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Ząbki

Ta jedna z największych inwestycji w historii Ząbek powoli staje się faktem. Wieloletnie przygotowania do inwestycji  zwią-
zane ze wskazaniem lokalizacji, zakupem  nieruchomości, opracowaniem dokumentacji technicznej, znalezieniem źródeł 
fi nansowania powoli przechodzą w fazę realizacji.  W czwartek, 28 marca została podpisana umowa między Miastem Ząbki, 
a konsorcjum fi rm: „PRK 7 Nieruchomości” Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Trakcją PRKII S. A. z siedzibą w Warszawie, 
będących łącznie wykonawcą budowy budynku szkoły przy ul. Dzikiej w Ząbkach.

Wołomin

15 kwietnia br. rozpoczęła się rozbudowa drogi powiatowej ul. Wileńskiej (Nr 
4359W ) w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do ul. Reja 
wraz z budową ronda na tym skrzyżowaniu w ramach zadania inwestycyjnego 
p.n.: „Przebudowa ul. Wileńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego 
do skrzyżowania z ul. Reja w Wołominie gm. Wołomin”. 

Zgodnie z umową wykonawca powi-
nien zakończyć prace do dnia 30 sierpnia 
br. Do przetargu na wykonanie przebu-
dowy przystąpiło 5 wykonawców. Najko-
rzystniejsza ofertę opiewającą na kwotę 3 
111 791,43 zł zaproponowała fi rma P&K 
JACZEWSCY Jaczewski Paweł. 

Zakres prac obejmuje m.in.:
• przebudowę istniejących chodników i 
budowę ścieżki rowerowej;
• remont nawierzchni jezdni, chodników 
i zjazdów;
• budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Wi-

leńskiej z ul. Reja;
• przebudowę istniejącej kanalizacji 
deszczowej;
• przebudowę i budowę oświetlenia 
ulicznego.

Na czas prowadzenia robót zostanie 
wprowadzona tymczasowa organiza-
cja ruchu i nastąpi całkowite zamknię-
cie ul. Wileńskiej na odcinku od ronda 
na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego do 
skrzyżowania z ul. Reja. W załączeniu 
przekazujemy schemat objazdu linii au-
tobusowych oraz mapę objazdów dla 
uczestników ruchu kołowego.

Dokończenie str. 4

Ze strony miasta umowę podpisała 
burmistrz  Małgorzata Zyśk, ze strony 
konsorcjum - prezes Paweł Kozieł oraz 
wiceprezes Andrzej Więckowski. Koszt 
inwestycji to ponad 43 mln zł. Zgodnie 
z umową inwestycja ma być zakończona 
do 31.08.2020 r.

Planowana inwestycja zlokalizowana 
jest w Ząbkach w przy skrzyżowaniu ulic 
Dzikiej i Andersena. Jest to planowana 
szkoła podstawowa  wraz z przedszko-

lem.
Projektowany budynek zlokalizowa-

ny jest w centralnej i wschodniej części 
działki przy skrzyżowaniu ulic dzikiej i 
Andersena. Budynek tworzą dwie bryły 
główne, części szkolnej w kształcie od-
wróconej litery C i prostopadłościennej 
sali gimnastycznej domykającej układ. 
Poszczególne części posadowiono na 
parterowej rozległej podstawie będącej 
łącznikiem pomiędzy bryłami główny-

mi. Pomiędzy ramionami części szkolnej 
znajduje się wewnętrzny dziedziniec. 
Część szkolna będzie miała 3 kondygna-
cje nadziemne. Hala sportowa zapro-
jektowana jest jako dwukondygnacyjna 
z kotłownią na dachu oraz niewielkim 
podpiwniczeniem. Parterowa podstawa 
budynku jest znacznie bardziej rozległa 
od strony południowej, w której zapro-
jektowano przedszkole. Budynek zlo-
kalizowano w bliskiej odległości od ulic 
przyległych, wyznacza on pierzeję ulic.
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Zatrudnię pomoc do hotelu oraz 
pomoc do kuchni w restauracji 
w Emilianowie k / Radzymina

tel. 530-623-598 lub (22) 760 21 78

W Poniedziałek Wielkanocny zapraszamy na ucztę dla ducha.

Występują:
Aleksandra Żakiewicz

- sopran
Kwartet Warsaw Camerata
Elżbieta Paliwoda-Bulicz 

- I skrzypce
Monika Kos-Nowicka 

- II skrzypce
Wojciech Walczak 

- altówka
Karol Wachnik

- wiolonczela
Serdecznie zapraszamy.

W Kościele Matki Bożej Królowej Polski w Pustelniku w Koncercie Wielkanocnym wystąpi Kwartet Warsaw Camerata wraz 
z Aleksandrą Żakiewicz (sopran). Podczas koncertu usłyszymy utwory wybitnych światowych kompozytorów nawiązujące do 
Zmartwychwstania i okresu Wielkiej Nocy.

Program koncertu:
Georg Friedrich Händel - Uwertura do oratorium "Mesjasz"

Georg Friedrich Händel 
- "Rejoice greatly, O daughter of Zion" - aria z oratorium "Mesjasz"

Antonio Vivaldi - Concerto e-moll RV 134: Allegro moderato - Andante - Allegro
George Frideric Handel - "I know that my Redeemer liveth"

- aria z oratorium "Mesjasz"
Johann Sebastian Bach - Aria z Suity orkiestrowej D - dur BWV 1068

Cesar Franck - "Panis Angelicus"
Piotr Czajkowski  - "Modlitwa poranna"

Henri Seroka  - "Ave Maria"
Johann Sebastian Bach - Sinfonia z Kantaty BWV 165

Wolfgang Amadeus Mozart - "Tu virginum corona" i "Alleluja" z motetu "Exsultate, 
jubilate"

Bezpłatne badania USG dla dzieci
Fundacja Ronalda McDonalda po raz kolejny odwiedzi Wołomin! W ramach akcji 

"NIE nowotworom u dzieci" 
w dniach 26-27 kwietnia zostaną przeprowadzone profi laktyczne badania USG 

u dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat z terenu gminy Wołomin.
Zapisy odbędą się między godziną 9:00 a 15:00 w dniach 17-18 kwietnia pod numerem telefonu 22 763 30 76.
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8 kwietnia 2019r. ogłoszono wyniki Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce za rok 2018. W swej kate-
gorii (gminy miejskie) Ząbki znalazły się w pierwszej dziesiątce (8 miejsce). Natomiast rok wcześniej (przy analizie budżetu 
za 2017 r.), zajęliśmy 13 miejsce.

Zestawienie przygotowała grupa eks-
pertów Uniwersytetu Jagiellońskiego 
oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Krakowie. Przeanalizowali oni fi nanse 
ponad 2400 gmin i przeszło 300 powia-

tów, biorąc pod uwagę siedem wskaźni-
ków, tj.:

• udział dochodów własnych w 
dochodach ogółem, 

• relację nadwyżki operacyjnej do 
dochodów ogółem, 

• udział wydatków inwestycyjnych 
w wydatkach ogółem, 

• obciążenie wydatków bieżących 
wydatkami na wynagrodzenia i 
pochodne od wynagrodzeń, 

• udział środków europejskich w 
wydatkach ogółem (bez porę-
czeń), 

• relację zobowiązań do docho-
dów ogółem

• oraz udział podatku dochodo-
wego od osób fi zycznych w do-
chodach bieżących.

W gronie gmin miejskich w pierwszej 
dziesiątce znalazły się:

1. Podkowa Leśna,
2. Puszczykowo, 
3. Józefów, 
4. Knurów, 
5. Imielin, 
6. Milanówek, 
7. Radziejów, 
8. Ząbki, 
9. Kołobrzeg
10. Polanica-Zdrój.
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Dokończenie tekstu ze str. 1 Ząbki

Teren wokół budynku został zaprojektowany jako teren rekre-
acyjno-sportowy, zawierający plac zabaw dla dzieci przedszkol-
nych, plac zabaw dla dzieci szkolnych, bieżnie, boisko do piłki 
nożnej, siłownię zewnętrzną. Zaprojektowano ścieżkę rowerową, 
chodniki i dojścia, dojazd oraz inną niezbędną infrastrukturę 
techniczną tj. instalacje na działce. Teren inwestycji ogrodzono. 
W części północnej zlokalizowano miejsca postojowe. Budynek 
został zaprojektowany jako budynek niski, do 3 kondygnacji, nad-
ziemnych o wysokości nie przekraczającej 12 m.

Projektowany budynek to szkoła podstawowa (budynek 
oświaty) z salą gimnastyczną i pięciooddziałowym przedszko-
lem. W obiekcie zaprojektowano wszystkie niezbędne do pra-
widłowego funkcjonowania budynku pomieszczenia takie jak:
• sale lekcyjne/dydaktyczne,
• sale przedszkolne,
• szatnie, sanitariaty,
• pomieszczenia administracyjne,
• halę sportową i sale korekcyjne
• pomieszczenia techniczne
• zaplecze kuchenne,
• pomieszczenia służące komunikacji pionowej i poziomej, itp.

PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU
• ilość kondygnacji nadziemnych 3
• ilość kondygnacji podziemnych 1
• wysokość budynku 11,73 m
• powierzchnia zabudowy 5139,73 m2
• powierzchnia budynku netto 8909,32 m2
• powierzchnia ruchu 2127,41 m2
• powierzchnia usługowa 164,21 m2
• powierzchnia użytkowa 6617,7 m2
• powierzchnia całkowita budynku 13714,01 m2
• powierzchnia całkowita części nie zadaszonej 321,57 m2
• powierzchnia całkowita części zadaszonej 13392,44 m2
• kubatura budynku brutto 55 585,87 m3
• kubatura części nadziemnej 55 179,20m3
• kubatura części podziemnej 406,67 m3
• ilość sal dydaktycznych 28
• ilość oddziałów przedszkolnych 5

oprac. I.P.

Wołomin

W dniu 11 kwietnia odbyło się inau-
guracyjne posiedzenie nowej Rady, które 
otworzył i poprowadził starosta Adam 
Lubiak. W skład Rady Społecznej wcho-
dzą przedstawiciele gmin, powiatu oraz 
Wojewody Mazowieckiego.

Pełny skład Rady:
1. Adam Lubiak

– przewodniczący rady
2. Sławomir Pisarczyk – przedstawiciel 

Wojewody Mazowieckiego

3. Waldemar Banaszek
4. Paweł Dąbrowski
5. Kamil Iwandowski
6. Dariusz Kokoszka
7. Łukasz Marek
8. Jerzy Mikulski
9. Rafał Mathiak
10. Jacek Orych
11. Adam Pietrzak
12. Bożena Woldon

13. Dorota Wróbel
14. Edyta Zbieć
15. Małgorzata Zyśk

Rada Społeczna jako organ inicjują-
cy, opiniodawczy i doradczy dla organu 
prowadzącego szpital i dla dyrektora 
jednostki, pełni bardzo ważną rolę w 
prawidłowym funkcjonowaniu placówki 
i stanowi wsparcie w procesie podejmo-
wania decyzji i wyznaczania kierunków 
działania przez władze powiatu oraz dy-
rekcję szpitala.

Na mocy uchwały nr V -47/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 marca2019 r., został powołany skład nowej Rady 
Społecznej Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. 
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Klembów

Tania
reklama!!!

tel. 694-759-987

Efektem współpracy władz gminy Klembów z OSP w Rosz-
czepie będzie modernizacja remizy strażackiej w Roszczepie. 
Wspólnymi siłami, a przede wszystkim dzięki staraniom Mag-
daleny Bieniek, inspektora ds. środków zewnętrznych w Urzę-
dzie Gminy, pozyskano na to 175.000 zł z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Dzięki temu remiza zyska m.in. nową 
elewację wraz z ociepleniem oraz nowy system ogrzewania. 
Wyremontowane zostanie też wnętrze strażnicy. Zarząd OSP 

podpisał stosowną umowę w Urzędzie Marszałkowskim.
Kolejne 178.000 zł na modernizację remizy strażackiej z 

funduszy europejskich uzyskano także dla OSP Dobczyn! W 
środę, 10 kwietnia podpisana została umowa w Urzędzie Mar-
szałkowskim. Remiza w Dobczynie będzie wyglądała jak nowa, 
zyska nową elewację, nowe ogrzewanie, wyremontowane zo-
staną wnętrza. W imieniu OSP umowę podpisali: prezes Kamil 
Szymborski oraz skarbnik Czesław Śmietański.
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Marki

Sztuka, edukacja i konkursy – na tych nietypowych dla miejskiej fi rmy polach 
wyróżnia się Wodociąg Marecki, o czym w maju można się przekonać oglądając 
wystawę Wodny Świat i tworząc grę memory.

Dostarczać wodę, odbierać ścieki – 
to oczywiście główne zadania marec-
kiego wodociągu. Spółka nie zapomina 
jednak o społecznej odpowiedzialności 
biznesu i włącza się w życie miasta. Od 
lat współpracuje z różnymi instytucja-
mi samorządowymi i organizacjami 
pozarządowymi, czego efektem jest 
np. realizacja projektów z Fundacją 
Otwarte Serce. Pod koniec ubiegłego 
roku narodził się pomysł, aby wspólnie 
z nią stworzyć wystawę fotografi czną. 
Motywem przewodnim stała się oczy-

wiście woda. Do przygotowań zostali 
zaproszeni podopieczni fundacji, a tak-
że pracownicy Wodociągu Mareckiego. 
Owocem wspólnej pracy jest wystawa 
zdjęć „Wodny Świat” w baśniowej od-
słonie. Ci, którzy jeszcze jej nie widzieli, 
zobaczą ją w siedzibie Fundacji Otwar-
te Serce, a następnie – podczas Nocy 
Muzeów – w Mareckim Ośrodku Kul-
tury (MOK). Naprawdę warto!

Wodociąg Marecki liczy również na 
kreatywność młodych mieszkańców. 

15 kwietnia spółka ogłosiła konkurs 
zatytułowany „Woda w pamięci”. Jego 
adresatami są uczniowie ze szkół pod-
stawowych z Marek oraz uczestnicy za-
jęć MOK. Dzięki konkursowi powstaną 
propozycje trzech kart do gry pamię-
ciowej typu memory. Każda z nich 
będzie o innej tematyce: o wodzie, eko-
logii i Wodociągu Mareckim. Z najlep-
szych prac powstanie gra, która trafi  w 
ręce mieszkańców, a laureaci otrzymają 
nagrody. Więcej informacji na stronie 
www.wodociagmarecki.pl. Zdjęcie z wystawy „Wodny Świat”

Rozmowa z Rafałem Mathiakiem, wójtem Klembowa

Jest Pan wójtem już drugą kadencję, 
która już na dobre się zaczęła. W po-
przedniej zrealizowano mnóstwo in-
westycji z udziałem środków zewnętrz-
nych. Równie aktywnie na terenie gminy 
Klembów inwestowały samorząd powia-
towy oraz wojewódzki. Jakie są plany i 
perspektywy na najbliższe lata? Na co 
chciałby Pan położyć szczególny nacisk?

W poprzedniej kadencji, czyli w latach 
2014-2018 wydaliśmy łącznie na wszyst-
kie inwestycje gminne 40 mln zł, z tego 
13,5 mln zł pochodziło z tzw. funduszy 
zewnętrznych. Cały czas jesteśmy bar-
dzo aktywni i skuteczni w pozyskiwaniu 
dodatkowych środków na rozwój gminy. 
Jestem przekonany, że obecna kadencja 
przyniesie nam kolejne sukcesy. Dobra 
współpraca z Samorządem Powiatowym 
i Wojewódzkim przynosi wymierne ko-
rzyści w postaci stałej poprawy infrastruk-
tury drogowej. Mimo, że Gmina nie jest 
zarządcą dróg powiatowych i wojewódz-
kich to z chęcią przystępujemy do wspól-
nej realizacji inwestycji na tych drogach. 
Wychodzę z założenia, że przecież razem 
możemy więcej.

Mamy już w całości zwodociągowaną 
gminę, wodociąg jest w każdej miejsco-
wości. Systematycznie rozbudowujemy 
sieć kanalizacyjną, choć w przypadku 
infrastruktury kanalizacyjnej nie ma co 

oczekiwać szybkiego objęcia siecią całej 
gminy. Jest to po prostu nie realne fi nan-
sowo. Szacunkowe wyliczenia mówią, że 
potrzeba na to około 400 mln zł! Kwota 
niewyobrażalna dla nas. Dlatego w tym 
roku uruchomiliśmy program budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków, po-
magając zainteresowanym mieszkańcom 
w przygotowaniu dokumentacji technicz-
nej i współfi nansując taką budowę kwotą 
do 5.000zł. 

Jeśli chodzi o plany inwestycyjne to do-
tyczą one praktycznie wszystkich aspek-
tów działalności gminy. Zamierzamy za-
inwestować w oświatę (rozbudowa szkoły 
w Dobczynie, termomodernizacja szkół 
w Klembowie i Starym Kraszewie), po-
prawiamy infrastrukturę drogową, dbamy 
o przestrzeń publiczną, rozbudowujemy 
sieć kanalizacyjną, wzmacniamy jednostki 
OSP poprzez zakup nowych samochodów, 
powiększamy sieć oświetlenia ulicznego. 

Gmina Klembów zawsze słynęła z 
dobrych dróg. Wiele sąsiednich gmin  
zazdrościło mieszkańcom Klembowa. 
Mimo dobrej sytuacji drogownictwo 
ma chyba u Państwa wciąż priorytetowe 
znaczenie.

Jest to jeden z naszych priorytetów. W 
ostatnich latach sporo środków zaangażo-
waliśmy w przygotowanie dokumentacji 
projektowej i uzyskaliśmy pozwolenia 
na budowę wielu dróg na terenie gminy. 
Można, więc uznać że jesteśmy dobrze 
przygotowani do pozyskiwania środków 
z rządowego programu „Funduszu Dróg 
Samorządowych”. W tym roku pozyska-
liśmy już 1,5 mln zł na budowę dróg. W 
najbliższym czasie powstaną nowe drogi w 
tak kluczowych miejscach jak: droga Kru-
sze-Tłuszcz, ul. Przytorowa w Ostrówku, 
ul. Długa w Michałowie, ul. Ogrodowa w 
Klembowie. 

Nowy 2019 rok jest niezwykle trudny 
dla większości samorządowców. Przede 
wszystkim za sprawą znaczących pod-
wyżek za odbiór odpadów. Jak to wyglą-
da w Pana gminie?

W wyniku przetargu na odbiór odpa-
dów, które przeprowadzony został jesienią 
2018 roku, podpisaliśmy umowę z fi rmą 
KOBE do czerwca 2020 roku. Niestety, 

tak jak we wszystkich gminach, zmuszeni 
byliśmy do podniesienia stawek o ponad 
30%. W tej chwili podstawowa stawka za 
osobę, przy segregowaniu odpadów wy-
nosi 13 zł. Warto dodać, że odbiory od-
padów odbywają się u nas bez zakłóceń i 
przy dobrej współpracy z fi rmą.  Urucho-
miliśmy również nowy tzw. PSZOK, czyli 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych. Punkt zlokalizowany jest 
przy oczyszczalni ścieków w Klembo-
wie. Mieszkańcy mogą przekazywać do 
PSZOK-u wszelkie segregowane odpady 
oraz gabaryty. Nowy PSZOK powstał przy 
wsparciu funduszy europejskich. 

Druga ważna sprawa, która bezpo-
średnio dotyczy gminy, ale  wynika z sy-
tuacji zewnętrznej to kwestia oświaty, jej 
fi nansowania. Swego czasu sam premier 
stwierdził, że samorządy niewystar-
czająco wspierają oświatę czy też bez-
pośrednio wynagrodzenia nauczycieli. 
Zapewne dotyczy to gmin, które otrzy-
mują subwencję oświatową na takim 
poziomie, że gmina nie musi już do-
kładać do funkcjonowania szkolnictwa. 
Czy gmina Klembów ma wystarczającą 
subwencję?

Na przykładzie ostatnich 5 lat przyjrzyj-
my się, jak w Gminie Klembów wygląda 
fi nansowanie zadań oświatowych.

W latach 2015-2019 otrzymaliśmy z 
rządu subwencję oświatową i dotację na 
przedszkola w wysokości:

• 2015 r.:   9 081 180 zł
• 2016 r.:   9 489 508 zł 
• 2017 r.:   9 758 387 zł 
• 2018 r.: 10 453 091 zł
• 2019 r.: 10 880 054 zł
Tymczasem, na oświatę w tym okresie 

wydaliśmy/wydamy:
• 2015r.:  12 124 650,83 zł
• 2016 r.: 12 413 194,68 zł 
• 2017 r.: 13 829 821,59 zł 
• 2018 r.: 14 079 983,19 zł
• 2019 r.: 15 325 067,43 zł
Porównanie powyższych kwot poka-

zuje, że co roku dokładamy z środków 
własnych (czyli z naszych podatków) od 
3 mln do nawet 4,5 mln złotych w roku 
bieżącym. W latach 2015-2019 Gmina 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU.
Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza pierwszy przetarg ustny 

nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej, oznaczonej w  ewidencji gruntów i 
budynków jako działka ewidencyjna nr 6/1 z obrębu 0036, 
03-12 o pow. 356 m2, położonej w Ząbkach przy ul. Hugona 
Kołłątaja objętej księgą wieczystą Nr  WA1W/00112372/8 

wraz z udziałem w wysokości 1/2 w nieruchomości objętej księgą wieczystą 
Nr WA1W/00111173/6 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako 
działki ewidencyjne nr 6/3 i 13/3 z  obrębu 0036, 03-12 o  łącznej pow.  27 
m2, stanowiącej drogę wewnętrzną, w celu zapewnienie dostępu do drogi 
publicznej ul. Hugona Kołłątaja.

Przetarg odbędzie się dnia 17.05.2019  r. (piątek) o  godz.  1000 w  sali 
konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 223 000 zł
+ obowiązujący podatek VAT.

Wadium: 15 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 14 maja 

2019 r. NA KONTO URZĘDU MIASTA ZĄBKI: Bank Handlowy w Warszawie 
S.A. 35 1030 1016 0000 0000 9290 1041 (liczy się data wpływu środków na 
konto).

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Ząbki, nieruchomość jest położona w obszarze przeznaczonym do zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja nieruchomości: południowa 
część Miasta Ząbki, ok 10 km od centrum Warszawy. Komunikacja: Koleje 
Mazowieckie, komunikacja autobusowa (ZTM Warszawa), komunikacja 
autobusowa Ząbki.

Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje dostępne są na stronie 
bip.zabki.pl/ (w zakładce Przetargi) oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy 
ul. Wojska Polskiego Nr 10, tel.(22) 5109 744 i (22) 5109 745.

Burmistrz Miasta Ząbki
Małgorzata Zyśk

Klembów wydała na oświatę o 18 mln 
zł więcej aniżeli otrzymaliśmy z budżetu 
centralnego, rezygnując z innych potrzeb-
nych wydatków w innych dziedzinach 
funkcjonowania gminy! Warto przypo-
mnieć, że rządzący Polską przekazując 
gminom prowadzenie szkół podstawo-
wych (na podstawie reformy oświaty z 
1991 r.) zakładali, że subwencja pokryje 
całkowite koszty funkcjonowania oświaty 
w gminach. 

Przyjrzyjmy się również wydatkom po-
niesionym w ostatnich latach na wynagro-
dzenia w klembowskiej oświacie:

• 2015r.:    9 249 966,49 zł
• 2016 r.:   9 465 264,09 zł 
• 2017 r.: 10 077 970,02 zł 

• 2018 r.: 10 764 081,83 zł
• 2019 r.: 12 733 505,48 zł
WNIOSEK: środki otrzymywane przez 

Gminę Klembów z budżetu centralnego 
NIE STARCZAJĄ nawet na wynagrodze-
nia w oświacie. Szczególnie widoczne jest 
to w tym roku, kiedy zaczęły już funkcjo-
nować we wszystkich szkołach 7 i 8 klasy 
oraz wzrosły pensje nauczycieli, co spowo-
dowało konieczność dołożenia 1,8 mln zł 
ze środków gminnych do samych wyna-
grodzeń w oświacie.

Jak wygląda sytuacja odnośnie strajku 
nauczycieli w gminie Klembów?

Akcja strajkowa prowadzona jest we 
wszystkich szkołach i przedszkolach.

Dziękuję za rozmowę.
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Problem zanieczyszczonego powietrza jest dziś bardzo poważny. Szacuje się, że w Polsce corocznie umiera ok. 40 tys. ludzi 
w wyniku olbrzymiego zanieczyszczenia atmosfery.  Nasz kraj na tle Unii Europejskiej wygląda bardzo niekorzystnie. Nawet 
popularne górskie kurorty turystyczne spowija smog. I choć wiele się mówi o potrzebie rozwiązania tego problemu, niewiele 
się zmienia. Na szczęście są też i tacy, którzy nie tylko mówią, ale i coś z tym robią. Dzięki pozyskanym środkom unijnym 
gminy Tłuszcz i Zielonka wraz z zainteresowanymi mieszkańcami wybudowały ok. 600 nowych proekologicznych insta-
lacji. W ramach projektu zainstalowano panele fotowoltaiczne, panele solarne, pompy ciepła oraz piece opalane biomasą. 
Ci, którzy zgłosili się do udziału w projekcie nie tylko realnie dbają o środowisko naturalne, ale również oszczędzają swoje 
pieniądze, zarówno na ogrzewaniu, jak i na energii elektrycznej. Projek jest już zrealizowany w 85%.

Projekt ma na celu poprawę stanu śro-
dowiska naturalnego w Gminie Tłuszcz 
oraz Mieście Zielonka. Celem szczegó-
łowym jest zwiększenie produkcji ener-
gii ze źródeł odnawialnych. W ramach 
projektu zostaną zainstalowane systemy 
Odnawialnych Źródeł Energii oparte na 
słonecznej i biomasie dla użytkowników 
prywatnych:

• 49 instalacji kolektorów słonecz-
nych o powierzchni 4,6 m2,

• 140 instalacji kolektorów sło-
necznych o powierzchni 6,9 m2 

• 4 instalacje kolektorów słon o 
powierzchni 9,2 m2, 

• 335 instalacje fotowoltaiczne o 
mocy 2 kWp, 

• 55 instalacje pompy ciepła
• 29 kotłów grzewczych opalanych 

biomasą. 
Łączna liczba instalacji OZE, które 

zostaną zrealizowane w ramach projektu 
wyniesie 612.

Projekt jest realizowany w latach 2016-
2019. Całkowite nakłady inwestycyjne 
wynoszą 8 259 276,14 zł. Przedsięwzięcie 

W ramach projektu powstało 193 instalacji solarnych...                                                ... i 335 instalacji fotowoltaicznych

zostanie sfi nansowane z dotacji z EFRR 
w wysokości 80% kosztów kwalifi kowal-
nych projektu, tj. 6 064 490,04 zł oraz 
środków własnych benefi cjenta (budżetu 
Gminy) w wysokości 20% kosztów kwa-
lifi kowalnych, tj. 1 516 122,51 zł. Podatek 
VAT projektu stanowi koszt niekwalifi -
kowalny.

W wyniku realizacji projektu zostanie 
osiągnięty efekt ekologiczny w postaci 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
w wysokości 1937,28 t (równoważnika 
CO2/rok). 

Produkcja energii elektrycznej z nowo 
wybudowanych instalacji wykorzystują-
cych OZE wyniesie 607,15 MWhe/rok, 
a produkcja energii cieplnej z nowo wy-

budowanych instalacji wykorzystujących 
OZE: 1 374,75 MWht/rok.

Dodatkowa zdolność wytwarzania 
energii ze źródeł odnawialnych dla in-
stalacji, które zostaną zrealizowane w 
projekcie, wynosi 2,07 MW (w tym 0,68 
MWe dla energii elektrycznej, 1,39 MWt 
dla energii cieplnej).

Poprzez zwiększenie poziomu pro-
dukcji energii ze źródeł odnawialnych 
w produkcji energii elektrycznej ogó-
łem będzie możliwe ograniczenie niskiej 
emisji szkodliwych substancji do atmos-
fery. Projekt przyczyni się do zwiększenia 
efektywności energetycznej na poziomie 
produkcji i zużycia w sektorze mieszka-
niowym.

 WÓJT GMINY JADÓW
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jadów i 

na stronach internetowych www.jadow.az.pl; www.bip.jadow.
az.pl został podany do publicznej wiadomości wykaz nie-
ruchomości przeznaczonej do oddania w najem dotyczący 
części działki nr 387/2 położonej w miejscowości Jadów.

Wójt Gminy Jadów 
Dariusz Stanisław Kokoszka

Wołomin Wołomin

10 kwietnia br. nastąpiło wprowadzenie wykonawcy, który ma wykonać przebudowę drogi wojewódzkiej 
nr 635 na odcinku ul. Witosa w miejscowości Czarna i Helenów. W ramach prac powstanie ciąg pieszo – 
rowerowy, zjazdy, zatoka autobusowa i odwodnienie powierzchniowe. Prace prowadzone będą w ramach 
zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w 
ramach ZIT WOF”. Wykonawcą robót jest Zakład Robót Ogrodniczo-Drogowych inż. Michalina Sawicka z 
Kobyłki. Przewidywany termin zakończenia prac to 30.08.2019.

Zakład Usług Terenowych, Budowlanych i Porządkowych „Margot” Małgorzata Szymańska z Warszawy 
na zlecenie gminy Wołomin wykona przebudowę ulicy Kurkowej. W ramach inwestycji zostanie położona 
nowa nawierzchnia jezdni, powstaną chodniki i miejsca postojowe, zostanie zmodernizowane oświetlenie, 
powstanie kanalizacja deszczowa, a teren przy inwestycji zostanie uporządkowany z ujednoliceniem na-
wierzchni i założeniem nowej, cieszącej oko zieleni. Planowany termin zakończenia prac to koniec kwietnia 
2020 r.
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Sama wystawa prezentowała najważ-
niejsze epizody z życia bohatera wysta-
wy, które dość szeroko zostały rozwinięte 
przez prelegenta. Tematem przewodnim 
było motto: „Jak być przyzwoitym w cza-
sach ekstremalnych?”I choć dziś żyjemy 
w czasach trudnych, to możemy mówić 
o dużym szczęściu w porównaniu do 
tego, w jakich warunkach musieli żyć 
nasi dziadkowie i pradziadkowie, któ-
rzy wielokrotnie ocierali się o śmierć. W 
obliczu śmierci ludzi podejmowali różne 
decyzje. Nie zawsze godne. W zamyśle 
spotkanie miało być bardzo kameralne, 

to cieszyło się dużym zainteresowaniem. 
Co szczególnie cieszy, licznie stawiła się 
marecka młodzież. Wśród gości znaleźli 
się, m.in.: burmistrz Jacek Orych, na-
uczyciele, radni. W imieniu marszałka 
Adama Struzika gościła Emilia Oleksiak. 

Z kolei dwa dni później dr Bartoszew-
ski odwiedził tłuszczański Uniwersytet 
Trzeciego Wieku. Na życzenie słuchaczy 
opowiedział w bardzo obrazowy sposób 
o  popularnych dziś tematach, jak cy-
berbezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo 
energetyczne.

15 kwietnia w mareckim Centrum Aktywności Fabryczna zorganizowana zo-
stała wystawa poświęcona prof. Władysławowi Bartoszewskiemu. Przy tej okazji 
nie mogło zabraknąć jego syna, dr Władysława Teofi la Bartoszewskiego, znanego 
historyka i antropologa.


