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– Pływalnie są bezpiecznym środowiskiem. (...) Dystans, obowiązkowe mycie ciała przed
wejściem na płytę basenu
i częsta dezynfekcja minimalizują jakiekolwiek ryzyko
zarażenia. (...) Po wielu miesiącach siedzenia przed monitorami, czy to na lekcjach czy pracy
zdalnej powinno nam zależeć,
by móc skorzystać z jednej z najbardziej bezpiecznych form sportu
i rekreacji, jaką jest odwiedzenie
pływalni lub aquaparku - mówi
Katarzyna Bielska, dyrektor
zarządzająca MCER>> str. 4
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Zatopiony
Wołomin

Podatek od reklam
na Facebook’u

Wakacje
na pływalniach
na 75%

2

Adam Lubiak

– Komunikacja w Ząbkach
stale się rozwija, ale chciałabym
zrobić znacznie więcej w tym obszarze. Mieszkańcy mają możliwość dojazdu do stolicy
korzystając z dwóch węzłów kolejowych. Do
obydwu dojeżdżają Ząbkobusy. F unkcjonuje
też z komunikacja ZTM, to linie 145, 199
i 245. Udało się przekształcić linię 345 w linie
245, kursującą również w weekendy oraz
zwiększyć częstotliwość przejazdów. Przez
cały czas działają też trzy ząbkowskie linie
lokalne – Z1, Z2 i Z3 – mówi Małgorzata Zyśk,
burmistrz Miasta Ząbki >> str. 5

Absolutorium
i wotum zaufania
dla burmistrz Ząbek

Paweł
Żółtek
Zmian
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Zarząd Powiatu
z absolutorium i wotum
zaufania za 2020 rok

Lech
Urbanowski

– Na ulicy Geodetów w Wołominie kierowca auta
osobowego wjechał do tunelu zalanego wodą.
Został ewakuowany przez wołomińską straż
pożarną. Problem ostatnich nawałnic stanowią także połamane konary oraz pozalewane
piwnice i drogi – informowała Państwowa Straż
Pożarna w Wołominie po ubiegłotygodniowych
anomaliach pogodowych >> str. 3
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Kilkaset tysięcy zł
dotacji na wymianę
kopciuchów w Kobyłce

2

ogłoszenia
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O podatku od reklam na Facebook’u rozmawiamy z Pawłem Żółtkiem
– właścicielem biura rachunkowego mojerozliczenia.pl

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363, ze zm.)

Starosta Wołomiński
zawiadamia
o wydaniu w dniu 12 maja 2021 roku dla Burmistrza
Miasta Kobyłka, reprezentowanego przez pełnomocnika
Pana Michała Zasadę, decyzji Nr 12pz/2021 znak:
WAB.6740.14.44.2020, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod nazwą: „Budowa drogi publicznej
łączącej projektowane przedłużenie ulicy Orszagha
z ulicą Warszawską w Kobyłce”.
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 Kobyłka, w nawiasach – numery działek po podziale):
− ew. nr: 114/14 (114/22, 114/23) w obrębie 0036, jednostka
ew. 143401_1 – Kobyłka.
Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: innych dróg
publicznych, sieci uzbrojenia terenu, niewchodzące w skład
projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem – numery
działek przeznaczone pod budowę lub przebudowę: innych dróg
publicznych, sieci uzbrojenia terenu, w nawiasach – numery
działek po podziale):
− ew. nr: 114/14 (114/22, 114/23) w obrębie 0036, jednostka
ew. 143401_1 – Kobyłka,
− ew. nr: 1 w obrębie 0034, jednostka ew. 143401_1 –
Kobyłka.

Podatek od reklam
na Facebook’u
– Jak to?

– Firma zwolniona z VAT ma
obowiązek naliczenia podatku
VAT krajowego adekwatnego
do VAT takiej samej usługi
wykonywanej w Polsce. Podam
przykład: załóżmy, że reklama na
FB wyniosła 1000 zł – do tej wartości należy doliczyć VAT 23%,

– Tak. Reklama zakupiona od
podmiotu zarejestrowanego w
innym państwie członkowskim
to nic innego jak import usług
dla podatku VAT.
– Jeśli moja firma jest zwolniona z podatku VAT, to czy
temat mnie nie dotyczy?

– Otóż niestety
dotyczy – kupując reklamę na
Facebook, czy
Google – firma
ma obowiązek
zarejestrowania się jako
podatnik
V AT- U E –
niezależnie
od tego,
czy jest
podatnikiem VAT
czynnym, czy też zwolnionym.
Po zarejestrowaniu, właściwy
urząd skarbowy nada firmie
„europejski” NIP – oznacza
to, że we wspomnianych wyżej
transakcjach musi posługiwać
się NIP z przedrostkiem „PL”.
Rejestracja jest niezbędna,
żeby nabyć uprawnienia do

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 2021 r. poz. 735.).
Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym
w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3, Wydział Budownictwa, (po
uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr 22 346 11 07 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn. 8-17, śr. 8-16, pt. 8-15).

jeszcze nie znaczy, że tego VAT
nie będzie do zapłaty.

– Wielu przedsiębiorców prowadząc swoją działalność
korzysta z reklam na Facebooku, czy Google. Czy oprócz
efektów marketingowych
usługi te mają też konsekwencje podatkowe?

– (...) kupując reklamę na Facebook, czy
Google – firma ma obowiązek zarejestrowania się jako podatnik VAT-UE – niezależnie od tego, czy jest podatnikiem
VAT czynnym, czy też zwolnionym. Po
zarejestrowaniu, właściwy urząd skarbowy nada firmie „europejski” NIP
– oznacza to, że weN wspomnianych
o w e
wyżej transakcjach
musi posługiobowiązki dla przedsiębiorców
wać się NIPOdz1 stycznia
przedrostkiem
2018 r. wszyscy podatnicy „PL”.
VAT
muszą co miesiąc wysyłać do Urzędu Skarbowego JPK_VAT.
Rejestracja
jest niezbędna, żeby
Przedsiębiorco!
nabyć uprawnienia
do również
wykonywaNowy obowiązek dotyczy
Ciebie,
jeśli jesteś podatnikiem VAT i składasz deklaracje
nia transakcji wewnątrzwspólnoVAT-7 lub VAT-7K.
towych – wyjaśnia
Paweł Żółtek
WAŻNE!
Jednolity Plik Kontrolny musi być generowany i przesyłany
z
mojerozliczenia.pl
wyłącznie w wersji elektronicznej.
czy Twoja firma jest gotowa na Jpk_VaT?

wykonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych.
– Ale na fakturach z Facebooka nie ma przecież podatku
VAT.

– To prawda. Faktura nie będzie
zawierała podatku VAT, ale to

czyli 230 zł. Podatek VAT należy
rozliczyć w składanej deklaracji
VAT-9M w terminie do 25. dnia
następnego miesiąca po zakupie
usługi i w tym samym terminie
należy ten podatek wpłacić do
urzędu skarbowego. Jeżeli firma
jest zarejestrowana do VAT ma
również obowiązek rozliczyć

Chcesz SPRZEDAĆ lub KUPIĆ
MIESZKANIE, DOM, a może DZIAŁKĘ?
ZRÓB TO Z NAMI!
Elwira Kurzajewska
501 689 970

podatek VAT, ale w tej sytuacji
podatek VAT jest podatkiem do
naliczenia, a jednocześnie ta
sama kwota podlega odliczeniu.
W przypadku podatnika zarejestrowanego do VAT podatek jest
więc neutralny, a tym samym
nie będzie obowiązku wpłaty do
urzędu skarbowego. Natomiast
pomimo tego, że jest on neutralny podatkowo, nie można pominąć tej transakcji w rozliczeniu
JPK_V7.
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więcej wiadomości na www.zyciepw.pl
W Wołominie, zresztą jak zwykle
od lat, podczas obfitych opadów i tym
razem zawiódł system kanalizacji
deszczowej. Studzienki nie nadążały
z odprowadzaniem wody, co z kolei
spowodowało zalanie wielu ulic w
tym również parkingu przy dworcu
kolejowym.
Zalane były m.in. ulice: Inki Siedzikówny (dawna 6 września – przyp.
red.), Duczkowska i Legionów. W
wodzie pływało również rondo Bitwy
Warszawskiej.
Wydawać by się mogło, że mieszkańcy Wołomina zdążyli się już przyzwyczaić do faktu, że każda większa
ulewa, standardowo, powoduje
zalanie tunelu w ulicy Geodetów. Nic
bardziej mylnego. W czasie ostatniej
ulewy kierowca auta osobowego
wjechał do tunelu zalanego wodą, nie
spodziewając się, że poziom wody
jest aż tak wysoki zmuszony był do
skorzystania z pomocy. Z pomocą
uwięzionemu mężczyźnie pospieszyli druhowie z wołomińskiej OSP.
Zalane drogi, posesje, piwnice,
tunel, połamane drzewa, to standard,
z którym po każdej większej ulewie
mierzą się strażacy ale podczas ostatnich nawałnic do dużych zniszczeń
doszło również na wołomińskiej
nekropolii.
Nie lepiej sytuacja wyglądała w
okolicach Urzędu Skarbowego w
Wołominie. Trzeba też pamiętać,
że anomalie pogodowe, z jakimi
mieliśmy do czynienia w minionym
tygodniu to nie tylko zalania i podtopienia ale również połamane konary
drzew często tarasujące lokalne drogi
i uliczki, ale zdarza się też, że silne
wiatry i ulewy powodują zniszczenia
ludzkich domostw.
Za każdym razem po podobnych
zdarzeniach przez fora społecznościowe przetacza się fala dyskusji.
Dywagacji nie zabrakło również i tym
razem, a powodów do rozmów nie
brakowało, także w innych gminach.
Popołudniowa nawałnica sprawiła, że druhowie z OSP Kobyłka
zakończyli usuwanie skutków ulewy
dopiero o godzinie 02:30 nad ranem
dnia następnego. Jednostka łącznie
interweniowała ponad 10 razy, w tym
także w sąsiednich miastach.
Pełne ręce roboty mieli też strażacy z OSP Zielonka, którzy pracowali
m.in. na terenie gmin Marki oraz
Ząbki przy usuwaniu powalonych
drzew, zabezpieczaniu uszkodzonego dachu, ewakuacji osób uwięzionych w windzie oraz wypompowywaniu wody z zalanych pomieszczeń.
- Właśnie prowadzimy działania
związane z przejściem frontu burzowego na terenie całego Powiatu
Wołomińskiego gmina Dąbrówka,
gmina Wołomin, oraz na terenie
Miasta Marki – informowała w
godzinach wieczornych w dniu
nawałnicy OSP Jasienica.
Druhowie z Jasienicy usuwali połamane konary i drzewa.
W Kuligowie drzewo przewró-

ciło się na dom jednorodzinny.
Znacznie spokojniej było w Ząbkach
i Markach, gdzie pogoda była łaskawsza dla mieszkańców.
Podsumowując - powiat wołomiński, a w szczególności Wołomin
przypominał włoską Wenecję, wody
było aż nadto, a wszystko to z powodu
krótkiej lecz wyjątkowo intensywnej
ulewy, która w godzinach wieczornych

powiat
nawiedziła nasz region. Podtopione samochody, zalane drogi, ulice i
podwórka – to tylko wstępny bilans
tych opadów. Warto pamiętać, że już
w pierwszych minutach ulewa i silny
porywisty wiatr pokazały swoją moc zalewając jezdnie, ogródki i piwnice wielu
domów. Skutki podobnych nawałnic są
odczuwalne przez wiele kolejnych dni
i choć jeszcze nie wszędzie udało się

usunąć skutki szkód wyrządzonych
w ubiegłym tygodniu to należy spodziewać się powstania kolejnych, gdyż
synoptycy ostrzegają przed ponownymi burzami i intensywnymi opadami.
- W razie zaobserwowania zagrożenia poinformuj o tym odpowiednie
służby – przypominają służby pożarnicze.
Oprac. Redakcja

– Na ulicy Geodetów w Wołominie kierowca auta osobowego wjechał do
tunelu zalanego wodą. Został ewakuowany przez wołomińską straż pożarną. Problem ostatnich nawałnic stanowią także połamane konary oraz
pozalewane piwnice i drogi – informowała Państwowa Straż Pożarna w
Wołominie po ubiegłotygodniowych anomaliach pogodowych.

Zatopiony
Wołomin

W Wołominie, w czasie ostatniej ulewy, kierowca auta osobowego wjechał do zalanego wodą, tunelu w ulicy Geodetów

(...) powiat wołomiński,
a w szczególności Wołomin przypominał włoską
Wenecję, wody było aż
nadto, a wszystko to
z powodu krótkiej lecz
wyjątkowo intensywnej
ulewy, która w godzinach
wieczornych nawiedziła
nasz region.(...) już w
pierwszych minutach
ulewa i silny porywisty
wiatr pokazały swoją moc
zalewając jezdnie, ogródki i piwnice wielu domów.
Skutki podobnych nawałnic są odczuwalne przez
wiele kolejnych dni

Mieszkańcy województwa mazowieckiego mogą bezpłatnie uzyskać wsparcie psychologiczne w ramach dedykowanej dla nich grupy wsparcia, dostępnej na platformie GrupaWsparcia.pl. Projekt jest wynikiem współpracy Zarządu
Województwa Mazowieckiego oraz Fundacji ADRA Polska. Z pomocy może skorzystać każdy potrzebujący wsparcia.

Bezpłatna pomoc psychologiczna
Aby móc skorzystać ze wsparcia
psychologicznego wystarczy zalogować się na portal GrupaWsparcia.pl
oraz dołączyć do dedykowanej grupy
wsparcia dla mieszkańców województwa mazowieckiego. Dodatkowo, aby
ułatwić rejestrację i korzystanie z portalu, uruchomiona została specjalna
infolinia. Mieszkańcy mogą skorzystać
z pomocy telefonicznej pod nr. tel.
790 796 718.
Link do grupy wsparcia dla mieszkańców województwa mazowieckiego
znajduje się tutaj: https://grupawsparcia.pl/portal/grupy/15/wojewodztwo-mazowieckie
GrupaWsparcia.pl to platforma
pomocy online, która pozwala na w
pełni anonimowe, bezpłatne oraz
bezpieczne korzystanie ze wsparcia
psychologicznego. Została stworzona
z myślą o osobach, które poszukują
wsparcia w kryzysowych sytuacjach
życiowych, np. zmagających się z
samotnością, problemami psychicznymi, uzależnieniem czy żałobą.
Ze względu na trwającą pandemię i przedłużającą się izolację społeczną coraz więcej osób
dotyka problem samotności,
a także idące za tym pogorszenie
kondycji psychicznej. Psychologowie
już w tej chwili alarmują, że coraz

więcej osób zmaga się z problemami
natury psychicznej, a według prognoz
– sytuacja będzie się tylko pogarszać.
Województwo mazowieckie wraz z
Fundacją ADRA Polska postanowiło
wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców w tym szczególnym czasie. Z
pomocy może skorzystać każda osoba
potrzebująca wsparcia i chcąca zadbać
o swoją kondycję psychiczną.

podobne doświadczenia i także chciałyby przezwyciężyć swoje słabości.
Portal umożliwia dołączanie do
już istniejących grup wsparcia, a także
tworzenie nowych, skupiających ludzi
połączonych wspólnym problemem i
chęcią radzenia sobie z nim. W dedykowanej grupie dla mieszkańców
województwa mazowieckiego dla
użytkowników dostępna jest pomoc

GrupaWsparcia.pl to platforma pomocy online,
która pozwala na w pełni anonimowe, bezpłatne oraz
bezpieczne korzystanie ze wsparcia psychologicznego.
Została stworzona z myślą o osobach, które poszukują
wsparcia w kryzysowych sytuacjach życiowych, np.
zmagających się z samotnością, problemami psychicznymi, uzależnieniem czy żałobą. Link do grupy wsparcia dla mieszkańców województwa mazowieckiego
znajduje się pod adresem https://grupawsparcia.pl/
portal/grupy/15/wojewodztwo-mazowieckie
Na platformie można bezpłatnie
i całkowicie anonimowo – bez konieczności przedstawiania się i pokazywania twarzy – podzielić się swoim
problemem i otrzymać realną pomoc.
Użytkownik dzieli się tylko tymi informacjami, które uzna za stosowne.
Po zalogowaniu się użytkownik może
porozmawiać z osobami, które mają

Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: handlowcy@logos.home.pl

doświadczonego psychoterapeuty
współpracującego z Fundacją ADRA
Polska.
GrupaWsparcia.pl dzięki swojej
formie daje możliwość podzielenia
się problemami bez względu na porę
dnia i miejsce – wystarczy dostęp do
Internetu. Zawsze można dodać wpis,
sprawdzić historię walki z nałogiem

lub też napisać do wybranej osoby.
Dzięki możliwości organizowania
spotkań można umawiać się z członkami danej grupy wsparcia na zaplanowane rozmowy głosowe.
Platforma działa zarówno w wersji
na komputer, jak i w formie aplikacji
mobilnej. Dla nowych użytkowników
przygotowany jest również samouczek, z którego warto skorzystać,
aby poznać najważniejsze możliwości
portalu.
W ramach projektu jest również
tworzona baza lokalnych grup oraz
ośrodków wsparcia z terenu województwa mazowieckiego. Mogą
znaleźć się w niej wszystkie grupy
związane z walką z uzależnieniem
oraz dla rodzin osób uzależnionych,
grupy wsparcia dla osób z depresją,
chorobą, żałobą, bankructwem lub
innym kryzysem życiowym. Baza
będzie dostępna na platformie GrupaWsparcia.pl. Dzięki funkcjonalnej
wyszukiwarce użytkownik będzie
mógł szybko i bez problemu znaleźć
grupę lub ośrodek, który go wesprze
w trudnych chwilach.
Organizacje, które chcą bezpłatnie znaleźć się w tworzonej bazie,
proszone są o kontakt pod nr. tel.
790 796 718 lub na adres kontakt@
grupawsparcia.pl.
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Przyszła kryska na …
Edward M. Urbanowski
Od tygodnia mamy w Polsce formalnie rząd mniejszościowy. A to za sprawą
niespodziewanego odejścia z klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości
trójki posłów.
Zbigniew Girzyński, Małgorzata Janowska i Arkadiusz Czartoryski poinformowali w miniony piątek, że odchodzą z klubu PiS i zakładają własne
koło poselskie o nazwie „Wybór Polska”. Jak argumentowali, poczucie pozostawienia ideałów przez PiS sprawiły, że rozczarowanie było na tyle silne, że
postanowili się rozstać z partią rządzącą i mówić głośno o sprawach, które
im się nie podobają.
Utrata przez Prawo i Sprawiedliwość większości parlamentarnej oznacza,
że formalnie rząd Mateusza Morawieckiego staje się rządem mniejszościowym, który może liczyć jedynie na 229 głosów w Sejmie. Bez stabilnej
większości nie da się rządzić na dłuższą metę. Ale jedno jest pewne. PiS traci
większość w Sejmie, ale … nie władzę. Będzie jej bronić do końca. Tylko jak
długo? Choć ani Arkadiusz Czartoryski, ani Zbigniew Girzyński, ani wreszcie
Małgorzata Janowska nie byli jakimiś ważnymi postaciami w partii władzy, to
ich nagłe odejście sporo zmienia. Kolejny rozłam w PiS pokazuje, że rozpad
obozu rządzącego z każdym tygodniem
postępuje.
Jarosław Kaczyński doskonale pamięta,
Klubowi Zjednoczonej
że afera gruntowa, która miała zakończyć
Prawicy grozi też efekt kuli
polityczną karierę Andrzeja Leppera,
śniegowej. Jeśli troje podoprowadziła w konsekwencji do utwosłów odeszło w atmosferze
rzenia rządu mniejszościowego i niedługo
mało przyjaznej, a Jarosław
potem do wcześniejszych wyborach. Te PiS
Gowin ewidentnie czeka
przegrało, oddając PO władzę na długie 8
na dogodny pretekst, aby
lat. Tym bardziej, że jego plan, w ramach
uczynić to samo – czy
którego podpisał umowę o współpracy
nie oznacza to, że czas
programowej z Pawłem Kukizem, zyskując zeskoczyć z pokładu, zanim
tym samym pięć dodatkowych głosów w
będzie za późno? Sądzę, że
najważniejszych dla siebie głosowaniach,
niektórzy posłowie w Praspalił jak na razie na panewce.
wie i Sprawiedliwości mogą
Przed Jarosławem Kaczyńskim stoi
zacząć tak myśleć.
teraz zadanie jak najszybszego odzyskania
większości w Sejmie. I z pewnością prezes
PiS jest w stanie obiecać naprawdę dużo, by zwerbować na swoją stronę któregoś z parlamentarzystów. Bowiem Prawo i Sprawiedliwość za wszelką cenę
będzie bronić się przed utratą władzy! Jeżeli jednak rządzenie stanie się bardzo
trudne, Prezes będzie w ostateczności zmuszony oświadczyć wyborcom, że
tak się już dalej nie da rządzić, a realizacja „wspaniałych” zamierzeń Polskiego
Ładu stanie się praktycznie niemożliwa i będzie zmuszony poprosić Polaków
o kolejny mandat zaufania.
Dziś jedno jest pewne. Obóz władzy słabnie i się rozpada – a to fatalne
dla jego wizerunku, budowanego w pierwszej kadencji na micie jedności i
skuteczności. Wyborca inaczej patrzy na skuteczny ze wszech miar monolit,
podczas gdy po drugiej stronie trwają nieustanne kłótnie, a inaczej na równie
co opozycja skłóconą rządową koalicję, z której co chwila ktoś się wyłamuje.
Klubowi Zjednoczonej Prawicy grozi też efekt kuli śniegowej. Jeśli troje
posłów odeszło w atmosferze mało przyjaznej, a Jarosław Gowin ewidentnie
czeka na dogodny pretekst, aby uczynić to samo – czy nie oznacza to, że czas
zeskoczyć z pokładu, zanim będzie za późno? Sądzę, że niektórzy posłowie
w Prawie i Sprawiedliwości mogą zacząć tak myśleć.
I to jest brutalna prawda o Zjednoczonej Prawicy (czytaj: PiS). Kończą
się stanowiska dla siebie, powinowatych, znajomych i znajomych królika.
Przez lata rządzili, dzielili, oskarżali innych o szwindle, śmieli się w oczy nam,
idealistom - „naiwniakom”. To się skończyło!

Samorząd
mniej polityki
więcej współpracy
Zbigniew Grabiński
Czym jest wotum zaufania udzielane przez radnych w oparciu o
tworzone „Raporty o stanie gminy
(X,Y,Z) czy powiatu”? Zastanawiam
się nad tym od chwili wprowadzenia
tej formy akceptacji działań wójta,
burmistrza, prezydenta czy Zarządu
Powiatu? Im dłużej się przyglądam
tej procedurze, tym bardziej jest ona
dla mnie niezrozumiała.
W większości opinii jakie na
ten temat poznałem dominuje
przekonanie, że brak jest jasnych
wskazówek określających ramy
takiego opracowania co powoduje
dużą dowolność oczekiwań ze strony osób zasiadających w organach
uchwałodawczych (radach). Niestety
nie jest to jedyny mankament tego
narzędzia. To kolejny instrument,
który stawia w uprzywilejowanej
roli organ uchwałodawczy (radę) w
stosunku do organu wykonawczego
(wójta, burmistrza, prezydenta) w
sytuacji konfliktowej, daje bowiem
jednej ze stron władzę a drugiej
odpowiedzialność.
Zarówno bieżąca jak i poprzednia
kadencja samorządu w sposób dobitny obrazuje brak tej równowagi i to
zarówno w sytuacji posiadanej jak i
nieposiadanej większości w samorządzie (radzie) przez danego włodarza.
Przykładowo:
Gmina Wołomin: Burmistrz
Elżbieta Radwan - nie posiadająca
w poprzedniej kadencji większości
popierających jej działania radnych
narzekała na brak możliwości działania, na blokowanie jej inicjatywy z

uwagi na prezentowane poglądy polityczne, gdy taką większość uzyskała
w tej kadencji nie potrafi być ponad
podziałami, wykluczając w różny
sposób myślących inaczej.
Odwrotny przykład to Miasto Kobyłka, gdzie doszło do zmiany lidera
a miejscową radę zasiliło troje wiceburmistrzów poprzednich kadencji
stanowiąc w obecnej kadencji trzon
silnej opozycji, która chcąc o wszystkim decydować ma świadomość
Czym jest wotum zaufania
udzielane przez radnych w
oparciu o tworzone „Raporty
o stanie gminy (X,Y,Z) czy powiatu”? Zastanawiam się nad
tym od chwili wprowadzenia
tej formy akceptacji działań
wójta, burmistrza, prezydenta czy Zarządu Powiatu. Im
dłużej się przyglądam tej procedurze, tym bardziej jest ona
dla mnie niezrozumiała.

braku własnej odpowiedzialności za
podejmowane decyzje.
Wydaje się, że w mniejszych
samorządach takich jak Dąbrówka,
Jadów czy Strachówka porozumienie
pomiędzy uchwałodawcą (radą) a
wykonawcą (wójtem) w sprawach
istotnych dla gminy jest łatwiejsze
do osiągnięcia.
Może mniej tu polityki, a może
po prostu większy szacunek do siebie
samych?
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powiat
– Jesteśmy wciąż w warunkach
epidemii. Jak MCER odnajduje się
w obecnej sytuacji rynkowej?

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363, ze zm.)
oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

Starosta Wołomiński
zawiadamia
o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Kobyłka reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Krzysztofa
Polakowskiego, z dnia 18.05.2021 r. (data wpływu do tut.
Starostwa 18.05.2021 r.), postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.23.2021 o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
pod nazwą: „Rozbudowa ulicy A. Orszagha w Kobyłce
na odcinku od ul. Ks. Marcina Załuskiego do ul. Jana
Pawła II, polegająca na wykonaniu chodnika i ścieżki
rowerowej”.
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 Kobyłka, w nawiasach – numery
działek po podziale):
− ew. nr: 123 (123/1, 123/2), 124 (124/1, 124/2), 153 (153/1,
153/2) w obrębie 0029-29, jednostka ew. 143401_1 – Kobyłka,
− ew. nr: 303 (303/1, 303/2), 106/4 (106/5, 106/6), 106/1
(106/9, 106/10), 106/3 (106/7, 106/8), 112/1 (112/3, 112/4),
112/2 (112/5, 112/6) w obrębie 0033-33, jednostka ew.
143401_1 – Kobyłka,
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gmina Kobyłka w całości:
− ew. nr: 154, 130/2 w obrębie 0029-29, jednostka ew. 143401_1
– Kobyłka,
− ew. nr: 2 w obrębie 0030-30, jednostka ew. 143401_1 – Kobyłka,

- Doczekaliśmy czasów kiedy, cytując
wielkiego filozofa, „Jedyną stałą rzeczą
w życiu jest zmiana” (Heraklit z Efezu)
i jak każdy, staramy się za tą zmianą
cały czas nadążyć. Branża basenowa
jest specyficzna. U nas proces wyhamowania i ponownego wznowienia
działalności trwa czasem kilka tygodni,
dlatego uważam, ze najtrudniejsze dla
zarządców pływalni jest właśnie nadążyć za zmianami. Oczywiście najlepiej
byłoby, gdybyśmy mogli pracować
nieprzerwanie, nie mieć obowiązku
ograniczania działalności, nie robić
przestojów, nie tracić z tego tytułu
pracowników i nie generować kosztów
utrzymania obiektu. Dotychczas jako
branża byliśmy bardzo rozproszeni.
Aktualna sytuacja zmobilizowała nas do
tego, by zjednoczyć głos i wypowiadać
się na tematy dla nas najważniejsze. Z
tej potrzeby powstało Stowarzyszenie
Polskie Aquaparki i Pływalnie, by stać
się rozmówcą i organem doradczym,
gronem doświadczonych specjalistów,
otwartych na dialog i wspieranie rządzących w podejmowaniu najbardziej
trafnych decyzji związanych z naszą
branżą.
– Jak ocenia Pani decyzję rządu
dotyczącą aktualnych obostrzeń w
Aquaparkach i pływalniach ?

- Wiele badań pokazuje, że pływalnie
są jednym z najbardziej bezpiecznych
środowisk.
Przeprowadzone badania instytucji
zdrowia publicznego na całym świecie,
pokazały, że nie odnotowano żadnych
przypadków zakażenia SARS-CoV-2
poprzezwodęwbasenachkąpielowych.
Standardowe dawki podchlorynu sodu,
stosowanego powszechnie w uzdatnianiu wody w basenach kąpielowych, w
ciągu 30 sekund skutecznie eliminują
cząstki wirusa (badania wirusologów z
Imperial Collage London).
Oprócz tego, pływając zachowujemy
siłą rzeczy dystans pomiędzy pozostałymi użytkownikami pływalni, a
wszystkie pomieszczenia współdzielone z innymi, jak szatnie, suszarnie
czy przebieralnie jesteśmy w stanie
na bieżąco dezynfekować. Pomimo
możliwości zachowania najwyższych
standardów bezpieczeństwa, my –
jako branża pozostawaliśmy najdłużej
zamknięci i obecnie możemy działać
przy ograniczeniu przepustowości do
50%. Dlatego też podjęliśmy dialog
z Ministerstwem Zdrowia w sprawie
zwiększenia obłożenia na pływalniach
do 75%. Zależy nam na zdrowiu naszych klientów, promowaniu zdrowego
stylu życia i zachęcania do aktywności
fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych
w wodzie, apelując o zmniejszenie nałożonych na naszą branżę ograniczeń.
Dlatego mamy nadzieję, że zmiany
wejdą z życie w najbliższych dniach.
– W jaki sposób staracie się Państwo zagwarantować klientom
bezpieczeństwo

1 lipca 2019
2021
19 grudnia

– Pywalnie są bezpiecznym środowiskiem. Każdy klient ma swoją szafkę,
która po każdym użyciu jest dezynfekowana. Najwięcej uwagi ze strony
zarządców basenów przy zapewnieniu
standardów bezpieczeństwa zgodnie
z aktualnymi wytycznymi wymagają
takie miejsca, w których na mniejszej powierzchni może jednocześnie
przebywać ograniczona liczba osób.
Są to np. wanny jacuzzi, małe saunaria, baseny schładzające, czy groty
śnieżne lub solne. Bez względu na
zagrożenie epidemiczne woda w
nieckach basenowych podlega ścisłym

z mydłem, noszenia maseczek oraz
zachowania bezpiecznej odległości
od innych.

– Nowa grupa klientów to klienci
zaszczepieni. Jakie są sposoby ich
weryfikacji na pływalniach?

- Branża basenowa została niestety
pominięta w ostatnim etapie znoszenia
obostrzeń pandemicznych i rozporządzeniu o nie wliczaniu osób zaszczepionych w obowiązujące limity. Zielone
światło w tym zakresie zawsze pozwoli
nam na umożliwienie skorzystania z
pływalni przynajmniej części z oczekujących na wejście osób i bardzo nam na

pełniać jakieś oświadczenia? Czekam
na interpretację tego zagadnienia od
lokalnej PSSE. Niestety często brakuje
nam jasnych wytycznych.

– Co branża zamierza zrobić, żeby
wpuścić więcej ludzi na pływalnie?

- To już w sumie wyjaśniłam wcześniej.
Pływalnie są bezpiecznym środowiskiem. Na szczęście daleko nam
jeszcze do takiego zagęszczenia, jakie
możemy spotkać na plażach, poza
tym jesteśmy zawsze ograniczeni
przepustowością obłożenia pływalni
i ilością szafek w przebieralniach.
Dystans, obowiązkowe mycie ciała

Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne poparło apel branży basenowej do Rady
Ministrów o zwiększenie dostępności obiektów do 75% obłożenia i umożliwienie powrotu
do powszechnej rekreacji. Zgodnie z decyzją rządu na basenach nadal obowiązują limity
do 50 % obłożenia. Taka decyzja odbija się znacząco na kondycji finansowej branży
basenowej, ale też pozbawia również wielu Polaków dostępu do rekreacji i rehabilitacji. Po rozmowach branży z Ministerstwem Zdrowia trwają prace nad możliwością
przywrócenia 75% obłożenia na pływalniach, możliwe, że już w lipcu większa liczba
klientów skorzysta z ich letniej oferty. A o tym jak wygląda obecnie sytuacja branży
basenowej, mówi Katarzyna Bielska, dyrektor zarządzająca Mareckiego Centrum
Edukacyjno-Rekreacyjnego.

Wakacje
na pływalniach
na 75%

– Pływalnie są bezpiecznym
środowiskiem. (...) Dystans,
obowiązkowe mycie ciała
przed wejściem na płytę
basenu i częsta dezynfekcja
minimalizują jakiekolwiek
ryzyko zarażenia. (...) Po
wielu miesiącach siedzenia
przed monitorami, czy to na
lekcjach czy pracy zdalnej
powinno nam zależeć, by
móc skorzystać z jednej z
najbardziej bezpiecznych
form sportu i rekreacji, jaką
jest odwiedzenie pływalni
lub aquaparku - mówi
Katarzyna Bielska, dyrektor
zarządzająca MCER
i regularnym kontrolom Powiatowych
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.
Wodę ze wszystkich niecek poddajemy cyklicznym badaniom. Woda
basenowa podlega ciągłej filtracji i
procesowi uzdatniania. Dodam również, że przebywając na terenie całego
naszego obiektu, należy stosować się
do wszystkich obostrzeń i wytycznych
związanych z bezpieczeństwem, tzn.
regularnej dezynfekcji i mycia rąk wodą

tym zależy. Żeby jednak wpuścić poza
limitemnapływalnięosobyzaszczepione,dorozstrzygnięciapozostajekwestia
weryfikacji tego szczepienia. W chwili
zakupu biletu kasjerka zweryfikuje
dokument potwierdzający szczepienie,
ale w jaki sposób ja jako zarządca, wytłumaczę się w sytuacji kontroli, dlaczego
danego dnia przebywało na pływalni
więcej osób, niż mówi ustanowiony
limit? Może wchodzący powinni wy-

przedwejściemnapłytębasenuiczęsta
dezynfekcja minimalizują jakiekolwiek
ryzyko zarażenia. A przy tym należy
pamiętać o tym jak ważny dla naszego
zdrowia jest ruch i po wielu miesiącach
siedzenia przed monitorami, czy to na
lekcjach czy pracy zdalnej powinno
nam zależeć, by móc skorzystać z
jednej z najbardziej bezpiecznych form
sportu i rekreacji, jaką jest odwiedzenie
pływalni lub aquaparku

− ew. nr: 118 w obrębie 0033-33, jednostka ew. 143401_1 –
Kobyłka,
• w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gminy
Kobyłka, niepodlegające przejęciu (tłustym drukiem – numery
działek w projektowanym pasie drogowym, w nawiasach - numery działek po podziale):
− ew. nr: 130/3, 146 (146/1, 146/2), 147 (147/1, 147/2)
w obrębie 0029-29, jednostka ew. 143401_1 – Kobyłka.
Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu, innych dróg publicznych oraz zjazdów niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem
– numery działek przeznaczone pod budowę lub przebudowę:
sieci uzbrojenia terenu, innych dróg publicznych oraz zjazdów,
w nawiasach – numery działek po podziale):
− ew. nr: 129, 143, 225, 153 (153/1, 153/2) w obrębie 002929, jednostka ew. 143401_1 – Kobyłka,
− ew. nr: 135, 6, 5, 4, 3 w obrębie 0030-30, jednostka ew.
143401_1 – Kobyłka,
− ew. nr: 1, 79, 81, 82, 105/2, 107, 111, 117, 119, 303 (303/1,
303/2), 106/4 (106/5, 106/6), 106/3 (106/7, 106/8), 106/1
(106/9, 106/10), 112/1 (112/3, 112/4), 112/2 (112/5, 112/6)
w obrębie 0033-33, jednostka ew. 143401_1 – Kobyłka.
Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia
inwestycyjnego można zapoznać się w Starostwie Powiatowym
w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa (po
uprzednim kontakcie telefonicznym – tel. 22 346-11-07 w godzinach przyjęć interesantów), gdzie można również zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)
doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia.
www.zyciepw.pl

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

Starosta Wołomiński
zawiadamia
o wszczęciu na wniosek Burmistrza Radzymina reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Macieja Białoszewskiego,
z dnia 8 kwietnia 2021 r. (data wpływu do tut. Starostwa 9 kwietnia 2021 r.), uzupełniony w dniu 23 czerwca 2021 r.,
postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.14.2021 o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Sasankowej na odcinku
od ul. Weteranów do rz. Beniaminówka w msc. Łąki i Radzymin w Gminie Radzymin“.
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: 5/10 (5/16, 5/17, 5/18), 4 (4/1, 4/2), 44/18 (44/19 , 44/20)
w obrębie 01-08, jednostka ew. 143409_4 – Radzymin – miasto,
− ew. nr: 238 (238/1, 238/2), 237/35 (237/39, 237/40) w obrębie
0010 – Łąki, jednostka ew. 143409_5 – Radzymin – obszar wiejski,

− ew. nr: 339, 237/23 w obrębie 0010 – Łąki, jednostka ew.
143409_5 – Radzymin – obszar wiejski.
Działki, na których przewidziano rozbiórkę obiektów budowlanych
nieprzewidzianych do dalszego użytkowania, niewchodzące w skład
projektowanego pasa drogowego:
− ew. nr: 44/17 w obrębie 01-08, jednostka ew. 143409_4 – Radzymin – miasto.

• w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gminy Radzymin, niepodlegające przejęciu:
− ew. nr: 236/6 w obrębie 0010 – Łąki, jednostka ew. 143409_5 –
Radzymin – obszar wiejski.

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

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia
terenu, innych dróg publicznych oraz zjazdów niewchodzące w skład
projektowanego pasa drogowego:
− ew. nr: 43, 5/4, 44/17, 6/7 w obrębie 01-08, jednostka ew.
143409_4 – Radzymin – miasto,
− ew. nr: 9 w obrębie 01-10, jednostka ew. 143409_4 – Radzymin
– miasto,

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) doręczenie uważa
się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym
w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa (po uprzednim kontakcie telefonicznym – (22) 346-11-66 w godzinach przyjęć
interesantów).
Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: handlowcy@logos.home.pl

– Tak, zależy mi bardzo aby
całej społeczności szkolnej zapewnić jak najlepsze warunki
nauki i pracy. Z tego względu
w najbliższym czasie będziemy
budowali halę sportową przy
Szkole Podstawowej nr 2 na ul.
Batorego 11, zaczynamy też projektowanie nowej przestronnej
hali przy najstarszej ząbkowskiej
placówce – Szkole Podstawowej
nr 1. W roku 2020 oddaliśmy do
użytku wiele ważnych dla miasta
inwestycji. Sztandarowym przedsięwzięciem było wybudowanie
kompleksu oświatowego złożonego ze szkoły podstawowej, przedszkola i największej w mieście
pełnowymiarowej hali sportowej.
To największy w dotychczasowej
historii ząbkowskiego samorządu
projekt, którego koszt sięga niemal 50 mln złotych. Był to poniekąd wyścig z czasem, bardzo nam
zależało, aby uruchomić placówkę
przed rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021. Bez wątpienia
kompleks oświatowy przy ulicy
Dzikiej będzie wizytówką naszego
miasta przez długie lata. W 2019
roku w Ząbkach funkcjonowały
trzy szkoły gminne, przy czym
niektóre w dwóch lokalizacjach.
Żeby poprawić warunki nauki
i pracy w ubiegłym roku udało
nam się rozdzielić placówki, w
wyniku czego powstało aż pięć
szkół, a od września 2021 roku zacznie funkcjonować Szkoła Podstawowa nr 6. W ubiegłym roku
przy szkołach podstawowych nr
4 i nr 5 zostały wybudowane nowoczesne boiska wielofunkcyjne.

i września, zorganizowaliśmy wiele imprez plenerowych zgodzie
z obowiązującym wówczas reżimem sanitarnym. Były to m.in.
potańcówki w Parku Miejskim,
kino letnie na MOSiR, Festiwal
Pieśni Legionowej, obchody 100.
rocznicy Bitwy Warszawskiej
i Piknik Rodzinny, dwudniowy
Zlot Samochodów Elektrycznych,
Hybrydowych i Zabytkowych,
dwukrotnie zlot Food Trucków
i Pożegnanie Lata.

– W Ząbkach bardzo istotna jest
także poprawa infrastruktury
drogowej i komunikacji. Jakie

możliwość dojazdu do stolicy
korzystając z dwóch węzłów kolejowych. Do obydwu dojeżdżają
Ząbkobusy. W naszym mieście
funkcjonuje też komunikacja
ZTM, są to linie 145, 199 oraz
245. Udało się przekształcić linię
345 w linie 245, kursującą również w weekendy, a także zwiększyć częstotliwość przejazdów.
Przez cały czas działają też trzy
ząbkowskie linie lokalne – Z1, Z2
i Z3. W 2020 roku wybudowaliśmy
łącznie 25 odcinków dróg, większość z kanalizacją deszczową,
przy czym 19 z dofinansowaniem

tychczas drogami gruntowymi.
W 2020 roku zrealizowaliśmy
ulice: Bocianią, Sokolą, Olszewskiego, Gałczyńskiego, Górnośląską, drogę dojazdową na
cmentarz po stronie północnej,
Lipową, Gdyńską, Traugutta,
Słowackiego, Wyszyńskiego, Na
Bagnie, Pogodną, Narutowicza, Górnośląską, Kaszubską,
Serwisową, ul. Andersena (odc.
Piłsudskiego – Reymonta, odc.
Różana – Dzika i odc. Kopernika-Maczka), Herbarta, Pileckiego, Żbikowskiego, Reymonta,
Różaną wraz z rondem Różana /

Pomimo licznych trudności wynikających z sytuacji epidemiologicznej w kraju,
a tym samym funkcjonowania w warunkach izolacji, burmistrz Małgorzacie
Zyśk. udało się zrealizować w Ząbkach wszystkie założenia inwestycyjne
przyjęte na rok 2020. Tym samym na sesji Rady Miasta Ząbki uzyskała absolutorium i wotum zaufania.

Absolutorium
i wotum zaufania
dla burmistrz Ząbek
inwestycje w tym obszarze
zostały dotychczas zrealizowane?

– Komunikacja w Ząbkach stale
się rozwija, ale chciałabym zrobić
znacznie więcej w tym obszarze. Mieszkańcy Ząbek mają

zewnętrznym. 13 ząbkowskich
dróg gminnych było dotychczas
nieutwardzonych, dwie ułożone z
płyt MON, a 10 dróg zostało przebudowanych. Warto zaznaczyć, że
realizacja pasa drogowego to nie
tylko jezdnia, ale też ciągi pieszojezdne, chodniki oraz miejsca
parkingowe i pobocza.

– Pokuśmy się o wyliczenie, jakie drogi zostały wybudowane,
25 inwestycji drogowych to
imponujący wynik.

– Mieszkańcy, niezależnie od
wieku, mają także potrzebę
rekreacji i wypoczynku

– Kiedy zostałam burmistrzem
Miasta Ząbki, założyłam sobie
ambitny plan, że wybudujemy
wszystkie drogi, które były do-

– Komunikacja w Ząbkach stale się rozwija,
ale chciałabym zrobić znacznie więcej w tym obszarze. Mieszkańcy Ząbek mają możliwość dojazdu
do stolicy korzystając z dwóch węzłów kolejowych.
Do obydwu dojeżdżają Ząbkobusy. W naszym mieście funkcjonuje też z komunikacja ZTM,
są to linie 145, 199 oraz 245. Udało się
przekształcić linię 345 w linie 245,
kursującą również w weekendy,
a także zwiększyć częstotliwość przejazdów. Przez cały czas działają
też trzy ząbkowskie linie lokalne
– Z1, Z2 i Z3 – mówi Małgorzata
Zyśk, burmistrz Miasta Ząbki.

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Zarząd Powiatu
z absolutorium i wotum
zaufania za 2020 rok
Jak poinformował na
swoim facebookowym
profilu Adam Lubiak,
starosta wołomiński, rok
2020 to czas realizacji
wielomilionowych zadań
inwestycyjnych dofinansowanych m.in. z Funduszu Dróg Samorządowych:
– W latach 2019-2020
pozyskaliśmy ponad 147
mln zł zewnętrznych
funduszy m.in. na remonty dróg, rozbudowę szpitala, czy budowę
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Warto
zaznaczyć, że dochody powiatu od 2018 do
2020 roku zwiększyły się
o ponad 84 mln złotych

odzownie wpłynęła na
całe społeczeństwo. Tylko
za pośrednictwem Powiatowego Urzęd Pracy
w Wołominie, wsparliśmy przedsiębiorców
i pracowników w okresie
pandemii kwotą ponad 91
mln złotych. - informuje
starosta wołomiński.
Z pełną treścią Raportu o stanie Powiatu za
2020 rok, można zapoznać się na stronie internetowej http://www.bip.
powiat-wolominski.pl/
index.php....

– W latach 2019-2020 pozyskaliśmy ponad 147 mln zł zewnętrznych
funduszy m.in. na remonty dróg,
rozbudowę szpitala, czy budowę
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. (...) Dochody
powiatu od 2018 do
2020 r. zwiększyły
się o ponad 84
mln zł - podkreślił
Adam Lubiak.

(w tym dochody z PIT
o blisko 11 mln zł). podkreśla starosta Adam
Lubiak
2020 rok wiąże się
nierozerwalnie z obchodami jubileuszu rocznicy Bitwy Warszawskiej
1920 roku. To również
czas walki z pandemią
koronawirusa, która nie-

Włącz się na wakacje

– W całym mieście realizowaliśmy i nadal realizujemy projekt
zieleni z licznymi nasadzeniami
drzew, krzewów ozdobnych i
kwiatów. W 2020 roku powstały
dwa nowe place zabaw, street
workout oraz boisko do siatkówki plażowej. Żeby poprawić
komfort życia mieszkańców
systematycznie dostawiamy
ławki i kosze uliczne. W ubiegłym roku wybudowaliśmy także
parking naziemny Parkuj i Jedź
przy stacji kolejowej PKP,
powstało też wiele
ścieżek rowerowych.
Staraliśmy się wynagrodzić Ząbkowianom długi
okres izolacji
spowodowanej
pandemią. Na
przestrzeni
lipca, sierpnia

Powstańców. Kolejność realizacji
inwestycji drogowych jest w dużej
mierze uwarunkowana dotacjami zewnętrznymi - unijnymi
i rządowymi. Większość dróg
wybudowaliśmy z kanalizacją
deszczową, na którą mamy 85%
dofinansowania z Unii Europejskiej, natomiast na budowę pasa
drogowego uzyskujemy od 60 do
80 procent ze środków krajowych.
2020 rok mamy już za sobą,
ale nie ustajemy w działaniach
i nadal kładziemy duży nacisk na
pozyskiwanie środków zewnętrznych i intensywny rozwój naszego
miasta.

24 czerwca na posiedzeniu Rady Powiatu Wołomińskiego, radni jednogłośnie udzielili Absolutorium i Wotum
Zaufania dla Zarządu Powiatu za pracę w 2020 roku.

większe dochody, więcej inwestycji

– Najważniejsze są dla Pani
inwestycje oświatowe
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więcej wiadomości na www.zyciepw.pl

– Serdecznie dziękuję członkom zarządu,
radnym oraz wszystkim
współpracownikom za
pełne poświęcenie i dobrze wykonaną pracę na
rzecz mieszkańców Powiatu Wołomińskiego i
rozwoju naszego powiatu
w 2020 roku. - dodaje
starosta Adam Lubiak.

W lipcu i sierpniu w Parku Briggsów odbywać się
będą ciekawe sobotnie i niedzielne spotkania,
przewidzianych jest osiem dwudniowych spotkań
(z wyjątkiem 14 – 15 sierpnia). W każdy weekend
m.in. praktyczne warsztaty z nutką ekologii.

Wakacyjne
atrakcje w Markach
- Zapraszamy mieszkańów Marek na cykl „Marki
Włącz się na wakacje”.
Każde wydarzenie będzie zaczynać się w porze
poobiedniej, o godzinie
14.00. To idealny czas, by
wybrać się na rodzinny
spacer – najlepiej do parku
miejskiego – zachęca Katarzyna Pisarska, naczelnik
Wydziału Promocji, Zdrowia i Sportu mareckiego
ratusza.
W każdy weekend będą
odbywały się m.in. warsztaty
o zróżnicowanej tematyce.

praktyczna dawka wiedzy
o ekologii, czyli tematyce
tak bliskiej wielu mieszkańcom Marek – podkreśla
Emila Wrzosek z Wydziału Promocji, Zdrowia i
Sportu.
Projekt „Marki Włącz
się na wakacje” przygotowują wspólnie pracownicy
urzędu miasta, a także Mareckiego Ośrodka Kultury
im. Tadeusza Lużyńskiego, Biblioteki Publicznej,
MCER, MKS Marcovia
Marki oraz Wodociągu
Mareckiego.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363, ze zm.)

Starosta Wołomiński
zawiadamia

o wydaniu w dniu 14 maja 2021 roku dla Burmistrza Miasta Kobyłka, decyzji Nr 15pz/2021 znak: WAB.6740.14.49.2020,
opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod nazwą:
„Budowa fragmentu ulicy Warszawskiej na odcinku od ul. Turowskiej
do projektowanego tunelu na przedłużeniu ul. Orszagha” – drogi publicznej gminnej.
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 Kobyłka, w nawiasach – numery działek po podziale):
− ew. nr: 114/9 (114/20, 114/21) w obrębie 0036-36, jednostka ew.
143401_1 - Kobyłka,
• w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gminy
Kobyłka niepodlegające przejęciu (tłustym drukiem – numery
działek w projektowanym pasie drogowym, w nawiasach - numery
działek po podziale):
− ew. nr: 22 (22/1, 22/2), 23/1 (23/6, 23/7) w obrębie 0037-37, jednostka ew. 143401_1 - Kobyłka,
• w projektowanym pasie drogowym, stanowiące tereny linii kolejowych, dla których stosuje się art. 20a ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:
•
Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: handlowcy@logos.home.pl

− ew. nr: 1 w
Kobyłka.

obrębie 0034-34, jednostka ew. 143401_1 –

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: innych dróg publicznych, sieci uzbrojenia terenu, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego:
− ew. nr: 70, 1, 23/2 w obrębie 0037-37, jednostka ew. 143401_1
– Kobyłka,
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 2021 r. poz. 735.).
Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym
w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3, Wydział Budownictwa, (po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr 22 346 11 07 w godzinach przyjęć
interesantów tj. pn. 8-17, śr. 8-16, pt. 8-15).

W każdy lipcowy i sierpniowy
weekend (z wyjątkiem 14-15 sierpnia) odbywać się będą m.in.
praktyczne warsztaty z nutką ekologii.

Wiadomo już, że będzie
dominować ekologia.
W tym czasie uczestnicy
będą przygotowywać m.in.
karmniki, domki dla owadów, budki lęgowe.
- Pomożemy w przygotowaniu mini ziołowego
ogródka i doniczki samo
nawadniającej. Odwiedzą
nas również różne zwierzęta. – informuje UM Marki
– Będzie dużo zabawy,
dużo radości, a do tego

– Końcowym akcentem
wakacyjnym będzie weekendowe spotkanie 28-29
sierpnia, na które szykujemy różne dodatkowe
nispodzianki. Obserwujcie
naszą stronę internetową
marki.pl – tam znajdziecie zapowiedzi i relacje
– dodaje Ada Gajek z Wydziału Promocji, Zdrowia
i Sportu.
Źródło: UM Marki

www.zyciepw.pl
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze
zm.) zawiadamia się, że w dniu 10 czerwca 2021 r., na wniosek
inwestora: Zarząd Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska
26, 03-719 Warszawa, reprezentowanego przez Mazowiecki Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Warszawie, zostało wszczęte postępowanie
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych
odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin – odcinek
od km 26+012 do km 26+831.”
Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele
lub użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem
(powiadomieni w drodze zawiadomień).
Działki usytuowania obiektu: inwestycja zlokalizowana jest na
terenie Miasta Kobyłka i gminy Wołomin, powiat wołomiński, woj.
mazowieckie.
Numery działek w istniejącym pasie drogowym:
Obręb 0045 Miasto Kobyłka – działka o nr ewid.: 149/4, 149/5,
149/6, 149/7, 149/8, 149/9.
Obręb 0041 Miasto Kobyłka – działka o nr ewid.: 263/1, 263/2.
Obręb 0038 Miasto Kobyłka – działka o nr ewid.: 105/1, 105/2.
Numery działek w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia
w całości pod inwestycję:
Obręb 0045 Miasto Kobyłka – działka o nr ewid.: 145.
Obręb 0038 Miasto Kobyłka – działka o nr ewid.: 101/7, 101/4, 104/1.
Numery działek w projektowanym pasie drogowym, podlegające
podziałowi do przejęcia pod inwestycję przechodzące na rzecz
właściwej jednostki samorządu terytorialnego (w nawiasach numery
działek po podziale – tłustym drukiem numery działek przeznaczone
do przejęcia pod inwestycję):
Obręb 0045 Miasto Kobyłka – działka o nr ewid.: 111 (111/1, 111/2),
110/1 (110/11, 110/12), 144/4 (144/8, 144/9), 147/1 (147/3, 147/4).
Obręb 0041 Miasto Kobyłka – działka o nr ewid.: 186 (186/1,
186/2), 187 (187/1, 187/2, 187/3).
Obręb 0038 Miasto Kobyłka – działka o nr ewid.: 106/1 (106/3,
106/4), 104/2 (104/3, 104/4).
Obręb 0030 Turów – działka o nr ewid.: 92 (92/1, 92/2).
Numery działek podlegające ograniczeniu niewchodzące w skład
projektowanego pasa drogowego przeznaczone pod budowę/
przebudowę sieci uzbrojenia terenu (w nawiasie numery działek po
podziale):
Obręb 0041 Miasto Kobyłka – działka o nr ewid.: 187 (187/3).
Obręb 0038 Miasto Kobyłka – działka o nr ewid.: 108/1, 97/7.
Obręb 0030 Turów – działka o nr ewid.: 92 (92/2).
Numery działek podlegające ograniczeniu niewchodzące w skład
projektowanego pasa drogowego przeznaczone pod budowę/
przebudowę urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych
szczegółowych:
Obręb 0045 Miasto Zielonka – działka o nr ewid.: 151/2, 141/2,
142/2, 143/2, 144/5.
Numery działek podlegające ograniczeniu niewchodzące w skład
projektowanego pasa drogowego przeznaczone pod budowę/
przebudowę innych dróg publicznych (w nawiasie numery działek
po podziale):
Obręb 0045 Miasto Kobyłka – działka o nr ewid.: 144/4 (144/9),
147/1 (147/4).
Obręb 0038 Miasto Kobyłka – działka o nr ewid.: 106/1 (106/4),
108/1.
Obręb 0030 Turów – działka o nr ewid.: 92 (92/2).
Numery działek podlegające ograniczeniu w korzystaniu
zlokalizowane poza pasem drogowym przeznaczone pod budowę/
przebudowę zjazdów (w nawiasie numery działek po podziale):
Obręb 0045 Miasto Kobyłka – działka o nr ewid.: 111 (111/2).
Obręb 0030 Turów – działka o nr ewid.: 43/2, 57, 62.
Strona chcąca zapoznać się z aktami postępowania, może
tego dokonać na pl. Bankowym 3/5 pok. 7 w poniedziałek w godz.
1300 - 1600 lub w czwartek w godz. 800 - 1200 po wcześniejszym
umówieniu się telefonicznym pod nr 22 695-62-19. Osoby
nieumówione nie będą obsługiwane.
Informacja ta ma na celu jedynie przedstawienie aktualnego stanu
postępowania. Podczas jej trwania strony nie uzyskają informacji
o planowanym terminie zakończenia postępowania ani nie otrzymają
informacji merytorycznych.
Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi do 30
min i nie może zostać przedłużony. W pokoju nr 7 może przebywać
tylko jedna osoba do jednej sprawy.
Podczas przeglądania akt obowiązuje nakaz zachowania 1,5
m odległości pomiędzy osobami oraz nakaz używania rękawiczek
jednorazowych, dezynfekcji dłoni oraz zasłaniania ust i nosa.
Osoba odbierająca dokumentację z urzędu winna używać
rękawiczek jednorazowych, zdezynfekować dłonie oraz mieć
zasłonięte usta i nos.
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 2 czerwca 2021 r., na wniosek inwestora:
Zarząd Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, reprezentowanego przez Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Warszawie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin – odcinek od km
25+155 do km 26+012.”
Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem
(powiadomieni w drodze zawiadomień).
Działki usytuowania obiektu: inwestycja zlokalizowana jest na terenie Miasta Zielonka, Miasta Kobyłka i gminy Wołomin, powiat
wołomiński, woj. mazowieckie.
Numery działek w istniejącym pasie drogowym:
Obręb 0051 Miasto Zielonka – działka o nr ewid.: 71/1, 71/2, 71/3.
Obręb 0047 Miasto Kobyłka – działka o nr ewid.: 118/4, 117/1, 115/2, 118/3.
Numery działek w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia w całości pod inwestycję:
Obręb 0047 Miasto Kobyłka – działka o nr ewid.: 118/1, 115/1.
Obręb 0030 Turów – działka o nr ewid.: 1, 2, 3.
Numery działek w projektowanym pasie drogowym, podlegające podziałowi do przejęcia pod inwestycję przechodzące na rzecz właściwej
jednostki samorządu terytorialnego (w nawiasach numery działek po podziale – tłustym drukiem numery działek przeznaczone do
przejęcia pod inwestycję):
Obręb 0051 Miasto Zielonka – działka o nr ewid.: 70/2 (70/3, 70/4), 69 (69/1, 69/2), 68 (68/1, 68/2), 67 (67/1, 67/2), 66 (66/1, 66/2), 65 (65/1,
65/2), 64 (64/1, 64/2), 63 (63/1, 63/2), 62 (62/3, 62/4), 60/1 (60/5, 60/6), 61/3 (61/13, 61/14), 61/4 (61/15, 61/16), 61/2 (61/11, 61/12).
Obręb 0047 Miasto Kobyłka – działka o nr ewid.: 89/2 (89/3, 89/4), 95 (95/1, 95/2), 96/2 (96/3, 96/4), 98 (98/1, 98/2), 99/3 (99/6, 99/7),
100/4 (100/7, 100/8), 104/2 (104/3, 104/4), 105/1 (105/3, 105/4), 105/2 (105/5, 105/6), 109/2 (109/3, 109/4), 111 (111/1, 111/2), 112/2
(112/3, 112/4), 114/4 (114/5, 114/6, 114/7), 114/3 (114/8, 114/9).
Obręb 0045 Miasto Kobyłka – działka o nr ewid.: 117/2 (117/5, 117/6), 148/2 (148/3, 148/4), 75/6 (75/7, 75/8), 77 (77/7, 77/8), 79 (79/7,
79/8), 80/3 (80/14, 80/15), 81/3 (81/6, 81/7), 82/3 (82/6, 82/7), 83/3 (83/6, 83/7), 85/3 (85/4, 85/5), 86/10 (86/11, 86/12), 87/10 (87/11,
87/12), 88/10 (88/11, 88/12), 89/10 (89/11, 89/12), 90/19 (90/20, 90/21), 91/22 (91/23, 91/24), 93 (93/1, 93/2), 95/18 (95/19, 95/20),
96/14 (96/19, 96/20), 97/14 (97/19, 97/20), 102/3 (102/4, 102/5), 105/4 (105/5, 105/6), 151/2 (151/6, 151/7), 108/9 (108/10, 108/11),
109/9 (109/10, 109/11).
Obręb 0030 Turów – działka o nr ewid.: 125 (125/1, 125/2), 129 (129/1, 129/2), 130 (130/1, 130/2), 138 (138/1, 138/2), 140 (140/1,
140/2), 141 (141/1, 141/2), 124 (124/1, 124/2), 12/2 (12/3, 12/4), 10/2 (10/3, 10/4), 8/2 (8/3, 8/4), 6 (6/1, 6/2, 6/3, 6/4), 4 (4/2, 4/1), 5
(5/1, 5/2), 7 (7/1, 7/2), 9 (9/1, 9/2), 11 (11/1, 11/2).
Numery działek podlegające ograniczeniu niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego przeznaczone pod budowę/
przebudowę sieci uzbrojenia terenu (w nawiasie numery działek po podziale):
Obręb 0051 Miasto Zielonka – działka o nr ewid.: 1/14, 1/13.
Obręb 0047 Miasto Kobyłka – działka o nr ewid.: 101, 103, 104/2 (104/4), 105/1 (105/4), 105/2 (105/6), 109/2 (109/4), 114/3 (114/9),
117/2 (117/6).
Obręb 0045 Miasto Kobyłka – działka o nr ewid.: 148/2 (148/4), 58/6, 63, 68, 70, 71, 75/1, 75/6 (75/8), 89/10 (89/12), 89/9, 90/19
(90/21), 96/14 (96/20), 95/18 (95/20), 94/18, 93 (93/2).
Obręb 0030 Turów – działka o nr ewid.: 130 (130/2), 131, 137, 138 (138/2), 124 (124/2), 295, 14, 13/2, 13/3, 12/2 (12/4), 10/2 (10/4),
8/2 (8/4), 10/1, 8/1, 6 (6/4), 4 (4/1), 18, 20, 21, 22, 23.
Numery działek podlegające ograniczeniu niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego przeznaczone pod budowę/
przebudowę urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych:
Obręb 0051 Miasto Zielonka – działka o nr ewid.: 1/14, 1/13, 1/16.
Numery działek podlegające ograniczeniu niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego przeznaczone pod budowę/
przebudowę innych dróg publicznych (w nawiasie numery działek po podziale):
Obręb 0047 Miasto Kobyłka – działka o nr ewid.: 114/3 (114/9), 113/1, 112/1, 117/2 (117/6).
Obręb 0045 Miasto Kobyłka – działka o nr ewid.: 148/2 (148/4).
Obręb 0030 Turów – działka o nr ewid.: 124 (124/2).
Numery działek podlegające ograniczeniu w korzystaniu zlokalizowane poza pasem drogowym przeznaczone pod budowę/przebudowę zjazdów:
Obręb 0051 Miasto Zielonka – działka o nr ewid.: 69 (69/2), 63 (63/2), 62 (62/4), 61/3 (61/14).
Obręb 0047 Miasto Kobyłka – działka o nr ewid.: 96/2 (96/4), 100/4 (100/8), 104/2 (104/4), 105/1 (105/4), 105/2 (105/6), 109/2 (109/4),
114/3 (114/9).
Obręb 0045 Miasto Kobyłka – działka o nr ewid.: 148/2 (148/4), 63, 71, 75/1, 96/14 (96/20).
Obręb 0030 Turów – działka o nr ewid.: 129 (129/2), 130 (130/2), 131, 141 (141/2), 144 (144/2), 124 (124/2), 11 (11/2), 13/1, 15, 16, 23.
Strona chcąca zapoznać się z aktami postępowania, może tego dokonać na pl. Bankowym 3/5 pok. 7 w poniedziałek w godz.
1300 - 1600 lub w czwartek w godz. 800 - 1200 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 22 695-62-19. Osoby
nieumówione nie będą obsługiwane.
Informacja ta ma na celu jedynie przedstawienie aktualnego stanu postępowania. Podczas jej trwania strony nie uzyskają informacji
o planowanym terminie zakończenia postępowania ani nie otrzymają informacji merytorycznych.
Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi do 30 min i nie może zostać przedłużony. W pokoju nr 7 może przebywać
tylko jedna osoba do jednej sprawy.
Podczas przeglądania akt obowiązuje nakaz zachowania 1,5 m odległości pomiędzy osobami oraz nakaz używania rękawiczek
jednorazowych, dezynfekcji dłoni oraz zasłaniania ust i nosa.
Osoba odbierająca dokumentację z urzędu winna używać rękawiczek jednorazowych, zdezynfekować dłonie oraz mieć zasłonięte
usta i nos.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) doręczenie
uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Jednocześnie informuję, iż w trakcie prowadzonego postępowania, o czynnościach tutejszego organu, strony postępowania będą
informowane w drodze publicznych obwieszczeń, zgodnie z art. 49 § 1 Kpa.
WI-I.7820.2.8.2021.LK

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735)
doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od
dnia publicznego ogłoszenia.
Jednocześnie informuję, iż w trakcie prowadzonego postępowania,
o czynnościach tutejszego organu, strony postępowania będą
informowane w drodze publicznych obwieszczeń, zgodnie z art.
49 § 1 Kpa.
WI-I.7820.2.7.2021.LK
www.zyciepw.pl

Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: handlowcy@logos.home.pl

powiat
20 czerwca br., w Miejskim
Ośrodku Kultur y w Ząbkach
odbyły się eliminacje rejonowe do
I Międzynarodowego Festiwalu
Pieśni Legionowej. Po burzliwych
i niezwykle trudnych obradach
Jury wyłoniło zwycięzców tego
podniosłego konkursu talentów.
Pierwsze miejsce oraz nagrodę w wysokości 500 zł zdobyła
Magdalena Wojakowska, drugą
lokatę i nagrodę 300 zł - Kinga
Kisiel, dwa równorzędne trzecie
miejsca i nagrody po 200 zł zdobyli Justyna Kantorowicz oraz
Łukasz Bednarski.
Wieczorem o godz. 19-ej w
kościele pw. Miłosierdzia Bożego odbył się Koncert Galowy
Laureatów, z którymi jako gość
specjalny wystąpił znany baryton
Wojciech Bardowski. Koncert
poprowadziła Zofia Paczóska.
Patronat nad wydarzeniem objęła Małgorzata Zyśk, Burmistrz
Miasta Ząbki.
Uczestnicy zaprezentowali
najpiękniejsze pieśni ułańskie i
legionowe, zabierając publiczność w muzyczną podróż śladami polskiej historii. Piękne
aranżacje, refleksyjne, pełne
zaangażowania i iście mistrzowskie wykonanie oraz doskonale
dobrany repertuar sprawiały, że
publiczność każdy występ nagradzała głośnymi brawami.
– Jestem bardzo szczęśliwa,
że po raz kolejny eliminacje do
Festiwalu Pieśni Legionowej
odbywają się w Ząbkach. Cieszy
mnie również, że wydarzenie
zyskało należną mu rangę międzynarowoą. Gorąco i z całego
serca dziękuję wykonawcom oraz
organizatorom za tę piękną muzyczną podróż po kartach naszej
historii. Myślę, że tak szczytny
cel, jakim jest kontynuowanie
tradycji pieśni legionowej, tak
wspaniała lekcja historii jest
potrzebna nam wszystkim. Serdecznie gratuluję zwyciężcom
eliminacji i życzę Wam, abyście
rozwijali swój talent i sławili
polską historią także na arenie
międzynarodowej. – powiedziała
Małgorzata Zyśk, burmistrz
Miasta Ząbki
Międzynarodowy Festiwal
Pieśni Legionowej jest kontynuacją Ogólnopolskiego Festiwalu
Pieśni Legionowej, który do tej
pory odbyłwał się już czterokrotnie. W 2020 roku, w setną
rocznicę Bitwy Warszawskiej
zwanej „Cudem nad Wisłą” finał

Festiwalu miał miejsce właśnie w
Ząbkach. Ten prestiżowy konkurs
wokalny przeznaczony jest dla
solistów: śpiewaków, piosenkarzy
i wokalistów powyżej 16.-tego
roku życia, zarówno amatorów,
jak i profesjonalistów, z kraju oraz
z zagranicy.

szansa dla młodych artystów, którzy
chcą rozwijać swój talent na niwie
muzycznej, rozsławiając piękne
dzieje naszej ojczyzny.
Festiwal Pieśni Legionowej to
wydarzenie które na stałe zaznaczyło
swój ślad mapie wydarzeń kulturalnych Powiatu Wołomińskiego, a w

pertuarem i iście profesjonalnym
wykonaniem utworów.
Festiwal Pieśni Legionowal swoim zasięgiem zatacza coraz szersze kręgi. W tym
roku, po raz pierwszy zyskał
ważną, międzynarodową rangę.
Eliminacje rejonowe odbędą się

Eliminacje do pierwszej międzynarodowej edycji Festiwalu Pieśni Legionowej
odbyły się 20 czerwca br. w Ząbkach, a patronat nad wydarzeniem objęła
burmistrz Małgorzata Zyśk. Pierwsze miejsce oraz nagrodę w wysokości 500
złotych zdobyła Magdalena Wojakowska.

Poznaliśmy
laureatów eliminacji
na I Międzynarodowy
Festiwal Pieśni
Legionowej
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STB Koncept
zajmuje się produkcją i sprzedażą płyt styropianowych
do użytku zewnętrznego i wewnętrznego.
W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy
poszukujemy odpowiedniej osoby na stanowisko:

KIEROWCA kat. C+E

w krajowym transporcie drogowym
oferujemy:
• umowę o pracę (pierwsza na okres próbny - 3 miesiące, kolejna
na czas nieokreślony),
• pracę od poniedziałku do piątku (codzienne powroty do domu),
• stałą pracę w rozwijającej się firmie produkcyjnej,
• stabilność, wynagrodzenia wypłacamy do 10-tego dnia każdego
miesiąca (gwarantujemy brak opóźnień),
• pracę blisko domu (nasze biuro mieści się pod Wołominem),
• jazdę samochodem dostawczym, którego średni wiek nie
przekracza 3 lat,
• pakiet szkoleń i wdrożenie do pracy,
• pracę w dobrze zorganizowanym i profesjonalnym zespołu.
wymagania:
• prawo jazdy kat. C+E,
• przynajmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku
kierowcy samochodu typu zestaw przestrzenny,
• uprawnienia na przewóz rzeczy,
• karta kierowcy,
• samodzielność, odpowiedzialność, kultura osobista,
• sumienność i uczciwość.

Laureaci eliminacji regionalnych będą reprezentować nasz region podczas przesłuchń finałowych

Organizatorami tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu
Pieśni Legionowej są: Fundacja
Kultura z Pasją - Wojciech Bardowski, Stowarzyszenie Edukacyjne
Ziemi Węgrowskiej - Zofia Paczóska
oraz Starosta Przeworski Bogusław
Urban.
Pierwszy Międzynarodowy Festiwal Pieśni Legionowej to wydarzenie
o charakterze patriotycznym, którego celem jest krzewienie historii,
kultury i tradycji narodu polskiego
oraz wzbudzanie poczucia tożsamości narodowej. To zarazem ogromna

szczególności Miasta Ząbki, gdzie
od kilku lat odbywają się zarówno
eliminacje regionalne, jak i koncerty
laureatów Festiwalu Pieśni Legionowej.Dzięki doskonałej współpracy
ze Sławomirem Skotnickim oraz
Iwoną Potęgą z referatu Promocji
Urzędu Miasta Ząbki przesłuchania
uczestników organizowane są w sali
widowiskowej Miejskiego Ośrodka
Kultury w Ząbkach, natomiast koncerty galowe odbywają się w kościele
pw. Miłosierdzia Bożego w Ząbkach.
Każdorazowo urzekają wspaniałą
oprawą artystyczną, ciekawym re-

zarówno w wielu miastach i powiatach Polski, ale również na dawnych
kresach Rzeczypospolitej - w Tarnopolu na Ukrainie oraz w Wilnie
na Litwie.
Wydarzenie wspierają instytucje
samorządowe, instytucje kultury,
stowarzyszenia i firmy prywatne.
Dla laureatów I Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Legionowej
przewidziano wysokie nagrody
finansowe: Grand Prix 10 000 zł,
drugie miejsce 5 000 zł, trzecie
miejsce 3 000 zł, oraz trzy wyróżnienia po 1 000 zł.

zakres obowiązków:
• realizacja zleceń transportowych,
• bezpieczne prowadzenie powierzonego pojazdu,
• dbanie o powierzony do przewozu ładunek i terminowe
dostarczanie,
• dbanie o dobry stan techniczny powierzonego samochodu,
• utrzymywanie pojazdu w czystości,
• udział w czynnościach załadunkowych oraz rozładunkowych,
• pobór gotówki od Klientów.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt
telefoniczny pod numerem telefonu 22 267 60 56
lub o przesłanie swojego CV
na poniższy adres e-mailowy: rekrutacja@stbglobal.pl
Informujemy, że Administratorem danych ujawnionych w dokumentach rekrutacyjnych jest
STB Koncept Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5, 05–200
Wołomin. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie
w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowiska w STB Koncept Sp. z o. o. Bez
wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której
dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

OGŁOSZENIA DROBNE
OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363, ze zm.)

Starosta Wołomiński zawiadamia
o wydaniu w dniu 14 maja 2021 roku dla Burmistrza Miasta Kobyłka, decyzji Nr 14pz/2021 znak: WAB.6740.14.36.2020,
opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod nazwą:
„Rozbudowa ulicy Warszawskiej na odcinku od ul. Ręczajskiej do granicy Miasta Kobyłka” – drogi publicznej gminnej”.
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 Kobyłka,):
− ew. nr: 201 (201/1, 201/2), 200 (200/1, 200/2), 192/6 (192/8,
192/9, 192/10), 191 (191/1, 191/2), 1 (1/1, 1/2) w obrębie 003535, jednostka ew. 143401_1 - Kobyłka,
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na
rzecz Gminy Kobyłka w całości:
− ew. nr: 221/1, 221/3 w obrębie 0035-35, jednostka ew. 143401_1
- Kobyłka,
• w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gminy
Kobyłka niepodlegające przejęciu:
− ew. nr: 221/2, 176/5, 177/1, 178/1, 179/1, 180/1, 181/1 w obrębie
0035-35, jednostka ew. 143401_1 – Kobyłka,
• w projektowanym pasie drogowym, stanowiące teren linii kolejowych:
− ew. nr: 1 w obrębie 0034-34, jednostka ew. 143401_1 –
Kobyłka.
Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: innych dróg publicznych, sieci uzbrojenia terenu, zjazdów, niewchodzące w skład
projektowanego pasa drogowego (w nawiasach – numery działek
po podziale, tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod
Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: handlowcy@logos.home.pl

budowę lub przebudowę: innych dróg publicznych, sieci uzbrojenia
terenu, zjazdów):
− ew. nr: 12, 15, 53, 77, 81, 87, 89, 93, 95, 164, 165, 166, 167,
176/7, 177/2, 200 (200/1, 200/2), 192/6 (192/8, 192/9, 192/10),
191 (191/1, 191/2), 215, 201 (201/1, 201/2), 220, 219/2, 9/1, 9/2,
49/2, 51, 217, 92, 97, 99, 156, 157, 173, 176/6, 178/2, 178/3,
179/2, 180/2, 181/2 w obrębie 0035-35, jednostka ew. 143401_1
– Kobyłka,
− ew. nr: 1 w obrębie 0027-27, jednostka ew. 143412_4 – Wołomin
– miasto,
− ew. nr: 1 w obrębie 0034-0034, jednostka ew. 143401_1 –
Kobyłka (teren linii kolejowych).

Praca
Szukam pracy
 Mężczyzna lat 49 dyspozycyjny,
bez nałogów nawiąże współpracę z
osobą poszukującą tzw. „Prawej reki”,
pomogę w prowadzeniu działalności
dowolnej, usługowej, handlowej, dopilnuję pracowników, przywiozę towar
tel. 724 538 966.

Usługi - Różne
 Uprzątnę plac, garaż. Wywóz złomu,
odpadów, mebli tel. 724 538 966.

Budownictwo
Usługi

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

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 2021 r. poz. 735.).
Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym
w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3, Wydział Budownictwa, (po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr 22 346 11 07 w godzinach przyjęć
interesantów tj. pn. 8-17, śr. 8-16, pt. 8-15).

www.zyciepw.pl
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Nie trzeba dziś nikogo przekonywać o tym, że SMOG to jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla naszego życia i zdrowia. Z publikacji jakie w ostatnim czasie pojawiły się na miejskich kanałach informacyjnych Miasta Kobyłka wynika,
że problem ten nie tylko został dostrzeżony ale, że podjęto działania mające na celu jego minimalizację i likwidację.
O tym w jaki sposób Kobyłka zachęca mieszkańców do wymiany kopciuchów opowiada Lech Urbanowski odpowiedzialny za ochronę środowiska w mieście.

Kilkaset tysięcy zł dotacji na
wymianę kopciuchów w Kobyłce
Lech Urbanowski

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363, ze zm.)

Starosta Wołomiński
zawiadamia
o wydaniu w dniu 28 czerwca 2021 r. dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika
P. Piotra Gołosia, decyzji Nr 19pz/2021 znak:
WAB.6740.14.15.2021, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie drogi gminnej
ul. Leśnej w Ostrówku na odcinku od ulicy Koczorowskiej do ulicy Warszawskiej, gm. Klembów”.
Działki usytuowania obiektu:
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję
na rzecz Gminy Klembów w części (tłustym drukiem – numery
działek w projektowanym pasie drogowym przeznaczone do
przejęcia pod inwestycję, w nawiasach – numery działek po
podziale):
− ew. nr: 136 (136/18, 136/19), 153/9 (153/10, 153/11), 165
(165/3, 165/4), 16/2 (16/15, 16/16), 170/2 (170/6, 170/7),
1210 (1210/3, 1210/4), 178 (178/3, 178/4), 181 (181/3,
181/4), 184 (184/3, 184/4), 195 (195/3, 195/4), 180/27
(180/30, 180/31), 182/6 (182/10, 182/11), 185/4 (185/9,
185/10), 188 (188/3, 188/4), 196/2 (196/10, 196/11) obręb
0008-Lipka m. Ostrówek, jednostka ew. 143407_2 Klembów,
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod
inwestycję w całości na rzecz Gminy
Klembów:
ew. nr: 16/10, 16/5, 16/6, 16/14, 1211/2 obręb 0008-Lipka m.
Ostrówek, jednostka ew. 143407_2 Klembów,
• w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gminy
Klembów, niepodlegające przejęciu:
− ew. nr: 154/7, 170/1, 171/1, 182/7, 185/2, 196/1, 201/2,
185/1 obręb 0008-Lipka m. Ostrówek, jednostka ew.
143407_2 Klembów,
Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu i urządzeń wodnych, niewchodzące w skład
projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem – numery
działek przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu i urządzeń wodnych, w nawiasach – numery
działek po podziale):
− ew. nr: 170/2 (170/6, 170/7), 188 (188/3, 188/4), 154/10,
1216/2 obręb 0008-Lipka m. Ostrówek, jednostka ew.
143407_2 Klembów.
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 2021 r. poz. 735).
Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym
w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa (po uprzednim kontakcie telefonicznym – (22) 346-11-66 w godzinach
przyjęć interesantów).
www.zyciepw.pl

- O tym, że do końca 2022
roku mieszkańcy Mazowsza mają
obowiązek likwidacji pieców
pozaklasowych - tak zwanych
kopciuchów, wie, niestety, ciągle
zbyt mało osób. Zaś o tym, że od 1
lipca 2021 roku trzeba zarejestrować swoje źródło ciepła (kocioł,
OZE) w Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków, wie jeszcze mniej osób.
SMOG to dziś jeden z najważniejszych problemów do
rozwiązania i o tym akurat nie
trzeba dziś nikogo przekonywać,
ale ta wiedza ciągle nie przekłada
się na efekty działań, warto więc
jak najwięcej rozmawiać o tym,
jak ten problem rozwiązać.
Wiele miast do tej sprawy
podchodzi „po urzędniczemu”
– publikowane są ogłoszenia,
odbywają się kontrole – naszym
zdaniem, to pozorowane działania, które nie są wystarczające. Ot
zostały „odbębnione”. Trudno to
może sobie wyobrazić, ale niektóre urzędy ciągle nie podpisały nawet porozumienia z Funduszem
Ochrony Środowiska w sprawie
prowadzenia w danym urzędzie
punktu informacyjnego „Czystego Powietrza”. Jak można tego nie
zrobić? Czy to jest powodowane
źle rozumianą „oszczędnością”
czy obrażaniem się na pieniądze
rozdawane przez ministerstwa?
Dla mnie taka postawa jest niezrozumiała. My, jako Miasto, od
początku do tej sprawy podeszli-

śmy priorytetowo. Ostatnie nasze
działanie, czyli wymalowanie w
dzielnicach miasta z największym
zanieczyszczeniem powietrza,
zaproszenia do kontaktu z miejskimi doradcami, którzy pomogą
uzyskać dotację na wymianę pieca. Dobór miejsc zamieszczenia
tych malunków nie był przypadkowy. Lokalizacja malowideł jest
dobrane tak, żeby mieszkańcy,

informacji o naszej akcji do chwili
obecnej odebrałem kilkadziesiąt
telefonów z całej Polski. Mam też
umówione kilka wizyt, w czasie
których opowiem o wszystkich
działaniach jakie podejmujemy
w tej sprawie. Warto podkreślić,
że te „malunki” to tylko jeden z
elementów całej akcji i dopiero
wszystkie działania decydują o
sukcesie.

– W efekcie wszystkich
działań Wydziału Ochrony
Środowiska w Kobyłce
odebraliśmy ponad
200 telefonów z pytaniami
o dotacje gminne i program
"Czyste Powietrze"
a, zaplanowaną na ten
rok kwotę 300 tys zł. na
dotacje do wymiany pieca
zwiększyliśmy o kolejne
100 tys. zł - podkreśla
Lech Urbanowski, odpowiedzialny za ochronę
środowiska w Kobyłce.
którzy pomimo kontroli, listów,
telefonów od urzędników i innej formy zaproszeń, ciągle nie
skorzystali jeszcze z dotacji na
wymianę pieców, zobaczyli to
„nasze malowidło” w drodze do
sklepu czy pracy. To właśnie ta
akcja spotkała się z największym
zainteresowaniem ze strony innych samorządów. Od publikacji

Oczywiście podstawą są właściwi ludzie. W moim zespole
doradztwem dotacyjnym kieruje
Grażyna Walaszczyk – wysokiej
klasy specjalista, który DORADZA w tematach dotacji a nie
„załatwia petenta”. To dzięki
zaangażowaniu Grażyny udało
się nakłonić do wymiany pieca
nawet najbardziej opornych.

Jeżeli chodzi o wymianę najbardziej uciążliwych pieców jesteśmy w ¾ drogi. Warto jeszcze
raz przypomnieć, że pozaklasowe
piece (klasę pieca sprawdza się
na tabliczce znamionowej na
piecu, albo w instrukcji obsługi)
trzeba wymienić do końca 2022
roku. Dzięki wprowadzonemu,
od 1 lipca tego roku, obowiązkowi
rejestracji swojego pieca przez
mieszkańca, dostaliśmy wreszcie
sensowne narzędzie, które pozwoli nam, jako miastu, działać
jeszcze szerszej i skuteczniej.
W efekcie wszystkich działań: odebraliśmy ponad 200
telefonów z pytaniami o dotacje
gminne i program "Czyste Powietrze" a, zaplanowaną na ten
rok kwotę 300 tys na dotacje do
wymiany pieca zwiększyliśmy o
kolejne 100 tys.
Myślę, że przy tej okazji warto
też wspomnieć w jaki sposób
złożyć deklaracje do CEEB:
1) w formie elektronicznej,
czyli przez internet – jest to
najszybszy i najwygodniejszy
sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i
pieniędzy, niewątpliwą zaletą
jest to, że deklarację można
złożyć nie wychodząc z domu.
Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego
sposobu składania deklaracji.
2) w formie papierowej - wypełniony dokument można będzie
wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie
(zgodnie z lokalizacją budynku).

WOŁOMIN
DYŻUR NOCNY

dni

ul. Wileńska 40
tel. 697 640 068

Al. Armii Krajowej 64/11
tel. 603 630 651

ul. Prądzyńskiego 37
tel. 723 304 082

pon. - pt.: 8 - 20, sob.: 8 -14

pon. - pt.: 8 - 20, sob.: 8 -15

ul. Warszawska 15 ac
tel. 697 640 095

Al. Niepodległości 17
tel. 728 311 379

pon. - pt.: 8 - 20, sob.: 8 -14

pon. - pt.: 8 - 20, sob.: 8 -1530

RADZYMIN
ul. Konstytucji 3 Maja 30
tel. 697 640 085

ul. Konstytucji 3 Maja 10
tel. 728 311 378

pon. - pt.: 730 - 21, sob.: 8-15

pon. - pt.: 8 - 20, sob.: 8 -15

MARKI
ul. Fabryczna 14
tel. 697 640 093
pon. - pt.: 8 - 21, sob.: 8-14
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