrastających kosztów produkcji, nie zaprzestali
tej produkcji, inwestowali i zabrali dobre
plony – podkreślił wicepremier – Możemy się czuć bezpiecznie żywnościowo zarówno w Polsce, jak i w całej Europie
– zapewnił szef resortu rolnictwa.
Statuetki zostały wręczone w siedmiu kategoriach: bezpieczeństwo żywnościowe,
finansowe, militarne, technologiczne,
gospodarcze, ekosystemu i energetyczne.
Gala „Giganci Polska Press 2022” otrzymała honorowy patronat Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

19 grudnia 2022 r. w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Pułtusku odbyła się
konferencja wicepremiera Henryka Kowalczyka z udziałem Marcina Grabowskiego
radnego Sejmiku Mazowieckiego i kierownika Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Ostrołęce.
Wicepremier Henryk Kowalczyk w
trakcje spotkania przedstawił wyjaśnienia dotyczące tez i przekłamań
kolportowanych przez przedstawicieli
opozycji dotyczących działań rządu i
ministerstwa rolnictwa. Jako minister
rolnictwa odniósł się do zagadnień dotyczących jego zakresu działań m.in.:
dopłat i rekompensat, które wprowadził PiS dla rolników, wyjaśnił fakty
związane z przywozem i wywozem
zboża z Polski i Ukrainy, zdementował zarzuty dot. sprzedaży gruntów
rolnych i innych. Podał również źródła skąd można czerpać wiedzę na
tematy różnych programów i działań
przeczących tezom opozycji. Przykładem niech będzie np. sprawa gruntów,
która okazuje się sporym nadużyciem
ze strony opozycji. Wg liczb realnych
sprzedaż gruntów rolnych podawana, np. za rok 2021 wynosiła 20,5 ha i
była 20-krotnie niższa w porównaniu
do danych wcześniejszych (wynosiła
412 ha), więc twierdzenie opozycji,
że było to 1600 ha mija się z prawdą.
Takich nadużyć jest wiele więcej i jak
stwierdza Wicepremier: „Ci, którzy
chcą dyskutować proponuję by dyskutowali na argumenty… Nie wszystko, co ktokolwiek powie jest prawdą”.
Przedstawił również pokrótce zmiany
dla rolnictwa dot. dopłat do azbestu, środków na energię odnawialną,
kwot zwrotu za paliwa rolnicze
(zwiększenie z 1 zł do 1,20 zł), zmian
systemu waloryzacji emerytur dla
rolników i zrównanie z tymi z ZUSu,
dwukrotne podwyższenie środków
skierowanych na potrzeby Kół Gospodyń Wiejskich, itp.
Pytany przez naszą redakcję o plany na
najbliższe miesiące zapewnił, że będą
nadal kontynuowane spotkania z rolnikami i przekazywanie ważnych dla
nich informacji o działaniach zmieniających życie rolników i wsi. Jak pod-

kreślał do chwili obecnej rozmawiał
z nimi podczas odbytych 54 spotkań,
gdzie średnio uczestniczyło w nich
od 150 do 200 osób. Miał spotkania w
wielu województwach i zamierza być
jeszcze w kolejnych np. dolnośląskim,
opolskim i tam, gdzie będzie potrzebny. Plany i rozmowy będą dotyczyć
m.in. umożliwienia chowu w bardzo
uproszczonym systemie, asekuracji,
rozbudowy Krajowej Grupy Spożywczej, stabilizacji cen, przetwórstwa, itp.
Zaprezentował również zmiany w programie „Czyste Powietrze”. Program
wprowadza dodatkowe finansowania
w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji. Beneficjenci, we wszystkich trzech częściach
Programu, będą mogli otrzymać dofinansowanie tak jak dotychczas na
szereg rozwiązań służących dociepleniu budynku i wymianie źródła ciepła
wraz z np. modernizacją, CO i CWU,
montażem wentylacji z rekuperacją
oraz zamontowaniem mikroinstalacji
fotowoltaicznej. W przypadku, gdy
wnioskodawca zdecyduje się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku, będzie mógł

uzyskać dofinansowanie najwyższe z
przysługującego mu z oferty programu
„Czyste Powietrze”. Odpowiednio wyższe dofinansowanie przewidziano w
każdej z trzech części Programu. Jego
wielkość jest uzależniona od dochodu,
jaki osiąga wnioskodawca Programu.
Najwyższe poziomy dofinansowania,
uwzględniające kompleksową termomodernizację wraz z mikroinstalacją
fotowoltaiczną w poszczególnych częściach programu kształtują się do poziomu 66 tys. zł, 99 tys. zł i 135 tys. zł
bezzwrotnej dotacji. W Programie
zwiększono wartości progów dochodowych kwalifikujące do uzyskania
dofinansowania w ramach wszystkich
części Programu: w części 1 programu
– do 135 000 zł, w części 2 programu –
do 1 894 zł na osobę w gospodarstwie
wieloosobowym oraz 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym, w części
3 programu – do 1 090 zł na osobę w
gospodarstwie wieloosobowym oraz
1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Więcej informacji można
pozyskać ze strony Programu oraz na
stronie Ministerstwa Rolnictwa.
/Janina Czerwińska/
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Spotkanie wigilijne Polskiego
Stronnictwa Ludowego poprzedzone
wizytą Marszałka Adama Struzika
15 grudnia 2022 r. w
Wyszkowie odbyło się
spotkanie samorządowców
powiatu wyszkowskiego,
przedstawicieli PSL i
sympatyków ugrupowania.

Tradycyjne życzenia zostały
poprzedzone spotkaniem
wójtów gmin i reprezentantów Samorządu Miasta
Wyszkowa oraz Starostwa
Wyszkowskiego. Następnie
zebrani wysłuchali marszałka Samorządu Województwa Mazowieckiego
marszałka Adama Struzika,
który przedstawił założenia:
budżetu mazowieckiego, przyszłych projektów z obecnej perspektywy unijnej w latach
2021 – 2027, planów dotyczących Wyszkowa i Mazowsza. Omówił podejmowane
projekty i możliwości ich finansowania
oraz priorytety, które zostały przyjęte przy
planowaniu dofinansowań. Przedstawił
również nowe inicjatywy Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz przygotowane nowe

ustawy
zmieniające
obecne programy i rozwiązania przyjęte przez
Prawo i Sprawiedliwość.
Po szerokim omówieniu
zachęcił do zapoznania
się z materiałami i przygotowaną prezentacją.
Spotkanie poprowadził
wójt gminy Długosiodło
i powiatowy prezes PSL
Stanisław Jastrzębski. Po serii pytań z sali
do Pana Marszałka odbyła się krótka część
artystyczna przygotowana przez uczniów
szkoły z Długosiodła, a następnie modlitwa
i podzielenie są poświęconym opłatkiem.
Zebranych zaproszono na przygotowaną
wieczerzę z tradycyjnymi świątecznymi
potrawami.
/J.Cz./

ESPERAL, DETOX, NALTREXONE
LECZENIE ALKOHOLIZMU
i NARKOMANII
Tel. 512-616-673
www.leczenieuzaleznienia.pl
Wyszków, ul. Pułtuska 27
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Prezenty dla najmłodszych
19 lutego 2022 r. w sali koncertowej Domu Polonii w Pułtusku odbyła się miła
uroczystość związana ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia.
Dzieci z Ukrainy oraz dzieci Repatriantów,
przebywające w Domu Polonii w Pułtusku,
otrzymały z rąk Wicepremiera i Ministra Henryka Kowalczyka, paczki z okazji Świat Bożego
Narodzenia ufundowane przez Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy współpracy
z KOWR. Witając najmłodszych gości wraz
z rodzinami Wicepremier H. Kowalczyk życzył wszystkim, aby te święta spędzane w Polsce były miłe i przyjemne: „Przygotowaliśmy
upominki, żebyście te święta mogli przeżywać
w radości” – podkreślał tuż przed wręczeniem
pięknych i tajemniczych paczek świątecznych.
Ze specjalnym podziękowaniem wystąpiła
Derina - urocza dziewczynka z Ukrainy, która
wyrecytowała po polsku wierszyk „Dlaczego

są święta”. Oczywiście część gości z Kazachstanu i Ukrainy nie znała
na tyle języka polskiego, aby śmiało móc wystąpić, ale jak zapewniał
minister Henryk Kowalczyk przez najbliższe miesiące (ok. 6 miesięcy
pobytu) wszyscy będą po specjalnych lekcjach języka swobodnie rozumieć nasz ojczysty język. Przypomniał, że to właśnie on był jedną
z osób wprowadzających kilka lat temu ustawę repatriacyjną, która
umożliwia pobyt w Polsce.
/Janina Czerwińska/
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„Z nadzieją patrzę w przyszłość...”
Wobec kryzysu energetycznego rok 2022 był w samorządach wyjątkowo
inny niż poprzednie. Burmistrza Łochowa Roberta Gołaszewskiego
poprosiliśmy o krótkie podsumowanie tego okresu.
Jak pan oceni kończący się rok dla samorządu gminy
Łochów?
- Niestety od jakiegoś czasu musimy funkcjonować w
nowej rzeczywistości. Najpierw kryzys związany z pandemią, a później, gdy wydawało się, że już powolutku z tego
wychodzimy pojawił się kolejny, który powstał w wyniku napaści Rosji na Ukrainę. Te wydarzenia mają wpływ
na sytuację w całym regionie, a my przecież graniczymy
z krajem ogarniętym wojną. Kryzys energetyczny bezpośrednio przekłada się na rosnącą inflację i teraz płacimy za
to wysoką cenę. Efekty tych działań odczuwamy wszyscy.
Energia, to jeden z głównych składników naszego życia.
Szybko rosną nasze wydatki w domach, ale też i w samorządach. Przez ostatnie sześć lat osiągaliśmy bardzo dobre
wyniki przetargów na inwestycje realizowane w gminie
generując w wielu przypadkach oszczędności. Niestety
ten czas już się skończył. Pomimo bardzo dużych dotacji jakie udało nam się w ostatnim czasie pozyskać tegoroczne przetargi kończą się wynikami powyżej wartości
kosztorysowej, co skutkuje wyższą kwotą wkładu własnego. Do tej pory nie musieliśmy z niczego rezygnować, ale
czasy są wyjątkowo trudne ze względu na nieprzewidywalność tego co przed nami. Cały czas pojawiają się nowe
wyzwania, którym musimy stawić czoła. Kto wcześniej by
założył, że my jako gmina będziemy handlować węglem?
Kryzys spowodował, że i to zadanie musieliśmy wziąć na
siebie. I sobie z tym jakoś poradziliśmy. Efekt jest taki, że
dzięki temu węgiel jest dostępny w niższej cenie i ceny węgla na składach zaczęły spadać. Wszyscy widzą, że było
warto.
Koniec roku, to czas kiedy samorządy przyjmują budżet
na kolejny rok. Co zatem z planami na przyszłość?
- Samorząd nie może się zatrzymać i czekać na lepsze
czasy. Nikt z nas nie wie też ile potrwa kryzys. Dziś już nie
wykluczam sytuacji, że być może niektóre inwestycje będą
musiały chwilę poczekać. Nigdy wcześniej nie myślałem w
takich kategoriach. Nasze plany i możliwości weryfikujemy
na bieżąco. Póki co, realizujemy wszystkie zadania. Dziś
już do planowania podchodzimy bardzo ostrożnie i raczej
w perspektywie krótkich niż dłuższych terminów. Najważniejsze, że projekt budżetu mamy przygotowany. Rada
Miejska będzie go głosowała w trakcie najbliższej Sesji na
koniec grudnia. W zakresie inwestycyjnym, który najbardziej interesuje mieszkańców ograniczyliśmy się głównie do
zadań, na które mamy podpisane umowy i uzyskaliśmy na
ich realizację środki zewnętrzne. W oczekiwaniu na środki unijne i te z kolejnego naboru w ramach Polskiego Ładu
przygotowujemy dokumentację projektową na wiele zadań
drogowych i termomodernizacyjnych. W następnym roku
przeprowadzimy kompleksowe remonty remizy OSP Łochów przy Al. Węgrowskiej i budynku komunalnego przy
Fabrycznej 3. Wybudujemy bardzo potrzebny parking przy
Domu Kultury i ważny odcinek drogi w Majdanie. Z nadzieją czekamy na rozstrzygnięcie naboru w ramach Funduszu
Rozwoju Dróg, gdzie zgłosiliśmy budowę ul. Modrzewiowej
i jeśli uzyskamy dofinansowanie, to ta droga powstanie w
roku 2023. Wiosną ruszą roboty na największej naszej inwestycji jaką jest rozbudowa oczyszczalni ścieków. Obecnie
mocno zaawansowane są roboty w budynku remizy OSP
Brzuza. Ten remont zakończymy w roku następnym.
A jak w czasach kryzysu wygląda realizacja tegorocznych inwestycji?
- W naszej gminie dzieje się dużo. W tym roku udało się
wybudować odcinek kanalizacji sanitarnej w ul. Myśliwskiej oraz sześć odcinków drogowych. Po dwie drogi w

głosy słyszymy na temat planowanej
przebudowy drogi krajowej nr 62 w
Kamionnie, która też jest blokowana
od kilku lat i kręcą się przy tym osoby, które sprzeciwiały się wiaduktowi.
Mówiłem o tym wielokrotnie, że są
to działania inspirowane politycznie.
W podobnym celu już jakiś czas temu
założono gazetę lokalną. Wielokrotnie
podają w niej kłamliwe i nieprawdziwe
informacje wprowadzając czytelnika
w błąd. Nie znajdziemy tam nawet
krótkiej wzmianki o realizowanych
w gminie inwestycjach i pozyskanych
bardzo dużych dotacjach. Za to pełno
tam manipulacji faktami. To typowa
gra na wywołanie awantury. Wracając
do przebudowy drogi w Kamionnie, to
mamy wreszcie pozytywną informację, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze podtrzymało wydaną przez nas
decyzję środowiskową i w następnym
roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będzie mogła przystąpić do realizacji tej inwestycji, która
w bardzo dużym obszarze poprawi
bezpieczeństwo w tej miejscowości.
Procedujemy też decyzję środowiskową dla obwodnicy Łochowa. Mam
nadzieję, że w przyszłym roku ukończymy ten proces. 13 grudnia Rada
Ministrów przyjęła Program Budowy
Dróg Krajowych do roku 2030 i jest w
nim zabezpieczone pełne finansowanie naszej obwodnicy. Będzie to największa inwestycja drogowa w historii
gminy Łochów. Pilnujemy tego tematu
od samego początku.
Rysuje się zatem ciekawa perspektywa, bo obwodnica odciąży wiele
miejscowości z gminy Łochów od
ruchu ciężkich samochodów, ale
wróćmy jeszcze na chwilę do wiaduktu. Czy według pana to właśnie
jego oddanie do użytku jest największym sukcesem roku 2022?

Gwizdałach i Ostrówku, ul. Sadową w Łochowie i drogę
we wsi Burakowskie. Mieszkańcy to widzą
i zgłaszają kolejne potrzeby, a tych drogowych jest najwięcej. Nie dziwię się temu,
bo taka jest rola samorządu. Wsłuchuję się
w te potrzeby, a później wspólnie szukamy
okazji na zdobycie dotacji, żeby te marzenia przekuć w realizację. Dzięki bardzo
dużym środkom rządowym z Polskiego
Ładu, wyczekiwane od lat, wspomiane
wyżej inwestycje zostały wykonane, a następne zmierzają do szczęśliwego finału.
Te bardzo dobre wyniki w tych niezwykle
trudnych czasach, to działania zespołowe.
Nie było by ich, gdyby nie współpraca z:
Radą Miejską, Samorządem Województwa
Mazowieckiego, Wojewodą Mazowieckim,
zaangażowanie pracowników Urzędu i
oczywiście nieocenione wsparcie parlamentarzystów: senator Marii Koc i posła
Macieja Górskiego, którzy od lat znają i
wspierają nasze potrzeby. Dobrze wiemy,
że można mieć dużo pomysłów, ale jak nie
ma na to pieniędzy, to mogą one latami leżeć na pułkach w formie projektu.
Każdy sukces rodzi się w bulach. Czy rok
2022, był kolejnym rokiem protestów w
gminie, jak to było w przypadku słynnego już wiaduktu?
- Zależy jak na to spojrzeć. Z wiaduktu
już od kilku miesięcy korzystają zadowoleni mieszkańcy i kierowcy. Nie potwierdziły
się tezy głoszone przez liderkę protestów i
osoby ją wspierające, że wiadukt jest źle
wykonany i cała inwestycja zakończy się
jego rozbiórką. To oczywiście zwykłe straszenie ludzi. Od jakiegoś czasu podobne

Burmistrz Łochowa
podaje do publicznej wiadomości
o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie, Al. Pokoju 75, (na okres od dnia 20.12.2022 r.
do 20.01.2023r.) – wykazu nieruchomości - dotyczącego sprzedaży nieruchomości, położonych w miejscowości Burakowskie
gm. Łochów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 553/2 o powierzchni 0,24 ha
Pełna treść wykazu wywieszona jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie Al. Pokoju 75 oraz zamieszczona
na stronie internetowej Gminy Łochów w Biuletynie Informacji Publicznej.
Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego pokój nr 111 tel. (25) 643 78 30 lub mail
rgpp@gminalochow.pl

- Nigdy nie wątpiłem w to, że wiadukt będzie dokończony. Wykonawcą

jest doświadczona firma, która realizuje bardzo duże inwestycje. Gdyby
nie protesty grupki osób, to wiadukt
byłby otwarty dużo wcześniej. Szkoda
tylko straconego czasu. Według mnie
największym naszym sukcesem w tym
roku była błyskawicznie zorganizowana akcja pomocowa dla walczącej o
wolność Ukrainy. Na tego typu działanie nie było wcześniejszych planów
i scenariuszy. Do końca życia będę
pamiętał obrazy, kiedy prosto z granicy, w nocy przyjeżdżały do nas wymęczone podróżą matki z dziećmi, które
były zmuszone do opuszczenia swoich
domów. Cały ich dobytek mieścił się w
jednej reklamówce. Tyle tylko zdołały
ze sobą zabrać. Na podjęcie decyzji
o wyjeździe w nieznane miały tylko
chwilę. Niech teraz każdy z nas spróbuje postawić się w tej sytuacji. Mogę z
pełnym przekonaniem powiedzieć, że
w tym niezwykle trudnym momencie
jako społeczeństwo zdaliśmy egzamin
z solidarności. Pomimo, że w wielu
kwestiach się różnimy, mamy różne
poglądy, często nawet się kłócimy, to
w tym przypadku potrafiliśmy zjednoczyć się we wspólnym działaniu.
Ludzie otworzyli swoje domy, serca i
portfele. Błyskawicznie utworzyliśmy
trzy ośrodki dla uchodźców z Ukrainy i ten fakt docenił Premier Mateusz
Morawiecki, który osobiście wizytował
ośrodek w Łazach. Ludzi, którzy wtedy
pomagali trudno dziś nawet policzyć.
Nasze magazyny zapełniły się pomocą
humanitarną, która pozwoliła nam nakarmić gości zanim pojawiły się rządowe środki i oprócz tego udało się nam
zorganizować kilka transportów bezpośrednio na Ukrainę. To doświadczenie ostatnich miesięcy zmieniło moje
postrzeganie rzeczywistości. Są w życiu
chwile, kiedy musimy przewartościować swoje priorytety. Z nadzieją patrzę
w przyszłość, żeby ta wojna skończyła
się jak najszybciej i wszystko wróci do
normalności.
Dziękuję za rozmowę.
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Spotkanie wigilijne w Domu Dziecka
w Kaliskach
Tradycyjnie już w okresie przedświątecznym w Placówkach OpiekuńczoWychowawczych IGNAŚ i HELENKA w Kaliskach odbyło się coroczne
spotkanie wigilijne. Dzieci, dyrekcja i wychowawcy oraz przyjaciele i
samorządowcy spotkali się 15 grudnia, aby wspólnie przeżywać magię
Świąt Bożego Narodzenia.

Witając zebranych spotkanie otworzyła Dyrektor
Domów Dziecka Agata Kuczyńska, po której głos zabrali goście, składając życzenia i obdarowując dzieci
prezentami.

Powiat Węgrowski podczas spotkania reprezentowali: Starosta Węgrowski Ewa Besztak, Wicestarosta
Marek Renik i dyrektor PCPR w Węgrowie Sylwia
Domżała-Kurtiak.
/Info Starostwo Powiatowe w Węgrowie/

Modernizacja dawnego budynku
gimnazjum
W dniu 15 grudnia 2022 roku na terenie budowy odbyła się narada
koordynacyjna mająca na celu omówienie stanu zaawansowania realizacji
inwestycji. Na dzień dzisiejszy prace przebiegają planowo, bez utrudnień.
Aktualnie prowadzone są prace związane ze szpachlowaniem i przygotowaniem ścian do malowania. Została uzgodniona kolorystyka ścian
wewnątrz obiektu oraz elewacji. Wymieniono całość stolarki okiennej i
drzwiowej. Przebudowano szyb windy,
a w najbliższym czasie zostanie wykonany montaż nowego dźwigu windy.
Wykonano część robót związanych z
modernizacją instalacji elektrycznej
i wodno-kanalizacyjnej. Obiekt rozbudowano o nową klatkę schodową.
Ponadto w najbliższym czasie planuje
się termomodernizację budynku głównego szkoły oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.
Nowa siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego będzie
obiektem spełniającym współczesne
normy, w pełni dostosowanym do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Przewidywany termin zakończenia
prac związanych ze zmianą sposobu
użytkowania budynku to lipiec 2023
roku.
Wartość inwestycji opiewa na kwotę 9

895 400,73 zł.
Kwotę 6 800 000,00 pozyskano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza, a kwotę 2 000 000,00 zł
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Roboty budowlane wykonuje firma
Przedsiębiorstwo Budowlane Księżopolski z Sokołowa Podlaskiego.
/Info Starostwo Powiatowe
w Węgrowie/

Kolejna inwestycja w OSP Zieleniec

Kolejna inwestycja zrealizowana w 2022 r. dotyczyła prac modernizacyjnych w szatni
oraz w łazience strażnicy OSP Zieleniec.
Inwestycja obejmowała:
- w szatni: wykonanie posadzek, gładzi
gipsowych, tynków, a także malowanie
ścian farbami, montaż opraw oświetleniowych,
- w łazience: montaż armatury (umywalka, ustęp, baterie umywalkowe i
natryskowe, brodzik z kabiną).
Wszystkie wyżej wymienione prace
były niezbędne do podniesienia goto-

wości bojowej jednostki OSP.
Wartość zadania wyniosła
35 167,28 zł.
Dofinansowanie: 30 000 zł.
Zadanie zostało dofinansowane w
ramach zadania „MAZOWIECKIE
STRAŻNICE OSP-2022”.
Ponadto w budynku OSP Zieleniec w
bieżącym roku wykonano prace dodatkowe o wartości 12 143,89 zł:
- obłożenie ścian
płytami g/k, gładzie i malowanie,
- wykonanie sufitu
z płyt g/k, gładzie i
malowanie,
- instalację kanalizacji wewnętrznej,
z.w.u. i c.w.u. dla
pralki i zlewozmywaka.
/Info
UG Sadowne/
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Nagroda - Za zasługi dla sportu polonijnego
Podczas konferencji POLSKA-POLONIA - PŁASZCZYZNY WSPÓŁPRACY, wręczono nagrody „Za
zasługi dla sportu polonijnego”. W imieniu burmistrza Jerzego Bauera nagrodę odebrał zastępca
burmistrza Daniel Choinka i dyrektor MOSiR Ostrów Mazowiecka Michał Kulesza.
Nagroda ma bezpośredni związek z organizacją w Ostrowi Mazowieckiej zawodów lekkoatletycznych w ramach XX Światowych
Letnich Igrzysk Polonijnych.
Podczas konferencji wręczono Honorową Nagrodę Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska” i Polskiego Komitetu Olimpijskiego im. Haliny Konopackiej, którą otrzymał Janusz Gerard Peciak. Prezentowano także akcje społeczne na rzecz Polonii i Polaków za granicą,
organizowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i Polski
Komitet Olimpijski we współpracy z lokalnymi samorządami.
Na konferencję, która odbyła się 7 grudnia w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie zaprosili: wiceprezes
Rady Ministrów, Przewodniczący Rady Krajowej Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska” Henryk Kowalczyk, prezes Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski oraz prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki.
Przypomnijmy, że zawody lekkoatletyczne w ramach XX Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych odbyły się 22 września
2021 roku na ostrowskim stadionie miejskim. Mogliśmy być
gospodarzem tak prestiżowych zawodów, organizowanych we
współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”, dzięki historycznej przebudowie stadionu.
Stadion miejski to nowoczesny obiekt sportowy, który w 2019 i
2020 roku przeszedł gruntowną
przebudowę. Płyta boiska o wymiarach 69,7 x 106 m posiada
nawodnienie. Obiekt umożliwia
rozgrywanie zawodów lekkoatletycznych - posiada bieżnie,
rozbiegi do skoków w dal i trójskoku, rzutnie do rzutu dyskiem,
rozbieg do rzutu oszczepem oraz
koło rzutowe do pchnięcia kulą.
Stadion uzyskał certyfikat PZLA
5B, uprawniający do organizowania zawodów LA do rangi mistrzostw województwa. Rywalizację sportową można obserwować
z trybuny na 400 miejsc w tym
100 zadaszonych. Koszt przebudowy stadionu wyniósł ponad
4 mln zł, w tym dofinansowanie
z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu –
ok. 2 mln zł i Powiatu Ostrowskiego – ponad 600 tys. zł. Wykonana
została także termomodernizacja budynku MOSiR w ramach
projektu „Ciepła strona miasta”,
który został dofinansowany ze
środków UE.
/Info UM Ostrów
Mazowiecka/

www.facebook.com/kurier.w

Ogromne środki, ambitne cele
Powiatu Ostrowskiego
Wywiad ze Starostą Ostrowskim, panem Zbigniewem Chrupkiem
KURIER W…
Chcielibyśmy porozmawiać na temat bieżącego, już mijającego roku
2022 z uwzględnieniem tego, co Pan
Starosta uznaje za bardzo dobre z
punktu widzenia powiatu. Pomówić
o tym, co wydarzyło się pozytywnego, m.in. w inwestycjach, pozyskiwaniu środków zewnętrznych oraz
o innych sprawach, które uznaje
Pan za bardzo dobre dla społeczności powiatu ostrowskiego.
Starosta Ostrowski, pan Zbigniew
Chrupek
Witam serdecznie wszystkich czytelników Kuriera W…
Ten rok był dla nas wszystkich bardzo
dynamiczny z wielu względów: wojna
za granicą, koniec pandemii, bieżące wyzwania… Chciałbym zwrócić
uwagę, że dzięki wsparciu polskiego rządu wszystkie problemy, które
były, łatwiej mogliśmy pokonać. Problemy, o których mówię, dotyczyły
głównie braku środków na realizację
naszych zamierzeń.
Sztandarowe inwestycje, które wykonaliśmy lub dokończyliśmy w
tym roku i które zostały oddane do
użytkowania to zarówno inwestycje drogowe jak i kubaturowe oraz
wiele mniejszych, które dla społeczeństwa mają istotne znaczenie.
Powiat Ostrowski może pochwalić się
licznymi inwestycjami drogowymi, a
jedną z nich jest piękny odcinek drogi
powiatowej nr 2639W Fidury - Koziki z perspektywą na przyłączenie jej
do węzła Nagoszewo. Należy podkreślić duże kwoty, jakie rząd polski nam
przekazał w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Koszt robót na
drodze Fidury - Koziki wyniósł ponad
8 milionów, przy czym z otrzymaliśmy
ponad 5 mln 600 tys. Dofinansowania
z rządowego programu RFRD. Pozostałe koszty zostały podzielone na pół
z gminą: 1 mln 200 tys. Powiat i 1 mln
200 tys. gmina Ostrów Mazowiecka.
Taką mamy strukturę podziału kosztów we wszystkich inwestycjach powiatowych. Następna droga to Brok Stare Kaczkowo - przepiękny odcinek
długo oczekiwany przez mieszkańców
gminy Brok. Inwestycja Brok - Kaczkowo to koszt 4 milionów 727 tys. zł,
w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymaliśmy 2,5 miliona zł, z RSO 226 tys. Zł, a pozostałe
środki podzielone zostały na gminę
Brok i Powiat Ostrowski. Dodatkowo
ze środków rządowych z rezerwy referencji ogólnej otrzymaliśmy 226 tys. zł.
Ze środków FOGR dofinansowano budowę kolejnego odcinka drogi Kępiste
– Borowe w gminie Zaręby Kościelne.
Krótki odcinek, dwa niebezpieczne zakręty, więc konieczne było wykonanie
tych prac. Kolejna bardzo ważna inwestycja to most w Gumowie na terenie
gminy Stary Lubotyń – jej koszt to
4,5 miliona, w tym z RSO dostaliśmy
2 miliony 300 tysięcy.
Z mniejszych inwestycji drogowych,
ale bardzo ważnych, o których należy wspomnieć to wykonanie przejść
dla pieszych w miejscach szczególnie
niebezpiecznych. Pierwsze z nich w
Starym Kaczkowie w gminie Brok.
No i kwota niebagatelna, bo 303 tys. zł
(całkowita wartość), w tym dofinansowanie 200 tys. Zł z RFRD, a pozostała
kwota ze środków gminy i powiatu.
Kolejne przejście wybudowaliśmy dla
pieszych w Ugniewie, gmina Ostrów
Mazowiecka. To duża miejscowość, a
miejsce, w którym powstało przejście
- bardzo niebezpieczne. Na skrzyżowaniu z drogą wiodącą w kierunku
szkoły w Ugniewie było wiele wypadków. Realizacja inwestycji podniosła
bezpieczeństwo mieszkańców. Koszty
wyniosły 350 tys. zł, natomiast do-

finansowanie to prawie 300 tys. zł.
Przejście powstało również przy szpitalu w Ostrowi Mazowieckiej. Jego
koszt to 116 664 zł, a dofinansowanie
ponad 103 tys. zł, więc koszty prawie w
stu procentach zostały pokryte z dofinansowania.
Inwestycji wykonanych, jak państwo widzicie, jest bardzo dużo.
Jeśli chodzi o inwestycje planowane
na przyszły rok lub takie, które są w
trakcie realizacji to na nie też otrzymaliśmy już dofinansowanie i niektóre z
nich zostały już rozpoczęte. Myślę tu
między innymi o inwestycji w gminie
Zaręby Kościelne. Całkowity koszt
to jest prawie 16 milionów, a dofinansowanie otrzymaliśmy w kwocie
10,5 miliona. Pozostałe koszty dzielimy na pół z gminą Zaręby, jak wszędzie. Obecnie jest realizowana droga w
Gąsiorowie, również w gminie Zaręby
Kościelne, a dokładniej mówiąc jest to
droga przebiegająca przez Gąsiorowo
w kierunku torów kolejowych. To inwestycja za prawie 10 mln zł (całkowity
koszt), w tym prawie 6 mln z dofinansowania rządowego (RFRD). Droga w
centrum Wąsewa - całkowity koszt
to 4 mln 100 tys. zł. Z programu
Polski Ład otrzymaliśmy 2 miliony
798 tys. zł, zaś pozostałe koszty
dzielimy z gminą Wąsewo. Droga w
gminie Andrzejewo, Jasienica - Stara
Ruskołęka, całkowity koszt budowy
- 12 mln 800 tysięcy złotych, z czego
10 milionów 245 tysięcy otrzymaliśmy z programu Polski Ład. Bardzo
wysokie dofinansowanie! Pozostałe
koszty własne dzielimy z gminą Andrzejewo po równo, 1 mln 200 tys. zł
gmina i 1 mln 200 tys. zł powiat.
W planie jest budowa drogi Grądy – Dybki, łączącej drogę krajową
nr 60 w miejscowości Grądy w powiecie ostrowskim aż do węzła Dybki na trasie S-8 również w naszym
powiecie. W realizacji inwestycji
współpracują gminy: Długosiodło,
Wąsewo, Ostrów Mazowiecka oraz
Powiat Ostrowski i Powiat Wyszkowski. Będzie to naprawdę duże
przedsięwzięcie. Zadanie będzie
wykonywane etapami, obecnie jesteśmy na etapie projektowania.
KURIER W… - Środki napływające
do Powiatu Ostrowskiego zapewne nie dotyczą tylko inwestycji
drogowych?
Starosta Ostrowski, pan Zbigniew
Chrupek:
Jeśli chodzi o inne inwestycje, takie
już nie drogowe, to są między innymi: remont łazienek w Zespole Szkół
im. St. Staszica w Małkini Górnej za
100 tys. zł, remont sali gimnastycz-

nej w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej - całkowity koszt
900 tys. zł, z czego 456 tys. to środki
z programu Sportowa Polska, remont
sali gimnastycznej w Zespole Szkół
Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej - całkowity koszt prawie 560 tys. zł. Z dofinansowaniem ze środków samorządu
Województwa Mazowieckiego w wysokości 300 tys. zł powstało ogrodzenie przy Liceum Ogólnokształcącym
im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej za prawie 400 tys. zł.
KURIER W… - Wydaje się, że Pan
Starosta oraz Zarząd Powiatu myśli
też o dynamicznym rozwoju i zabiega o pozyskanie środków na inne
inwestycje i zadania?
Starosta Ostrowski, pan Zbigniew
Chrupek:
Z kubaturowych inwestycji planujemy wykonanie sali gimnastycznej z
windą w Zespole Szkół Specjalnych w
Starym Lubiejewie. Inwestycja została
skalkulowana na kwotę ponad 2 mln

120 tys. zł. Z PFRON-u otrzymaliśmy
974 tys. złotych. Boisko w Małkini
Górnej przy Zespole Szkół im. S. Staszica - całkowity koszt szacowany na
3 miliony 670 tys. zł. Przetarg na realizację inwestycji jest już rozstrzygnięty,
został też wyłoniony wykonawca. Z
projektu Sportowa Polska otrzymamy na ten cel prawie półtora miliona
zł. Planowane są również duże inwestycje, które są obecnie na etapie projektowym, ale środki na nie już otrzymaliśmy. Mam na myśli drogę relacji
Zuzela - Szulborze -dofinansowanie w
wysokości ok. 14 milionów, a całkowity koszt szacowany jest na 20 milionów
złotych. Zamierzamy rozpocząć tę inwestycję po uzyskaniu pozwolenia,
które otrzymamy w najbliższym czasie
. Organizujemy już przetarg i sądzimy,
że w przyszłym roku budowa ruszy.
Mimo że to długi odcinek, to jest duża
szansa, że będzie skończony do końca
przyszłego roku. Planowana jest również przebudowa boiska przy Zespole
Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej.
Obecnie jest to boisko trawiaste i w nie
najlepszym już stanie… Uczniowie,
uczęszczający do dużej szkoły, jaką jest
Zespół Szkół potrzebują tego boiska.
Planujemy pełnowymiarowy obiekt o
wymiarach 60 x 100 m, z budynkiem
gospodarczym z tyłu. Tam będą łazienki, szatnie, pomieszczenia dla trenerów. Ma to być budynek, który będzie użytkowany także po godzinach
pracy szkoły przez sportowców, którzy
przyjadą z zamiarem trenowania czy
rozgrywania meczów.
Mógłbym tak jeszcze długo wymieniać
projekty, z którymi jesteśmy na etapie
projektowania. Wspomnę tylko o inwestycji w gminie Boguty Pianki. Projekt jest w fazie opracowania. Zakłada
budowę chodnika od drogi wojewódzkiej do kościoła. Mamy też w planie
budowę ścieżki pieszo – rowerowej
między Ugniewem 1 a Ugniewem 2.
Wszyscy mieszkańcy wiedzą o czym
mówię. Jest to odcinek przebiegający w
polu, którym młodzież i dzieci wędrują do naszych szkół w mieście. Szkoła
podstawowa jest, owszem, w Ugniewie,
ale już szkoły średnie są w Ostrowi Mazowieckiej. Niejednokrotnie młodzież
albo przyjeżdża rowerami, albo pieszo
wędruje do Ostrowi. To pilna sprawa,
a my już z panem wójtem jesteśmy
domówieni. Gmina na to przeznacza
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środki, my również i liczymy na dofinansowanie zewnętrze. Z dobrych źródeł wiemy, że mają być jeszcze w tym
roku. Myślę, że takich drobniejszych
projektów będzie jeszcze więcej, bo
pomysłów na poprawę infrastruktury,
a tym samym komfortu życia mieszkańców Powiatu mamy bardzo dużo.
Cieszymy się też ogromnie i to trzeba wyraźnie powiedzieć, z naszych
wspólnych starań z samorządem Województwa Mazowieckiego, z panem
marszałkiem, o remont odcinka torów
kolejowych Małkinia Górna – Ostrów
Mazowiecka. O tych działaniach wszyscy czytelnicy już wcześniej mogli
przeczytać. Mamy informacje, że po
remoncie torów pierwszy pociąg osobowy przejedzie na przełomie roku
2026 – 2027. Według mnie jest to jedna
z najważniejszych, wręcz kluczowych
inwestycji. Powstanie również mała
obwodnica Ostrowi. To także efekt
współpracy z panem marszałkiem. Inwestycja jest na etapie projektowania.
Realizacja węzła S-8 - S-61 też idzie
sprawnie, więc perspektywy dla powiatu i miasta są bardzo, bardzo dobre.
Cieszymy się z tego ogromnie. Jakbyśmy to razem podliczyli to koszt wykonania odcinka linii kolejowej Małkinia
– Ostrów wyniesie ponad 300 milionów złotych! To są gigantyczne środki, które zostały już zainwestowane i
planowane są jeszcze na ten najbliższy, nadchodzący rok. Ogromnie się
cieszymy, mieszkańcy na pewno też.
Nie wspomniałem tutaj o inwestycjach
w szpitalu, ale wszyscy, którzy korzystają z opieki zdrowotnej w naszym
powiecie na pewno je zauważyli. Pochwalimy się tylko, że dzięki zmianom,
jakie zaszły tylko na oddziale ginekologiczno-położniczym liczba urodzeń
w naszym szpitalu bardzo wzrosła i
obecnie przekracza 700 rocznie. Jesteśmy szpitalem wiodącym w tym zakresie pośród szpitali okolicznych, z czego
się ogromnie cieszymy. Cieszymy się
też, że panie chcą u nas rodzić. Warunki pobytu przyszłych mam wciąż
poprawiamy, bo obecnie wspólnie ze
szpitalem realizujemy przedsięwzięcie,
polegające na przebudowie bloku ginekologiczno-położniczego. To poprawi
zdecydowanie komfort pobytu pań.
Bardzo nam na tym zależy.

c.d. na str. 10
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Ogromne środki, ambitne cele...
Wywiad ze Starostą Ostrowskim,
panem Zbigniewem Chrupkiem
Myślę, że działań zaplanowanych na nadchodzący rok jest naprawdę dużo. Część z nich już jest
realizowana, część jest w fazie planowania, projektowania, mamy też nowe pomysły.
KURIER W… - Wszystkie inwestycje realizowane i planowane wymagają pieniędzy pomimo uzyskiwanego dofinansowania…
Starosta Ostrowski, pan Zbigniew Chrupek:
Ktoś zapyta: A czy wy dajecie radę finansowo?
Pilnujemy tego, a osobą, która szczególnie o to
dba jest pani skarbnik. To ona racjonalizuje wydatki i wspomaga w realizacji zamierzeń Zarząd
Powiatu, którego jestem przewodniczącym.
W naszych działaniach musimy posiłkować się
pieniędzmi pożyczonymi. Powiat ma zdolność
kredytową, bo trzeba szczerze powiedzieć, że
bez kredytów realizacja wielu naszych pomysłów
na rozwój Powiatu byłaby utrudniona. Jak możecie sami Państwo ocenić, zakres inwestycji jest

c.d. ze str. 2

bardzo szeroki, ale musimy doganiać Europę.
To jest nasz cel.
Ale zanim przyjdzie czas na kolejne wysiłki dla
Powiatu chciałbym, abyśmy wszyscy skupili
się na tym, co w najbliższym czasie będzie najważniejsze. Mam na myśli zbliżające się święta,
tradycyjnie rodzinne. Wszystkim mieszkańcom Powiatu Ostrowskiego składam życzenia
radosnych Świąt Bożego Narodzenia, ciepła i
rodzinnej atmosfery przy wigilijnym stole, życzliwości i wszelkiego dobra, oraz wielu pięknych
chwil spędzonych przy magicznym świątecznym
drzewku i dźwięku kolęd w gronie Najbliższych.
Niech nadchodzący Nowy Rok 2023 będzie dla
nas wszystkich czasem spokoju, spełnienia marzeń, optymizmu i satysfakcji.
Dziękuję za rozmowę.
/Janina Czerwińska/

Gmina Strachówka z nową siłownią
zewnętrzną dzięki wsparciu PSE
W Sołectwie Kąty Miąski powstała nowa siłownia
zewnętrzna.
Inwestycja została zrealizowana dzięki grantowi w ramach programu
„WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego
przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Zagospodarowanie
terenu
poprzez budowę siłowni
zewnętrznej przyczyniło
się do poszerzenie oferty
turystycznej w regionie
oraz powstało nowe miejsce rekreacji i
wypoczynku
dla lokalnej
społeczności.
Zagospodarowanie

placu poprawiło estetykę wsi, a
także utworzyło jej centrum.
Program „WzMOCnij swoje
otoczenie” to ogólnopolski program grantowy, realizowany
przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Konkurs
skierowany
jest
do samorządów
i ich jednostek –
np. przedszkoli,
szkół, bibliotek czy
ośrodków pomocy
społecznej, oraz do
organizacji poza-

rządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe
zmiany w swoim otoczeniu w
jednej z siedmiu następujących
obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja,
rozwój wspólnej przestrzeni
publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy
mieszczące się w celach programu.
Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na
stronie www.raport.pse.pl oraz
www.wzmocnijotoczenie.pl.

Fundacja Kreatywni z siedzibą
w Słupnie w okresie od 10.06. 2022
do 15.12.2022
realizowała projekt ,,Klub wsparcia – nowe możliwości,,
dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu w ramach
rozstrzygniętego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych
ze środków Zarządu Województwa Mazowieckiego Edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa dotycząca promocji zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Mazowsza
umowa nr W/UMWM -UU/UM/ZD/1080/2022
Projekt skierowany był do osób borykających się z różnego rodzaju problemami psychicznymi w tym z depresją oraz ich rodzin .
Beneficjenci projektu w okresie realizacji zadania objęci zostali programem
wsparcia ze strony trenera rozwoju osobistego , psychologów , uczestniczyli
w różnego rodzaju warsztatach edukacyjno - integracyjne Odbywały się cyklicznie zaplanowane różnego rodzaju warsztaty oraz spotkania integracyjne
. Działania te miały na celu zwiększenie samodzielności osób borykających się
z różnymi problemami w życiu codziennym, walkę ze stereotypowym podejściem do niepełnosprawności oraz nastawienie na integrację społeczną , a także
zwiększenie aktywności społecznej , zawodowej osób borykających się z
problemami psychicznymi w tym z depresją . Przeprowadzone zajęcia miały na
celu zwiększenie samodzielności , uwierzenie we swoje możliwości pokazanie
jak wiele osoby borykające się z różnymi problemami zdrowotnymi są w stanie
zrobić samodzielnie jaki drzemie w nich potencjał kiedy otrzymają odpowiednie wsparcie specjalistów , oraz najbliższego otoczenia . Udział w warsztatach pozwolił uczestnikom rozwijać swoje pasje , zainteresowania , kształtować
zdolności manualne , rozwijać kreatywność , uczestniczyć w między ludzkich
spotkaniach integracyjnych . W ramach zadania powstała grupa wsparcia
która będzie aktywna również po zakończeniu realizacji zadania w 2022 roku.
Z przyjemnością informujemy że zadanie ,,Klub wsparcia nowe możliwości ,,
dzięki podpisanej Umowie z Zarządem Województwa Mazowieckiego będzie realizowana również w 2023 roku
Serdecznie Zapraszamy do udziału w zajęciach osoby zainteresowane prosimy
o zgłoszenia na kontakt tel. 501216375 lub e-mail kreatywni .2015@wp.pl

www.facebook.com/kurier.w
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OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176, ze zm.)

Starosta Wołomiński
zawiadamia
o wydaniu w dniu 30 listopada 2022 roku dla Burmistrza Miasta Ząbki, reprezentowanego przez
pełnomocnika Pana Adama Kluja, decyzji Nr 41pz/2022 znak: WAB.6740.14.28.2022, opatrzonej rygorem
natychmiastowej wykonalności, 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:
- 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.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję Starosty Wołomińskiego, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od dnia uznania obwieszczenia
za doręczone w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2022 r. poz. 2000, ze zm.).
Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3, Wydział
Budownictwa, (tel. 22 346 11 07).

Nowe stroje dla strażaków

Strażacy- ochotnicy są podstawą bezpieczeństwa w gminie i pierwszym źródłem
pomocy w sytuacji zagrożenia. Na miejscach zdarzeniach ich działania są nieocenione i
niejednokrotnie ratujące życie.
Zależy nam, aby strażnice były nowoczesne i wyposażone w niezbędne narzędzia, sprawne samochody, a
strażacy byli odpowiednio wyszkoleni, ubrani i bezpieczni. Najważniejszą
zasadą pomocy, którą przekazuje się
już najmłodszym jest ta mówiąca o
własnym bezpieczeństwie, a jednym
ze środków ochrony osobistej strażaka
jest odpowiednia odzież.
Wykorzystujemy każdą formę wsparcia, aby dofinansowywać straże i
wyposażać strażaków w niezbędne
elementy. Dzięki pozyskaniu kwoty 10 500 zł ze środków Samorządu
Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP-2022” oraz środków pochodzących z budżetu Gminy
Tłuszcz i funduszy sołeckich sołectw
Chrzęsne, Mokra Wieś, Brzezinów,
Postoliska i Jarzębia Łąka dla druhów
z OSP Chrzęsne zakupiono 9 specjalistycznych strojów, które w imieniu
Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika wręczyła Poseł
RP Bożena Żelazowska.
- Zawsze wielką radością jest dla mnie
możliwość przekazywania wyposażenia, które druhowie wykorzystują

podczas akcji. Sprzęt,
który służy ratownictwu, ale także taki, który
ratuje Wasze życie i zapewnia bezpieczeństwo.
Przekazuję pozdrowienia i najlepsze życzenia
bożonarodzeniowe od
Marszałka Województwa
Mazowieckiego Adama
Struzika, dla którego
Ochotnicze Straże Pożarne tak samo, jak i dla
mnie są oczkiem w głowie. Dzisiejsze spotkanie
cieszy mnie tym bardziej,
że dzieje się na terenie
Gminy Tłuszcz, a wspólnie z Burmistrzem Pawłem Bednarczykiem stawiam dbanie o strażaków za priorytet,
co udaje nam się od wielu lat- Poseł RP
Bożena Żelazowska
Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk
odczytał i przekazał na ręce Prezesa OSP Chrzęsne dh Marcina Budka
list gratulacyjny dla jednostki Prezesa
Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Waldemara Pawlaka

w podziękowaniu za pomoc uchodźcom z Ukrainy na Dworcu Wschodnim.
Była to także okazja do spotkania i rozmowy o potrzebach jednostki, a także
rozwiązaniach na szczeblu rządowym,
które można wprowadzić, aby ich służba była jeszcze bardziej efektywna.
Środki ochrony osobistej strażaka
współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego
w ramach zadania „OSP-2022”
/Info UM Tłuszcz/
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OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 176, ze zm.)

Starosta Wołomiński
zawiadamia
o wydaniu w dniu 6 grudnia 2022 roku dla Burmistrza Radzymina,
reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Wojciecha Dąbrowskiego,
decyzji Nr 46pz/2022 znak: WAB.6740.14.25.2022, opatrzonej rygorem
natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej, pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej - ulicy przy kościele,
na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową – ulicą Wyszyńskiego
do skrzyżowania z drogą gminną – ulica POW, w tym obejmująca
przebudowę skrzyżowania z drogami gminnymi – ul. POW i ulicą
Kilińskiego w ramach zadania pn.: „przebudowa Centrum Radzymina
w zakresie dwóch parków miejskich”.
Działki usytuowania obiektu:
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję w części
(tłustym drukiem – numery działek w projektowanym pasie drogowym
przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy Radzymin,
w nawiasach – numery działek po podziale):
- ew. nr: 10/8 (10/32, 10/33), 10/21 (10/34, 10/35), 91/4 (91/5, 91/6, 91/7)
w obrębie 04-01, jednostka ew. 143409_4 – Radzymin - miasto,
• w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gminy Radzymin
niepodlegające przejęciu (w nawiasach - numery działek po podziale, tłustym
drukiem – numery działek w projektowanym pasie drogowym):
- ew. nr: 10/23 (10/36, 10/37), 10/10 (10/45, 10/46) w obrębie 04-01,
jednostka ew. 143409_4 – Radzymin – miasto.
Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: innych dróg publicznych,
sieci uzbrojenia terenu, rozbiórki obiektów nieprzeznaczonych 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 obiektów nieprzeznaczonych do dalszego
użytkowania):
- ew. nr: 10/21 (10/34, 10/35), 10/23 (10/36, 10/37), 93, 10/8 (10/32, 10/33)
w obrębie 04-01, jednostka ew. 143409_4 – Radzymin – miasto,
- ew. nr: 103/3 w obrębie 03-03, jednostka ew. 143409_4 – Radzymin
– miasto.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za
pośrednictwem organu wydającego decyzję - Starosty Wołomińskiego,
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od dnia uznania
obwieszczenia za doręczone w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000,
ze zm.).
Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie
ul. Prądzyńskiego 3, Wydział Budownictwa, (tel. 22 346 11 07).

Szpital na miarę XXI wieku
Już w styczniu zostanie oddany do użytku nowy budynek powiatowego Szpitala
Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Tymczasem w środę, 14 grudnia
oficjalnie otwarto wyremontowany Oddział Okulistyki, na którego modernizację
przeznaczono blisko 11 mln złotych.
Wołomiński szpital zmienia się nie do poznania, a wszystko dzięki staraniom władz
samorządowych Powiatu Wołomińskiego na
czele ze Starostą Adamem Lubiakiem oraz
dyrekcji placówki.
W środę, 14 grudnia oddano do użytku wyremontowany Oddział Okulistyki w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w
Wołominie. Łączna wartość inwestycji to
10,8 mln zł, w ramach której zakupiony został również najnowocześniejszy sprzęt specjalistyczny o wartości
3,5 mln zł, w tym m.in.: Mikroskop operacyjny z torem wizyjnym HD (o wartości 1,1 mln
zł), Lasery, Aparat USG, Lampy operacyjne,
Stół zabiegowy.
Dodatkowo, zmodernizowany oddział będzie
dysponował 10 łóżkami dla pacjentów, którzy
będą wymagali hospitalizacji. Rocznie będzie można wykonywać blisko 3000 zabiegów okulistycznych, tj. m.in.:
zwyrodnienia plamki żółtej, usunięcie zaćmy, zabiegi witrektomii, leczenie jaskry, zabiegi okuloplastyczne (dotyczą powiek, oczodołów, przewodów łzowych).
W ostatnich 4 latach władze powiatu oprócz rozbudowy
szpitala przekazały środki finansowe w łącznej wysokości
ponad 104 mln zł na szereg remontów w obecnym budynku placówki m.in.: Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
(SOR), Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej, Oddziału Chirurgii, Oddziału Neurologii, czy wymianę dwóch
wind i remont głównej klatki schodowej z PPOŻ.
Zmodernizowano również parking od strony
ul. Gdyńskiej.
Środki, dzięki którym szpital zmienia się w nowoczesną placówkę pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dotacji celowej budżetu państwa oraz

z budżetu Powiatu Wołomińskiego.
– Już w styczniu zapraszam Państwa do nowego budynku
szpitala, gdzie zlokalizowanych zostanie m.in. kilkanaście
poradni specjalistycznych, poradnie dla dzieci, ośrodek
zdrowia oraz najnowocześniejszy w regionie zakład rehabilitacji. Czuję ogromną satysfakcję z faktu, że Powiat
Wołomiński krok po kroku z sukcesem realizuje założenia, które postawiłem sobie na początku tej kadencji,
jako nowo wybrany starosta – mówi Starosta Wołomiński
Adam Lubiak.
Trzeba przyznać, że osiągnięcia na rzecz rozbudowy i
modernizacji Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w
Wołominie, jakich w obecnej kadencji dokonały powiatowe władze samorządowe na czele ze Starostą Adamem
Lubiakiem to bezprecedensowy sukces w historii Powiatu
Wołomińskiego.
/opr. KW/

www.facebook.com/kurier.w
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OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176, ze zm.)

Starosta Wołomiński
zawiadamia
o wydaniu w dniu 9 grudnia 2022 roku dla Burmistrza Tłuszcza,
reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Piotra Gołosia, decyzji Nr 49pz/2022
znak: WAB.6740.14.41.2022, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności,
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.

Betlejemskie Światełko Pokoju
dotarło do Ząbek i Kobyłki
W ubiegłą niedzielę, 18 grudnia po zmroku, w nastrojowej, zimowej scenerii
w Kobyłce i w Ząbkach odbyły się przedświąteczne spotkania, podczas których
harcerze przekazali włodarzom i mieszkańcom Betlejemskie Światełko Pokoju.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem
organu wydającego decyzję - Starosty Wołomińskiego, 05-200 Wołomin,
ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od dnia uznania obwieszczenia za doręczone
w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, ze zm.).
Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie
ul. Prądzyńskiego 3, Wydział Budownictwa, (tel. 22 346 11 07).

Betlejemskie Światełko Pokoju
każdego roku przekazywane jest

z Groty Narodzenia Pańskiego
na cały świat za pośrednictwem
harcerzy, aby w każdym
domu na świątecznym stole
mógł zagościć płomień pokoju, wiary i braterstwa.
Od kilkunastu lat Betlejemskie Światło Pokoju gości
także w Ząbkach. W ubiegłą niedzielę przekazali je
mieszkańcom i władzom
na czele z Burmistrz Małgorzatą Zyśk harcerze z
Hufca ZHP Ząbki, podczas
spotkania odbywającego się
w Parku Miejskim im. Szuberta,
zorganizowanym
przez Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach.
W tym samym czasie ceremonia przekazania światełka
odbyła się również w Kobyłce.
O 17:00 w sali widowiskowej
kobyłkowskiego MOK-u zorganizowana została Wigilia
Miejska, podczas której Betle-

jemskie Światełko Pokoju przekazali na ręce Burmistrz Edyty Zbieć i
mieszkańców, harcerze ze Szczepu
4 DH i GZ w Kobyłce. Następnie
odbył się koncert kolęd w wykonaniu Chóru Parafii Św. Kazimierza
Królewicza pod dyrekcją Magdaleny Hutek, występ sekcji instrumentów dętych oraz
występ dzieci ze Studia Wokalnego MOK
Kobyłka prowadzonego przez Pana Karola
Bąk-Łupińskiego.
/opr. KW; foto:
MOK Kobyłka;
B. Śladowski –
UM Ząbki/
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Jubileuszowe
Spotkanie Wigilijne
na rynku w Serocku
W ubiegłą niedzielę, 18 grudnia na serockim rynku
odbyło się XXV Spotkanie Wigilijne. Na uczestników
czekały świąteczne kramy, występy artystyczne oraz
gorący poczęstunek. Można było poczuć magiczną
atmosferę nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.
Podczas Spotkania Wigilijnego można było odwiedzić
świąteczne kramy pełne pysznych dań, które kusiły swoim
zapachem i smakiem oraz stoiska z wyrobami artystycznymi,
takimi jak:
bombki, stroiki, wyroby z drewna, ceramika artystyczna, wyroby pszczelarskie oraz gotowe
tekstylne upominki świąteczne.
Dzięki gorącym napojom i posiłkom łatwiej było przetrwać w
mroźniej aurze. Gości poczęstowano też gorącym świątecznym barszczykiem.
W magię świąt wprowadziły występy zespołów z CKiCZ: Kantyczki, Wesołe
nutki, zespół In Canto, chór Cantores Adalberti oraz Księdza Rafała i Przyjaciół.
Dzieci, młodzież i dorośli swoimi występami rozpromienili cały serocki rynek,
gdzie mimo mrozu każdy z ochotą włączał się we wspólne kolędowanie.
Podzielono się opłatkiem, a Burmistrz Artur Borkowski
złożył najserdeczniejsze życzenia wszystkim mieszkańcom
Miasta i Gminy Serock. Wokół rozpościerała się magiczna
atmosfera nadchodzących świąt Bożego Narodzenia.
W imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim uczestnikom za tak liczne przybycie!
/opr. KW; źródło: UMiG Serock/

INFORMACJA

O WYWIESZENIU WYKAZU
NIERUCHOMOŚCI
PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
Burmistrz Radzymina działając stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) informuje, że w dniu
20 grudnia 2022 roku wywieszono na okres 21 dni w siedzibach
Urzędu Miasta i Gminy Radzymin przy Placu Tadeusza
Kościuszki 2, ul. Konstytucji 3 Maja 19 oraz ul. Komunalnej 2,
a także zamieszczono na stronie internetowej bip.radzymin.pl
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, oznaczonej
jako działki ewidencyjne nr 175/15 i 175/23 w obrębie Ruda,
gmina Radzymin.
Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
/-/ Krzysztof Dobrzyniecki

www.facebook.com/kurier.w

Uchwalono budżet
Gminy Radzymin
na trudne czasy
W ubiegły poniedziałek, 19 grudnia odbyła się 53. Sesja
Rady Miejskiej w Radzyminie, podczas której podjęta
została uchwała budżetowa Gminy Radzymin na 2023 rok.
To będzie trudny rok dla Radzymina, w którym będą kontynuowane
jedynie już rozpoczęte inwestycje
oraz te, na które gmina otrzymała dofinansowanie.
Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na 2023 rok, która podjęta została
16 głosami poparcia, przy 1 głosie
sprzeciwu (radny Przemysław Śledź) i
3 głosach „wstrzymujących się” (radni: Ewa Wnuk, Katarzyna Stokowska,
Marek Brodziak) zakłada dochody na
poziomie 208 mln zł, a wydatki na poziomie 222,6 mln zł. Ustalono deficyt
w wysokości 14 436 437,50 zł.
Planuje się, iż dług Gminy Radzymin na koniec 2023 r. wyniesie
105 550 000,00 zł i stanowił będzie
około 53% planowanych dochodów
budżetu.
Natomiast łączna kwota przypadających na 2023 r. rat pożyczek i wykupu
papierów wartościowych oraz kosztu
obsługi zadłużenia, która stanowi wartość 11 483 562,50 zł, stanowić będzie
5,78 % planowanych dochodów budżetu. Na 2023 r. planuje się emisję obligacji o wartości 18,5 mln zł przy rozchodach z tytułu wcześniej zaciągniętych
zobowiązań wartości 6 243 562,50 zł.
Przyrost wartości zadłużenia netto planuje się zatem na 12 256 437,50 zł.
Na realizację zadań inwestycyjnych
w 2023 r. przewidziano blisko
66 mln zł. Najważniejsze zaplanowane
inwestycje to:
Budowa al. Lecha Kaczyńskiego (inwestycja realizowana przy udziale
środków FDS) - II etap inwestycji,
drogi dojazdowe do strefy przemysłowej wraz z dokumentacją projektową
(ciąg komunikacyjny łączący ul. Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, Zawadach, Mokrem); modernizacja ulic: Borkowskiej w Rudzie,
15-ego Sierpnia w Mokrem, Sasankowej w Łąkach, Napoleońskiej w

St. Dybowie, Leśnej, Kossaka, Rzemieślniczej, Czarnej w Nadmie,
Markiewicza i Sadowej w Słupnie,
Sikorskiego w Cegielni, Sybiraków,
Rodzinnej i Nastrojowej w Słupnie
(finansowanie w ramach Polskiego
Ładu); budowa i przebudowa dróg
gminnych - ul.: Prosta, Morelowa,
Ochorowicza i Klubowa; projekt i budowa 2 parkingów systemu „Parkuj
i Jedź” (teren obecnej S8 na odcinku
od DW 635 do ul. Słowackiego oraz
ul. P.O.W.), projekt i budowa parkingu „Parkuj i Jedź” (ul. Kolejowa); budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul.
Wołomińskiej i Jana Pawła II do granicy z Markami (inwestycja w ramach
ZIT WOF); budowa 2 budynków komunalnych w Radzyminie; wniesienie
wkładu do spółki prawa handlowego –
PWiK sp. z o.o.; budowa wodociągu w
Borkach; budowa nowej SUW; Zielony
Radzymin - rozwój terenów zielonych
w centrum miasta; realizacja projektu
„Radzymiński rynek - miejsce spotkań
z kulturą” - adaptacja historycznego
centrum miasta na cele kulturalne;
kontynuacja budowy Muzeum Bitwy
Warszawskiej 1920 r.; zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego dla
szkół; projekt budowy ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wołomińskiej do granicy z Gminą Wołomin (inwestycja w
ramach ZIT WOF); projekt modernizacji ulic: Mickiewicza w Radzyminie,
Kwiatów Polskich i Zdrojowej, Władysława IV i Zielnej, Pólko i Wrzosowej,
Jaworówki w Nadmie, Łąkowej wraz
z ulicami przyległymi oraz ul. Rubinowej i fragmentu ul. Brylantowej w
Radzyminie; dokumentacja projektowa i budowa sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu ulic: Konstytucji 3 Maja,
Żeromskiego, Narutowicza, Zwycięskiej w Radzyminie.
/opr. KW/

KOLĘDUJMY MAŁEMU
z Towarzystwem Przyjaciół Radzymina
ZE STOLICY SWEJ NADZIEMSKIEJ CHRYSTUS DZISIAJ SCHODZI,
I W STAJENCE BETLEJEMSKIEJ Z MARYI SIĘ RODZI!
I WYCIĄGA SWE RĄCZĘTA DO CAŁEGO ŚWIATA
SERCA JEGO MIŁOŚĆ ŚWIĘTA W TOBIE WIDZI BRATA!
I OTWIERA USTA SWOJE, NIEBIESKA DZIECINA:
„ZŁÓŻCIE PRZY MNIE WASZE ZNOJE,
JAM PRAWDA JEDYNA!
PRZYJDŹCIE ZATEM DO MNIE WSZYSCY,
BO WAM SZCZĘŚCIE NIOSĘ,
NA TYCH, CO MI BĘDĄ BLISCY ŁASKI ZEŚLĘ ROSĘ”.
Serdeczne życzenia zdrowych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności w Nowym 2023 roku
składa Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Radzymina.
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» NIERUCHOMOŚCI
• Wynajmę w Łomży lokale: 30m2, 50m2,
100m2 oraz powierzchnię magazynową i
biurową: 50m2, 100m2, 200m2.
Tel. 600-588-666. (+)
• Lokale do wynajęcia w Wyszkowie. 40m2:
parter, witryna, media -1200 zł, 60m2:
parter, witryna, media - 2500 zł.
Tel. 606-211-844. (+)
• Tłuszcz os. Długa, sprzedam działki bud. o
pow. 650m2 i 835m2. Tel. 511-088-167.(+)
KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ KAŻDĄ
NIERUCHOMOŚĆ DO REMONTU
Z PROBLEMEM PRAWNYM, ZADŁUŻONĄ,
UDZIAŁ. TEL. 786-805-828. (10)

» Nauka

» USŁUGI
• Wykonam elewacje, docieplenie budynków. Tel. 798-447-566. (+)
• Wywóz mebli, gabarytów, odpadów i
innych, przeprowadzki. Usługi porządkowe.
Tel. 513-367-980 (+)

• Pomoc w pisaniu prac dyplomowych
i zaliczeniowych. Tel. 506-141 -563. (14)

» ZATRUDNIĘ
• Przyjmę do pracy na elewacje.
Tel. 798-447-566. (+).

ZG.2280.2.1.2022

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Łochów
OGŁOSZENIE O ZAKUPIE LASÓW I GRUNTÓW
PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA
Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. 2022 poz.672 ze zm.) Nadleśnictwo Łochów informuje,
że jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, które:
• są położone w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Łochów – tj. w gminie Łochów, Stoczek, Sadowne, Miedzna, Korytnica, Liw,
Węgrów, Jadów i Strachówka,
• są objęte Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu lub stanowią teren rolny opisany w powszechnej ewidencji gruntów jako Ls,
RV, RVI, RVIz, ŁV, ŁVI, PsV, PsVI, N,
• zostały ujęte w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako teren leśny lub przeznaczony do zalesienia
a w przypadku braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zostały objęte decyzją o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu jako grunt przeznaczony do zalesienia,
• stanowią enklawę wśród gruntów pozostających w zarządzie Lasów Państwowych
• przylegają do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych (najlepiej z dwóch bądź trzech stron lub dłuższym
bokiem),
• mają uregulowany stan prawny,
• mają założoną księgę wieczystą,
• nie są obciążone na rzecz osób trzecich,
• nie występują spory graniczne.
Nadleśnictwo Łochów prosi o przesyłanie ofert pisemnych pocztą na adres:
Nadleśnictwo Łochów
ul. Wyszkowska 28
07-130 Łochów.
Oferta sprzedaży powinna zawierać:
1. Oznaczenie nieruchomości: nazwa gminy, obrębu ewidencyjnego, numer działki/działek ewidencyjnych, rodzaj i klasa użytku/
ów ewidencyjnych oraz ich powierzchnia w konkretnej działce (najlepiej w postaci wypisu z rejestru gruntów),
2. Zaświadczenie o przeznaczeniu oferowanych gruntów w miejscowym planie zagospodarowania a w przypadku braku tego
planu, informację dotyczącą zapisów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz dla
gruntów rolnych - decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – wskazującą możliwość ich zalesienia,
3. Oznaczenie księgi wieczystej,
4. Oświadczenie właściciela (lub właścicieli w przypadku współwłasności lub wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej)
o braku sporów granicznych i braku obciążeń na rzecz osób trzecich i przynależności,
5. Informację o częściach składowych i przynależnościach.
Uwaga:
W przypadku współwłasności ofertę muszą złożyć wspólnie wszyscy współwłaściciele.
Zastrzega się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami grunt nabywany przez nadleśnictwo nie może być zakupiony za cenę
wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
Szczegóły zakupu, wzór wniosku oferty sprzedaży lasu lub gruntu przeznaczonego do zalesienia oraz oświadczenia dotyczącego
braku obciążeń, sporów granicznych, części składowych i przynależności są dostępne na stronie internetowej Nadleśnictwa
Łochów, pod linkiem:
https://lochow.warszawa.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/ogloszenie-zakup-lasow-i-gruntow-do-zalesienia

Osoba wyznaczona do kontaktu w przedmiotowej sprawie:
Konrad Podgajny – tel. (25) 675 20 78; email: konrad.podgajny@warszawa.lasy.gov.pl
Nadleśniczy Nadleśnictwa Łochów
Bogusław Piątek
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VII Gminny Przegląd Kolęd
i Pastorałek pod honorowym
patronatem Wójta Gminy Dąbrówka
Piękną tradycją Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bitwy
Warszawskiej 1920 Roku w Józefowie, stało się organizowanie
dorocznego Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek.
W tegorocznej, siódmej edycji konkursu wzięło udział aż 37 uczniów
i przedszkolaków z terenu Gminy Dąbrówka.

VII Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek pod honorowym
patronatem Wójta Gminy Dąbrówka, odbył się w Publicznej
Szkole Podstawowej im. Bitwy Warszawskiej 1920 Roku w
Józefowie w piątek, 9 grudnia.
Było to niezwykłe przeżycie. Na repertuar złożyły się zarówno kolędy tradycyjne, znane od pokoleń, ale też zupełnie
współczesne pastorałki. Wszyscy uczestnicy podzielili się
swoim niezwykłym wokalnym talentem i wręcz zaczarowali
publiczność. Magia cudownych melodii oraz piękno słów
udzieliło się wszystkim obecnym, zapanowała niezwykła
świąteczna atmosfera.
W konkursie udział wzięli uczniowie ze szkół: Szkoły Podstawowej im. C.K. Norwida w Dąbrówce, Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Guzowatce, Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Bitwy Warszawskiej 1920 Roku
w Józefowie, Publicznej Szkoły Podstawowej im. A. Goszczyńskiej we Wszeborach. Nie zabrakło przedszkolaków z
następujących placówek: Przedszkola „Bajkowy Świat” w
Chajętach, Oddziału Przedszkolnego w Józefowie, Oddziału
Przedszkolnego we Wszeborach, Przedszkola „Wyspa Malucha” we Wszeborach. Łącznie w konkursie wzięło udział
37 uczniów i przedszkolaków.
Obecni byli także nauczyciele oraz rodzice, którzy bardzo
przeżywali występy swoich podopiecznych.
Wydarzenie swoją obecnością zaszczyciła również Zastępca
Wójta Gminy Dąbrówka Agnieszka Gryglas, która „trzymała mocno kciuki” za wszystkich uczestników konkursu.
Konkurs przebiegał w czterech kategoriach wiekowych:
przedszkolaki, uczniowie z kl. 1-3, uczniowie z kl. 4- 6
oraz uczniowie kl. 7- 8. Wszystkich uczestników oceniała
komisja w składzie: Helena Kuśkowska – Przewodnicząca
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Dąbrówka, Anna Maniecka - Dyrektor GCK w Dąbrówce, Lidia
Sikorska-Księżnik odpowiedzialna w UG Dąbrówka za
promocję i współpracę z organizacjami pozarządowymi,
Arkadiusz Wójcik - Dyrektor Szkoły oraz organizatorzy
konkursu: Elwira Sobólska – Nauczyciel religii, Izabela Głowacka - Nauczyciel muzyki.
Trzeba przyznać, że wykonanie utworów i ich aranżacja były
na bardzo wysokim poziomie. Wszyscy uczestnicy dołożyli
wszelkich starań, aby zaśpiewać jak najładniej. Komisji konkursowej było bardzo trudno wyłonić zwycięzców spośród
licznego grona utalentowanych wykonawców. Bardzo nas
cieszy, że Przegląd Kolęd i Pastorałek zyskał tak duże uznanie na terenie Gminy Dąbrówka i z każdym rokiem staje się
coraz bardziej popularny. Również ważne jest to, że polskie
kolędy oraz pastorałki są tak dobrze znane przez dzieci i

młodzież - przecież to ważny
element naszej wiary katolickiej,
a także istotna część polskiej kultury i tradycji.
W imieniu społeczności szkolnej
serdeczne podziękowania składamy: uczestnikom za włożony
wysiłek w przygotowanie się do
konkursu i przepiękne zaśpiewanie utworów, nauczycielom i
rodzicom za czas i trud włożony w przygotowanie uczniów
i przedszkolaków, Wójtowi Gminy Dąbrówka panu Radosławowi Korzeniewskiemu oraz Zastępcy Wójta Gminy Dąbrówka pani Agnieszce Gryglas za przekazanie funduszy na
nagrody dla zwycięzców, pani Lidii Sikorskiej-Księżnik za
współorganizację konkursu, pani Izabeli Głowackiej i pani
Elwirze Sobólskiej za organizację kolejnej edycji konkursu,
uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły w Józefowie
za przygotowanie dekoracji oraz obsługę techniczną konkursu.
Wyniki VII Przeglądu Kolęd i Pastorałek przedstawiają się
następująco:
W kat. wiekowej przedszkole, nagrodzono wszystkich
uczestników, jednak szczególne wrażenie na jury zrobił
występ Blanki Roguskiej z Przedszkola „Wyspa Malucha”
we Wszeborach, za co przyznano jej wyróżnienie.
W kat. uczniowie z klas 1-3: I miejsce – Sandra Getka,
SP im. C. K. Norwida w Dąbrówce; II miejsce - Nikola
Augustyniak, SP im. A. Goszczyńskiej we Wszeborach;
II miejsce - Jagoda Zając, SP im. Bitwy Warszawskiej
1920 Roku w Józefowie.
W kat. uczniowie z klas 4-6: I miejsce - Zuzanna Lis, SP im.
C.K. Norwida w Dąbrówce; II miejsce- Weronika Getka,
P im. C.K. Norwida w Dąbrówce; III miejsce - Amelia Gawlik, SP im. A. Goszczyńskiej we Wszeborach. Wyróżnienie
- Maja Gołaszewska, SP im. Jana Pawła II w Guzowatce.
W kat. uczniowie z klas 7-8: I miejsce - Iga Stachurska,
SP im. Bitwy Warszawskiej 1920 Roku w Józefowie; II miejsce - Maria Adamska, SP im. Bitwy Warszawskiej 1920 Roku
w Józefowie; III miejsce - Kinga Pęgier, SP im. A. Goszczyńskiej we Wszeborach.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za dostarczenie niesamowitych przeżyć oraz zapraszamy
za rok do Józefowa już na VIII Przegląd Kolęd i Pastorałek.
/opr. KW; źródło: SP w Józefowie/

