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szczegóły >> str 2

szczegóły >> str 4

– Obecnie na drodze
wojewódzkiej nr 631
w rejonie węzła Zielonka
warunki ruchu są katastrofalne. W tym miejscu
tworzą się gigantyczne
korki i nie chodzi tylko
o godziny szczytu. To ogromne utrudnienie dla tysięcy
kierowców – mówi Arkadiusz Werelich, radny
Powiatu Wołomińskiego. >> str. 6

Kiedy
przebudowa
631 i 634?
– O tym
co łączy Wołomin
i Kobyłkę z burmistrz
tego miasta Edytą Zbieć
(w poprzedniej kadencji
wiceburmistrz Wołomina) i Robertem Kobusem,
radnym Rady Miejskiej
w Wołominie, rozmawia
Teresa Urbanowska >> str. 4

Co łączy
Wołomin
i Kobyłkę?

NAKŁADKI
na komin
to czysta
ekologia
SmartFlow

– Na pewno droga nie będzie poszerzana o dodatkowe pasy ruchu. Zostanie
w takim układzie jak jest teraz (w tym
samym śladzie) czyli jednojezdniowym
i tylko na niektórych odcinkach zostaną
wykonane lewoskręty lub prawoskręty
umiejscowione zarówno przy osi jezdni
jak pośrodku – mówi Kamil Iwandowski,
burmistrz Miasta Zielonka >> str. 3

Co jest ważne
dla Zielonki?
W 28 lutego
została podpisana
umowa na odbiór odpadów komunalnych na terenie
Kobyłki. Po unieważnieniu ostatniego przetargu (z powodów
proceduralnych) Urząd Miasta
zabezpieczył ciągłość odbioru odpadów na dwa miesiące – marzec
i kwiecień 2020 r. >> str. 8
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ogłoszenia
O Rejestrze Danych Kontaktowych, w jakim celu został utworzony
i do czego wykorzystywane są zawarte w nim informacje 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 2018 r. poz. 1474, ze zm.)

Starosta Wołomiński
zawiadamia
o wydaniu w dniu 28 lutego 2020 roku dla Burmistrza
Miasta Ząbki, reprezentowanego przez pełnomocnika
Pana Bartłomieja Małetkę, decyzji Nr 4pz/2020 znak:
WAB.6740.14.49.2019, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa dróg gminnych
ul. Kochanowskiego od ul. Narutowicza do ul. Drewnickiej i ul. Budkiewicza od ul. Prostej do ul. Narutowicza
w Ząbkach”.
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 Ząbki, w nawiasach – numery działek po podziale):
− ew. nr: 45 (45/1, 45/2), 33 (33/1, 33/2, 33/3), 43 (43/1, 43/2),
42 (42/1, 42/2), 32/2 (32/5, 32/6), 32/1 (32/3, 32/4), 41 (41/1,
41/2), 39 (39/1, 39/2), 38/1 (38/3, 38/4), 71/5 (71/18, 71/19,
71/17), 52 (52/3, 52/4) w obrębie 01-02, jednostka ew.
143403_1 - Ząbki,
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję
na rzecz Gminy Ząbki w całości:
− ew. nr: 83, 81/2, 82/1, 82/11, 81/1 w obrębie 01-02, jednostka
ew. 143403_1 - Ząbki,
• w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gminy
Ząbki, niepodlegające przejęciu (tłustym drukiem – numery działek w projektowanym pasie drogowym, w nawiasach - numery
działek po podziale):
− ew. nr: 37/2, 34/3, 80/2, 40 (40/1, 40/2), 49 (49/1, 49/2)
w obrębie 01-02, jednostka ew. 143403_1 - Ząbki.
Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia
terenu oraz innych dróg publicznych niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem – numery działek
przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu
oraz innych dróg publicznych, w nawiasach – numery działek po
podziale):
− ew. nr: 16/25 w obrębie 01-01, jednostka ew. 143403_1 - Ząbki,
− ew. nr: 84/2, 84/5, 84/6, 43 (43/1, 43/2), 50/2, 51/1, 48 w obrębie 01-02, jednostka ew. 143403_1 - Ząbki,
− ew. nr: 36/4 w obrębie 01-04, jednostka ew. 143403_1 - Ząbki.

Rejestr Danych Kontaktowych
usprawni realizację usług
email są nieporównywalnie tańsze
i szybsze, niż wysyłanie listów poleconych.

– Co to jest Rejestr Danych Kontaktowych?

- Rejestr Danych Kontaktowych
to rejestr prowadzony w systemie
teleinformatycznym przez ministra
właściwego do spraw informatyzacji.

– A czy to bezpieczne?

- Na podane adres email i numer telefonu nie będą przekazywane żadne oficjalne dokumenty. Rejestr służy wyłącznie
powiadamianiu. Dane kontaktowe mogą być wykorzystywane
jedynie do informowania obywatela
o sprawach administracyjnych. Do
RDK mają dostęp wyłącznie uprawnieni i przeszkoleni urzędnicy (z odpowiednimi certyfikatami).

– Po co w ogóle taki rejestr?

- Rejestr ma na celu usprawnienie
komunikacji na linii administracja
publiczna–obywatel. Nie chodzi tu
wyłącznie o zakres urząd skarbowy
– podatnik. Zadaniem rejestru jest
ułatwienie kontaktu urzędników z
obywatelami po to, aby usprawnić
realizację usług. Wcześniej przepisy na to nie pozwalały
– urzędnik mógł skorzystać np. z numeru
telefonu, ale tylko
do realizacji sprawy, do której numer został podany.
W każdym innym
przypadku do dyspozycji zostawała
mu „tradycyjna”,
papierowa forma komunikacji.
– Czy rzeczywiście jest
to potrzebne?

- Osobiście uważam, że jak najbardziej.
– Ponieważ?

- Ponieważ dzięki RDK urzędy – z
wyprzedzeniem – będą mogły informować np. o kończącym się terminie ważności paszportu lub dowodu
osobistego, o przysługujących nam
świadczeniach, czy też zbliżającym

się terminie obowiązkowego badania technicznego samochodu.

– Brzmi to trochę jak science-fiction.

- Trochę tak, ale spójrzmy na to z
innej perspektywy. Chodzi o ograniczenie konieczności osobistego
stawiania się obywateli w urzędach.
RDK to również spore oszczędności dla samych urzędów – sms czy

i adres email – trzeba mieć pod ręką
telefon i dostęp do poczty elektronicznej. Wystarczy wpisać dane w
odpowiednie pola, zalogować się
profilem zaufanym i potwierdzić
dane kodami otrzymanymi emailem
i sms-em;
2. offline, czyli wypełniając formularz dostępny w każdym urzędzie
gminy.
Swoje dane z RDK można w każdej
chwili zmienić lub usunąć. W przypadku zmiany numeru telefonu lub
adresu e-mail, należy pamiętać o ich
aktualizacji.

– Rejestr Danych Kontaktowych to rejestr
prowadzony w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do
spraw informatyzacji. Rejestr ma na
celu usprawnienie komunikacji na linii
administracja publiczna–obywatel. Nie
N oowzakres
e
chodzi tu wyłącznie
urząd
obowiązki
dla przedsiębiorców
skarbowy
– podatnik.
Zadaniem
Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT
rejestru
kontaktu
muszą cojest
miesiąc ułatwienie
wysyłać do Urzędu Skarbowego
JPK_VAT.
urzędników z obywatelami
Przedsiębiorco! po to, aby
Nowy obowiązek dotyczy również Ciebie,
usprawnićjeślirealizację
usług.
– mówi
jesteś podatnikiem VAT
i składasz deklaracje
VAT-7 lub VAT-7K.
Paweł Żółtek, właściciel
biura
raWAŻNE!
Jednolity Plik Kontrolny
musi być generowany i przesyłany
chunkowego
mojerozliczenia.pl
wyłącznie w wersji elektronicznej.

– To jak można zgłosić swoje
dane do RDK?

- Każdy, kto ma numer PESEL i jest osobą pełnoletnią,
może przekazać dane do RDK.
To możliwe na dwa sposoby:
1. online na stronie gov.pl. By to
zrobić, potrzeba profilu zaufanego lub e-dowodu. Aby przekazać
do RDK swój numer telefonu

czy Twoja firma jest gotowa na Jpk_VaT?
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Biuro Rachunkowe

tel. 22 786 06 11

Biuro Rachunkowe
www.mojerozliczenia.pl
Kobyłka
ul. Szeroka 6
www.facebook.com/mojerozliczenia
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www.mojerozliczenia.pl

ul. szeroka 6, 05-230 kobyłka
e-mail: biuro@mojerozliczenia.pl

ƻɠsňʑżňǼsĨ

Biuro Rachunkowe

Działki, na których przewidziano rozbiórkę obiektów budowlanych
(sieci uzbrojenia terenu) nieprzewidzianych do dalszego użytkowania, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem - numery działek, na których przewidziano rozbiórkę,
w nawiasach - numery działek po podziale):
− ew. nr: 43 (43/1, 43/2), 50/2, 51/1 w obrębie 01-02, jednostka
ew. 143403_1 - Ząbki.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję - Starosty
Wołomińskiego, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, w terminie
14 dni od dnia uznania obwieszczenia za doręczone w trybie art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).
Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym
w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter,
pokój nr 106 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn. 10-18,
wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16.

Oszczędny komin dzięki regulatorowi kominowemu
Regulator to nasada kominowa, którą można stosować na wszystkie rodzaje kominów
i urządzeń do nich podłączonych - pieców
grzewczych, na każdy rodzaj paliwa, pieców
przemysłowych, kominków oraz wentylacji.
Regulator optimalizuje i w znacznym stopniu
unizelależnia od warunków atmosferycznych
wielkość przepływu powietrza i spalin przez
komin. W zależności od stosowanego opału pozwala zaoszczędzić nawet ponad 40%
kosztów skali roku. Dodatkowo eliminuje zawiewanie, przez co dym nie cofa się poprzez
piec czy kominek do wnetrza domu.
Regulator jest ekologiczny, poniważ ogranicza emisję zanieczyszczeń do atmosfery
nawet o 70% a także redukuje osadzanie się
sadzy.
Jego instalacja jest łatwa a działanie bezpieczne, potwierdzone wieloma badaniami
technicznymi i certfikatami.

umów się z doradcą 602 733 336
www.zyciepw.pl

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

więcej wiadomości na www.zyciepw.pl
– Nie bez znaczenia na funkcjonowanie Zielonki jest to, co dzieje
się na przecinających się drogach
wojewódzkich 634 i 631...

– Zacznę może od tego, że cały czas
trwają narady i konsultacje w sprawie
obu dróg. Dla nas – jako Zielonki,
najbardziej interesującą kwestią jest
kanalizacja, którą chcemy wybudować
w pasie drogowym drogi 634.
– Jest z tym jakiś problem?

– Na chwilę obecną sytuacja wygląda
tak, że nasza dokumentacja na budowę kanalizacji została złożona do
MZDW około dwa miesiące temu. W
najbliższym czasie – chyba 13 marca –
odbędzie się kolejna narada techniczna
i mam nadzieję, że zapadną jakieś
wiążące decyzje.
– Dlaczego jest to tak ważne?

–Ponieważchcielibyśmyzgraćwczasie
inwestycję gminną (budowę kanalizacji) z inwestycją marszałkowską jaką
jest przebudowa drogi 634. Bardzo
bym chciał, żeby udało się zgrać oba
przedsięwzięcia.
– Czy dziś już Pan wie, jak będzie
wyglądał harmonogram prac?

– Trwają uzgodnienia a pomysły na
sposób realizacji inwestycji drogowej
jeszcze ulegają zmianom. Mam jednak
nadzieję, że ostateczne decyzje będą
nam niebawem przekazane. Czekamy
na nie niecierpliwie. Wiem jednak jak
trudnadorealizacjibędzietainwestycja
również pod względem logistycznym.
A dodatkowo trzeba jeszcze pamiętać,
że po drodze jest jeszcze Wojskowy InstytutTechnicznyUzbrojenia(WITU)
oraz wiele innych podmiotów, które
dodatkowowymagająspecjalistycznych
uzgodnień. Pamiętajmy też, że teren
WITU jest wyłączony i znajduje się w
juryzdykcji wojska.

– Aktualnie trwają prace koncepcyjno-projektowe. Zielonka walczy
o wprowadzenie do tych koncepcji
projektu kilku kluczowych dla nas
rozwiązań.
– Jakich konkretnie?

– Z naszego punktu widzenia ważne
jest: udrożnienie ulicy Wiejskiej
umożliwiające prawoskręt, pozostawienie ronda, podniesienie poziomu
mostka na rzece Długiej, tak, aby
umożliwiało to Zielonce budowę
dalszej części ścieżki rowerowej
(kontynuacji) pod mostem. I to co
najważniejsze z punktu widzenia
całego miasta to wpisanie w projekt

powiat
nym przypadku nie ma rozbieżnych
oczekiwań.

– Gospodarka odpadami komunalnymi – temat w ostatnich miesiącach bardzo często podnoszony
zarówno przez samorządowców
jak też w dyskusjach mieszkańców między sobą. Czy Zielonce
udało się uporać z tym tematem?

– Jest u nas podobnie jak w innych
gminach – ale najlepiej nie jest –
weźmy choćby sam recykling, który
w Zielonce jest na bardzo niskim
poziomie a co ma znaczący wpływ
na ogólne koszty związane z tą gospodarką. W ostatnim czasie dosyć

zagospodarowaniem odpadów. Jedno
z ostatnich spotkań odbyło się jakiś
czas temu w Radzyminie z inicjatywy
burmistrza tej Gminy Krzysztofa
Chacińskiego. Uczestniczyli w nim
samorządowcy z wielu gmin z kilku
powiatów. Nakreśliliśmy jakiś plan
działania, dostarczyliśmy potrzebne
dane do dalszej analizy bo, aby powstanie takiej instalacji było rentowne
muszą być spełnione określone
wymagania ilościowe.

– Panie Burmistrzu – wszystkie
tematy, które tu dziś poruszyliśmy
to tzw. „bieżączka”. Czy burmistrz
Zielonki znalazł czas aby zweryfi-

O inwestycjach związanych z modernizacją dróg wojewódzkich 634 i 631
na odcinkach biegnących przez Zielonkę oraz o gospodarce odpadów
komunalnych i realizacji obietnic wyborczych z Kamilem Iwandowskim,
burmistrzem Zielonki rozmawia Teresa Urbanowska.

Co jest ważne
dla Zielonki?
obszaru na parking przy cmentarzu.
Ale zakładam, że cały proces będzie
trwał jeszcze co najmniej trzy lata.

– Zarówno 634 jak i 631 są
drogami, których modernizacja
wymaga nie tylko współpracy z
samorządem wojewódzkim ale
również z sąsiednimi gminami. Czy udaje się wypracować
wspólne stanowiska dotyczące
obszarów na styku gmin?

– Jeśli chodzi o współpracę z gminami po sąsiedzku to w tym konkret-

– Jakie rozwiązania są możliwe?

– Na pewno droga nie będzie poszerzana o dodatkowe pasy ruchu.
Zostanie w takim układzie jak jest
teraz (w tym samym śladzie) czyli
jednojezdniowym i tylko na niektórych odcinkach zostaną wykonane
lewoskręty lub prawoskręty umiejscowione zarówno przy osi jezdni
jak pośrodku.

intensywnie analizowaliśmy zmiany
systemu rozliczeń opłat. W tym momencie nie zaplanowaliśmy jeszcze
wprowadzania zmian ale największy
problem jaki zauważamy dotyczy
właśnie niskiego poziomu segregacji
który występuje szczególnie na osiedlach z domami wielorodzinnymi i
w budynkach wspólnotowych, gdzie
segregacji po prostu nie ma.
– Robiliście szacunki jaki jest to
odsetek mieszkańców Zielonki?

– Jest to około 50% ogółu naszych
mieszkańców. Wszystkie gminy z zabudową wielorodzinną mają ten sam
problem a od tego roku jest obowiązek
segregacji odpadów komunalnych
przez wszystkich.

– Co jakiś czas pojawia się informacja o podejmowanych przez
samorządy lokalne inicjatywach
mających na celu utworzenie
wspólnej da większej ilości podmiotów instalacji do przetwarzania odpadów. Czy Zielonka uczestniczy w tego rodzaju działaniach?

– Czym spowodowana jest taka
decyzja?

– Faktycznie takie rozmowy trwają i
są prowadzone liczne analizy prawne
i finansowe dotyczące uruchomienia
wspólnej inicjatywy gmin związanej z

– Rozwiązanie takie zostało wymuszone decyzjami podjętymi przez
samorząd Zielonki jeszcze w poprzedniej kadencji a szczególnie chodzi
o brak decyzji dotyczącej zmiany
planu miejscowego. Brak tej decyzji
wymusił konieczność przygotowania
nowego projektu, który zawiera opisane wcześniej rozwiązania z
jednym wiaduktem nad
torami. Spowodowało to również trzy lata
opóźnienia.

kować swoje wyborcze obietnice
i ma gotową powyborczą wizję
rozwoju miasta?

– Moja wizja wyborcza nie była wizją
wziętą z księżyca tylko opierała się na
realnych możliwościach zrealizowania
obietnic w ciągu kadencji. Większość
wyborczych obietnic została już wdrożona w życie a część nawet udało się
zrealizować.

– To wymieńmy może te które
uważa Pan już za zrealizowane?

– Zrealizowaliśmy lodowisko, kino
letnie, rozpoczęliśmy budowę poszczególnych ulic na terenie miasta,
wdrożyliśmy działania antysmogowe.
Na zaopiniowanie czeka program
ochrony zdrowia dotyczący darmowych badań USG piersi dla kobiet.
Są też działania długoterminowe takie
jak rozpoczęcie prac związanych z
budową skateparku. Zagospodarowanie Parku Dębinka, Placu Jana Pawła
II, ścieżki rowerowej na gliniankach,
przebudowy ulic zapowiadanych
w kampanii oraz budowy mostku
pieszorowerowego, który będzie też
ścieżką rowerową łączącą ścieżke
rwerową na wale ze ścieżką w parku.

– Na pewno droga nie będzie poszerzana
o dodatkowe pasy ruchu. Zostanie w takim
układzie jak jest teraz (w tym samym
śladzie) czyli jednojezdniowym i tylko na
niektórych odcinkach zostaną wykonane lewoskręty lub prawoskręty umiejscowione zarówno przy osi jezdni jak
pośrodku – mówi Kamil Iwandowski,
burmistrz Miasta Zielonka

– A co z drogą 631,
na jakąś modernizację czekacie czy
nie ma to większego
znaczenia dla Zielonki?

28 lutego, na zaproszenie uczniów, Szkołę Podstawową nr 1 im. Generała Franciszka Kleeberga w Ząbkach odwiedziła Agata
Kornhauser-Duda, małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwsza Dama obejrzała przygotowany przez uczniów
program artystyczny, przeczytała dzieciom jedną z legend o Krakowie oraz rozmawiała z uczniami i dyrekcją placówki.

Pierwsza Dama odwiedziła
szkołę podstawową w Ząbkach

Wizyta rozpoczęła się od oficjalnego powitania małżonki Prezydenta RP przez Agnieszkę Piskorek,
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
im. Generała Franciszka Kleeberga
- Jest nam niezmiernie miło
powitać tak znamienitego gościa.
To szczególne wyróżnienie dla naszej placówki. Dzisiejszy dzień jest
niewątpliwie tym, który na długo
pozostanie w pamięci uczniów
i nauczycieli. – mówiła dyrektor
Agnieszka Piskorek.
– To dla mnie niezwykła przyjemność i zaszczyt poznać społeczność szkoły o tak bogatej tradycji. Podtrzymywanie renomy
szkoły jest ogromnym zobowiązaniem, zarówno dla uczniów, jak
i nauczycieli – podkreśliła Pierwsza
Dama. Dodała, że bardzo cieszy się, że szkoła „nie tylko dba
o bardzo wysoki poziom edukacji,
ale także stara się wychowywać
uczniów w duchu patriotycznym
i obywatelskim”.
Następnie dyrektor szkoły
zaprosiła Małżonkę Prezydenta do obejrzenia programu artystycznego przygotowanego przez
uczniów klas młodszych. Dzieci
z ogromnym zaangażowaniem
i profesjonalizmem zaprezentowały
folklor i kulturę różnych zakątków

Wizyta Pierwszej Damy na długo pozostanie w pamięci uczniów i nauczycieli

Polski. Pierwsza Dama była pod
ogromnym wrażeniem umiejętności młodych artystów. Dziękując
dzieciom za występ skierowała też
pełne uznania słowa do nauczycieli i
wyraziła wdzięczność za kształtowanie u dzieci postaw patriotycznych
oraz wpajanie miłości do małej
Ojczyzny
Po części artystycznej Agata
Kornhauser-Duda przeczytała
dzieciom legendę „O krakowskich psach i kleparskich kotach”
autorstwa Marii Niklewiczowej.

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

Przedstawiała również fragment
jednej ze swoich ulubionych
książek: „Cień Wiatru” Carlosa Ruiza Zafóna. Następnie zaprosiła uczniów uczestniczących
w spotkaniu do rozmowy na temat
korzyści płynących z obcowania
z literaturą. Dzieci przygotowały
też wiele pytań do Pierwszej Damy,
na które Agata Kornhauser-Duda
chętnie odpowiadała, mówiąc m.in.
o obowiązkach Pierwszej Damy,
pracy nauczyciela i dziecięcych
marzeniach.

Na zakończenie wizyty Agata Kornhauser - Duda dokonała wpisu do szkolnej księgi
pamiątkowej oraz spotkała się
z dyrekcją ząbkowskiej placówki.
Przebiegająca w miłej atmosferze
rozmowa koncentrowała się głównie na problematyce edukacyjnej
i wychowawczej oraz podejmowanych przez grono pedagogiczne
inicjatywach mających na celu
propagowanie czytelnictwa.
- Jestem pewna, że dzisiejsza
wizyta przyczyni się zwiększenia
zainteresowania uczniów słowem
pisanym. Jako nauczyciele staramy się
wpoić naszym wychowankom miłość
do książek i literatury – powiedziała
na pożegnanie dyrektor Agnieszka
Piskorek.
Wizyta Pierwszej Damy była
odpowiedzią na zaproszenie wystosowane przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Generała Franciszka
Kleeberga w Ząbkach. W styczniu
br. dzieci z klasy II H odwiedziły siedzibę głowy państwa. Podczas wizyty
drugoklasiści poznali m.in. burzliwą
historię budynku przy Krakowskim
Przedmieściu w Warszawie, dowiedzieli się jakie obowiązki spoczywają
na Pierwszej Damie oraz dlaczego
warto czytać książki.
Aleksandra Olczyk
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Niespełnione obietnice
Edward M. Urbanowski
Przed pięciu laty Andrzej Duda obiecał m.in.:
1. Likwidacja NFZ
Postulował - odejście od kryterium zysku w służbie zdrowia - lekarze mają
leczyć, a nie liczyć; Fatalna instytucja, jaką jest NFZ, powinna być zlikwidowana.
Mamy 2020 rok. Narodowy Fundusz Zdrowia jak działał, tak działa dalej.
Przez pewien czas istniał projekt powołania nowego Urzędu Zdrowia Publicznego, ale po pierwszych analizach przepadł.
Co z tej zapowiedzi zostało? Nic!
2. Ustawa frankowa
Pomoc dla osób, które zaciągnęły kredyt w szwajcarskiej walucie, a potem
popadły w kłopoty finansowe przez jej szalejący kurs, była jednym z ważniejszy elementów kampanii z 2015 roku. Frankowicze wielokrotnie mówili,
że głosowali na Dudę właśnie dlatego, że obiecał im ustawę, która miała im
przynieść ulgę.
Arkadiusz Szcześniak, prezes Stowarzyszenia Stop Bankowego Bezprawiu:
- Nowelizacja ustawy o wsparciu osób z funduszu kredytobiorców de facto
nie zawiera żadnego zapisu dedykowanego osobom z problemami kredytów
walutowych. Ta nowelizacja więc nie ma nic wspólnego ze słowami prezydenta,
które słyszeliśmy w kampanii. Co więcej, pomimo zapewnień głowy państwa,
że ma ona pomagać osobom potrzebującym wsparcia, tak naprawdę ludzie,
którym grozi eksmisja, bądź licytacja mieszkania przez komornika są spod
tej ustawy wyłączeni!
3. Emerytury bez podatku oraz podniesienie kwoty wolnej do 8 tys. zł
Co zostało z tej obietnicy? Rząd podwyższył kwotę wolną do 8 tys. zł, ale
tylko dla najbiedniejszych, których miesięczne wynagrodzenie nie przekracza
ok. 660 zł. Cała reszta musiała obejść się smakiem.
4. Równe dopłaty dla rolników
Po pięciu latach niewiele w tym zakresie się zmieniło. Średnio nasz rolnik
otrzymuje 200 euro, unijny - 259 euro dopłaty.
5. Likwidacja śmieciówek oraz „patologicznego” samozatrudnienia
Jakub Sawulski, ekonomista: - w Polsce 22 proc. ludzi pracuje obecnie na
niestabilnych formach zatrudnienia – czyli umowach o dzieło i zlecenie oraz
etacie na czas określony. To jego zdaniem nie buduje poczucia bezpieczeństwa,
które jest niezbędne przy podejmowaniu decyzji młodych ludzi o potomstwie.
Co więcej, w ciągu ostatniego roku przybyło 100 tys. pracujących na własnej
działalności i tyle samo na umowach cywilnoprawnych, czyli właśnie tzw.
śmieciówkach (umowy zlecenie i o dzieło).
6. Likwidacja VAT na ubranka
Choć prezydent zapowiadał takie rozwiązanie w kampanii, rząd PiS wciąż
walczy w tej kwestii z Brukselą.
7. Wpisanie zakazu prywatyzacji Lasów Państwowych do Konstytucji z
absolutnym zakazem ich prywatyzacji
Do tej pory nic takiego się nie wydarzyło!
W niespełnionych obietnicach Andrzeja Dudy były również i dwa inne postulaty - 2 proc. PKB przeznaczanych na naukę oraz 1,4 biliona zł na inwestycje.
… może dlatego konto @AndrzejDuda2015 zniknęło z Twittera. Wraz z
inauguracją nowej kampanii, hasła poprzedniej zostały posłane w niepamięć!
Czy było w nich coś, co mogłoby Andrzejowi Dudzie zaszkodzić?
Andrzej Duda: - Mam nadzieję, że obiektywnie i chłodno spoglądając,
również ci, którzy mają centrowe poglądy, zgodzą się, że prezydentura była
realizowana dobrze i godnie. Mam też nadzieję, że choćby z tych powodów
moi rodacy powierzą mi urząd Prezydenta RP na kolejną kadencję.
Jestem ciekawy, i to bardzo, co tym razem miłego memu uchu i duszy
usłyszę (śmiech!).

Droga donikąd
Teresa Urbanowska
Czy zdarzyło Wam się stanąć
na środku drogi z przekonaniem,
że prowadzi donikąd? Mnie takie
przeświadczenie towarzyszy od
dość długiego już czasu.
Analizując ostatnie doniesienia dotyczące lokalnych wydarzeń
coraz częściej znajdujemy informacje o zarzutach postawionych
tej czy innej osobie na jakimś stanowisku. Zaczęło się od tematów
dotyczących jednej z lokalnych
Grup Działania za chwilę opinia
publiczna żyła już sprawą decyzji budowlanych związanych ze
służbami powiatu, ale na tym nie
koniec już pojawiły się kolejne
sensacje sięgające początków
poprzedniej kadencji. Informacje
przelewają się pomiędzy różnymi
środowiskami. Brak jasności
przekazu, powoduje brak możliwości odniesienia się do sensacji
przez potencjalnych winowajców
i skłania do coraz szerszych
spekulacji oraz snucia różnych
scenariuszy. Ten lokalny zamęt
wplata się w zamęt będącej już
w pełnym biegu kampanii prezydenckiej, którą coraz szczelniej
otacza panika wywołana przez
koronawirus.
Czy ktoś z Was wie dokąd
prowadzi ta droga?
W dniu w którym pisze ten
felieton odbyłam kilka interesujących rozmów i spotkań i choć
rozmawiałam o sprawach waż-

nych i poważnych to nie mogłam
oprzeć się wrażeniu, że droga
którą podążają napotkane przeze
mnie osoby jest ogromnie wyboista i dziś nawet rzeczy wydawać
by się mogło najprostsze wcale
takimi nie są. Trudne są inwestycje. Trudna jest praca urzędnika.
Trudna jest również praca radnego czy nawet praca społeczna
w organizacji, gdzie choć często
zdrowy rozsądek podpowiada

Brak jasności przekazu,
powoduje brak możliwości
odniesienia się do sensacji przez potencjalnych
winowajców i skłania do
coraz szerszych spekulacji oraz snucia różnych
scenariuszy. Ten lokalny
zamęt wplata się w zamęt
będącej już w pełnym biegu
kampanii prezydenckiej,
najlepsze rozwiązanie, to coraz
częściej w odpowiedzi zapala się
czerwona lampka i pojawia się
pytanie: - jaki w tym może tkwić
haczyk? Jakże często powodując
rezygnację ze zrobienia czegoś
dobrego.
I tu znowu można zapytać: A
dokąd prowadzi ta droga?
Ile czasu musi minąć nim
znowu z drogi donikąd wejdziemy
na tę właściwą?
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ważne sprawy

5 marca w Starych Załubicach odbędzie się spotkanie
konsultacyjne dla mieszkańców gminy Radzymin, w
szczególności jej północnej części, na temat planowanego przebiegu trasy S10 przez teren gminy Radzymin

Konsultacje
w sprawie planowanego
przebiegu trasy S10
Inwestycja jest planowana w ramach budowy
otoczenia komunikacyjnego Centralnego Portu
Komunikacyjnego.
Spotkanie konsultacyjne będzie połączone z
zainicjowanym wcześniej
spotkaniem, przygotowywanym przez sołtysów z
terenu parafii Stare Załubice na ten sam temat.

Spółka Centralny
Port Komunikacyjny Sp.
z o.o. prowadzi obecnie
konsultacje społeczne w
sprawie Strategicznego
Studium Lokalizacyjnego,
w któr ym zaprezentowano warianty korytarzy
komunikacyjnych wokół
CPK. Korytarze drogowe
przyszłej trasy S10 prze-

biegają przez teren gminy
Radzymin.
Spotkanie rozpocznie się godz. 19:00 w sali
gimnastycznej w szkole
w Star ych Załubicach
Szczegółowe mapy i materiały znajdują się na
stronie https://www.cpk.
pl/pl/inwestycja/ssl. Tam
można również wypełnić
formularze konsultacyjne
on-line.
Źródło: UMiG Radzymin

Dotacje dla rolników
rolnika). Minimalny poziom
kosztów inwestycji musi być
wyższy niż 15 tys. zł. Planowane operacje mogą być
realizowane tylko jednoetapowo. Zakończenie realizacji
operacji i złożenie wniosku
o płatność powinno nastąpić
przed upływem 24 miesięcy
od dnia zawarcia umowy o
przyznaniu pomocy, lecz nie
później niż do 30 czerwca
2023 r.
Realizację operacji oraz
ponoszenie kosztów kwalifikowalnych można rozpocząć
"na własne ryzyko" od dnia
złożenia wniosku o przyznanie
pomocy.
Rolnicy mogą sfinansować z tego programu m.in.

Wnioski o dotacje
na inwestycje
w nawadnianie
gospodarstwa
przyjmują oddziały regionalne ARiMR,
można je
także składać
za pośrednictwem biur
obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar
nawadniania oraz ulepszające
już istniejące instalacje.
Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno
gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy
czym refundacji podlega 50
proc. kosztów poniesionych
na realizację inwestycji (60
proc. w przypadku młodego
www.zyciepw.pl

budowę studni i zbiorników;
zakup maszyn i urządzeń
do poboru, magazynowania,
uzdatniania, odzyskiwania lub
rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów
do sterowania nawadnianiem.
Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR,
można je także składać za
pośrednictwem biur powiatowych.

zabezpieczenie przed skutkami suszy

Wójt Gminy Dąbrówka, Radosław Korzeniewski przypomina o możliwości składania wniosków o dotację
na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa. Wnioski
można składać do 20 kwietnia 2020 roku.

Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed
skutkami suszy, mogą ubiegać
się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
o dotację na inwestycje
w nawadnianie gospodarstwa.
O pomoc może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo
o powierzchni co najmniej
1 ha i nie większe niż 300
ha. Wnioskodawca powinien zarabiać na produkcji
zwierzęcej lub roślinnej, o
czym ma świadczyć wykazany
przychód. Konieczna jest
także obecność w krajowym
systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
Wsparciem z ARiMR
mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje
nawadniające; powiększające

– W poprzedniej kadencji oboje Państwo reprezentowaliście
samorząd wołomiński i Wasza
współpraca miała różne barwy.
Dziś każde z Państwa jest w
innym samorządzie. Panie radny, jak się patrzy dziś na pracę
dawnej Wiceburmistrz Wołomina
pracującą w Kobyłce?

Robert Kobus, od dwóch kadencji radny Rady Miejskiej w
Wołominie (R.K.): - Czy łatwo?
Dobrze chyba patrzy się na pracę
pani burmistrz w sąsiedniej gminie.
Jest to z pewnością dla niej awans
na szczeblu samorządowym. Na
pewno nie jest to gmina łatwa w
zarządzaniu, która ma wiele problemów do rozwiązania, wiele bolączek
w sumie bardzo podobnych do tych
jakie mamy w Wołominie. Myślę,
że doświadczenie pani burmistrz w
Wołominie a wcześniej w Strachówce
daje nadzieję na to, że Kobyłka idzie
bardzo dobrą drogą.
– Pytałam kiedyś Pana radnego,
czy jest „wiecznym opozycjonistą” z czym się Pan nie zgodził.
A Pani burmistrz w Kobyłce ma
dziś podobną sytuację do tej,
jaka była w poprzedniej kadencji
w Wołominie. Dla obserwatora z
boku wygląda to jak dość twarda
opozycja. Jak się pracuje w takich
warunkach?

Korytarze drogowe przyszłej
trasy S10 przebiegają przez teren
gminy Radzymin.

Podczas spotkania analizowane będą proponowane
przez CPK korytarze trasy
S10 oraz przedstawione i
dyskutowane stanowisko
gminy Radzymin w tej
sprawie. Dyskusja będzie
podstawą do przekazania
spółce CPK stanowiska
gminy Radzymin.
Organizatorzy zapraszają na spotkanie przedstawicieli CPK i władz
samorządowych.

powiat

Edyta Zbieć, burmistrz Kobyłki,
w poprzedniej kadencji wiceburmistrz Wołomina (E.Z.):
– Może się to kiedyś zmieni, ale odnoszę wrażenie, że Radni Kobyłki ciągle
traktują mnie jako osobę z zewnątrz,
jako osobę obcą. Cały czas jestem
kojarzona jako osoba z Wołomina.

marca 2020
19 5grudnia
2019

chyba wśród załogi Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie. Mowa jest o potrzebnej redukcji
etatów o zwolnieniach co do dziś tak
naprawdę nie wiemy ile osób dotknie.
Mówi się bowiem o liczbie od 13 do
30 pracowników. Rada nie posiada na
ten temat zbyt szczegółowych informacji i dotyczy to zarówno PWiK jak
i samego podziału. Wiadomo, że była
to wspólna inwestycja – wspólna sieć
wodna, wspólna sieć kanalizacyjna.
Temat nie jest prosty do rozwiązania.
Jeżeli Gmina Kobyłka zakupi od nas
wodę to musi gdzieś odprowadzić
swoje ścieki. Wydaje się, że jedynym
kierunkiem jest tylko oczyszczalnia
w Wołominie bo nie mamy innej w
najbliższej okolicy. Każda z gmin
zrobi tak, jak uważa za stosowne.

– Z tego co pamiętam, to takie założenia przyświecały początkom
tej wspólnej inwestycji…

odwierty przy ulicy Wygonowej powstały w 1991 roku. Ktoś już wtedy
pomyślał o tym mieście w dobry
i strategiczny sposób. Zrobiliśmy
analizę tych obiektów i dziś wiadomo, że trzeba je na nowo odwiercać.
Mamy prawomocne decyzje, aby
dwa nowe odwierty powstały na
Wygonowej a docelowo chcemy
tam wybudować Stację Uzdatniania
Wody (SUW). Jest to oczywiste w dobie zmian klimatycznych a Kobyłka
ma bardzo trudną sytuację. Mamy
na terenie miasta 60 przepompowni.
Coraz więcej z nich wymaga modernizacji. Są takie dzielnice jak Piotrówek czy Maciołki, które są połączone
rurą o średnicy 110 mm (11 cm) i to
jest powód dlaczego latem ludzie nie
mają w kranach wody.

– Czytając wpisy na niektórych
kobyłkowskich forach odnoszę
wrażenie, że jest Pani burmi-

– Kobyłkę i Wołomin łączy wiele i
jest to nie tylko osoba Pani Burmistrz. Są to również wspólne
inwestycje. Najtrwalszą z nich
są sieci wodno-kanalizacyjne.
Nastąpił, planowany od początku
realizacji tego przedsięwzięcia,
podział, który Kobyłka wprowadza. Jak odbiera to Gmina
Wołomin?

R.K.: – Największy niepokój jest

– Pamiętajmy też, że żaden samorząd nie działa w próżni.
Zmieniają się przepisy – choćby
wchodząca w życie za chwilę
bardzo duża nowelizacja prawa
budowlanego, która nie omija
przepisów dotyczących sfery
wod-kan.

E.Z.: – Dokładnie tak. I teraz proszę
sobie wyobrazić w jaki sposób można
informować mieszkańców o każdej
zmianie, o każdym ruchu na każdej
płaszczyźnie. Tego jest bardzo dużo.
Staram się, istnieć przynajmniej w
mediach społecznościowych, za co
też kobyłkowscy radni mają do mnie
nie raz pretensje, ale dzięki temu –
szybką i krótką drogą – mieszkańcy
mają wiedzę i widzą co się dzieje
na naszym lokalnym podwórku.
Znają każdy ruch i każde działanie.

O tym co łączy Wołomin i Kobyłkę z burmistrz tego miasta Edytą Zbieć
(w poprzedniej kadencji wiceburmistrz Wołomina) i Robertem Kobusem,
radnym Rady Miejskiej w Wołominie, rozmawia Teresa Urbanowska.

Co łączy Wołomin
i Kobyłkę?

Uważam, że jest to dobre patrząc
ze strony mieszkańca a każdy już
zdecyduje co z tego chce wziąć dla
siebie i do siebie. Radni czasem się
denerwują, że mieszkańcy wiedzą
o czymś przed nimi, ale prawda też
jest taka, że nikt nie ma czasu na
to, aby się ze wszystkimi spotykać i
dotyczy to zarówno radnych jak też
pracowników urzędu w tym również
burmistrza.

– Od ilu lat mieszka Pani w Kobyłce?

E.Z.: –W Kobyłce mieszkam już siedem lat ale moje wcześniejsze życie
było z Kobyłką związane wcześniej
ponieważ mieszkałam na granicy
obu miast i moje starsze dziecko do
szkoły chodziło w Kobyłce. Ale tak jak
powiedziałam – mimo wszystko cały
czas czuję, że jestem traktowana jako
osoba obca. To już ponad rok takich
dość ostrych tarć. Mam nadzieję, że
widać skuteczność pewnych zamierzeń inwestycyjnych, które – mimo
trudnej sytuacji (również finansowej)
– są prowadzone. Mam nadzieję, że
radni to widzą, bo od mieszkańców
mam sygnały, że TAK. Cały czas
mam nadzieję, że te moje relacje z
Radnymi w końcu jakoś się ułożą dla
dobra mieszkańców i nas wszystkich.
Jestem na to otwarta.

samorządzie nigdy nic nie dzieje się
natychmiast.

– Siedziba nowej spółki
Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej (PGK) mieści się
przy ulicy Moniuszki 2 a.
Będziemy starali się dopasować z dogodnymi dla mieszkańców godzinami, aby mogli
dotrzeć na miejsce i dokonać
niezbędnych formalności
– mówi Edyta Zbieć,
burmistrz Kobyłki.

– Największy niepokój jest
chyba wśród załogi Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie. Mowa
jest o potrzebnej redukcji
etatów o zwolnieniach co do
dziś tak naprawdę nie wiemy
ile osób dotknie. Mówi się
bowiem o liczbie od 13 do 30
pracowników – mówi Robert
Kobus, radny miejski

R.K.: – To prawda, ale brakuje nam
w tej układance jednego klocka,
czyli Stacji Uzdatniania Wody przy
ulicy Wygonowej w Kobyłce. Jeśli
ona powstanie to temat będzie jak
najbardziej możliwy do realizacji.

strzem tego miasta co najmniej
od 25 lat…

– Na jakim etapie Kobyłka jest w
tej chwili?

E.Z.: – Nie wiem czy wszyscy wiedzą
lub pamiętają o tym, że pierwsze

E.Z.: – Coraz częściej też mam
takie wrażenie. Ale przypomnę, że
jestem dopiero od nieco ponad roku.
Zarówno ja, jak i urzędnicy, bardzo
ciężko pracujemy, aby pewne rzeczy
poukładać. Mieszkańcy domagają
się zmian i ja się zgadzam z tym,
że te zmiany są potrzebne ale w

– Opublikowała Pani informacje
dotyczące zmian w sprawie zaopatrzenia wody. Co mieszkańców Kobyłki czeka w tej kwestii
w najbliższym czasie?

E.Z.: – Będziemy podpisywali z
mieszkańcami umowy a mówiąc
szczegółowo – będziemy wypowiadać umowy z PWiK Wołomin a
podpisywać nowe umowy z PGK
Kobyłka. Mieszkańców czekają
nowe taryfy, niewiele niższe od
tych z Wołominem, więc nawet o
tym nie pisaliśmy. Siedziba nowej
spółki Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej (PGK) mieści się
przy ulicy Moniuszki 2 a. Będziemy
starali się dopasować z dogodnymi
dla mieszkańców godzinami, aby
mogli dotrzeć na miejsce i dokonać
niezbędnych formalności. W dalszym
ciągu, na chwilę obecną, Kobyłka
będzie najlepszym klientem PWiK
Wołomin a mieszkańcy będą mieli
wodę z tego samego źródła tylko
zmienią operatora.

5000 zł dopłaty do FOTOWOLTAIKI

Full Black na Twoim dachu – panele monokrystaliczne
Najwydajniejsze na rynku panele monokrystaliczne coraz
częściej pojawiają się na dachach polskich domów. Czarne
płytki ich ogniw z lepszą sprawnością wyłapują promienie
słoneczne, co przekłada się na większą produkcję energii
elektrycznej.
Monokryształ równa się lepsza efektywność
Pojedyncze ogniwo w panelach monokrystalicznych wykonane jest z jednego dużego monokryształu krzemu o
kształcie walca i średnicy około 30 centymetrów. Tnie się
go na płytki o grubości 2-3 milimetrów. Pierwotnie krzem
krystaliczny ma kształt kolisty, więc nie wycina się z niego
kwadratów, a ośmiokąty. Pozwala to uniknąć sporych strat
materiału.
Wycięte ogniwa zazwyczaj łączy się w trzy sekcje, w któ-

rych napięcie energii wynosi około 35-40 V. Do każdej sekcji podpięta jest dioda, co zabezpiecza przed zbyt dużym
spadkiem mocy ogniwa, gdy zacienieniu ulegnie jedna z
jego części. Całość, tak jak w przypadku paneli polikrystalicznych, pokryta jest warstwą antyrefleksową.
Ogniwa monokrystaliczne wyróżniają się czarną barwą.
Producenci instalację wyposażają również w aluminiową
ramę w tym samym kolorze, aby panele elegancko prezentowały się na dachu.
Dlaczego warto zainwestować w panele monokrystaliczne?
Monokrystaliczne panele słoneczne to gwarancja większej
wydajności i najlepszej sprawności na rynku – na poziomie
15-19%. Modułu tego rodzaju wyróżnia również niska masa

i mniejsze rozmiary. To sprawia, że na tej samej powierzchni dachu zmieści się więcej paneli monokrystalicznych, niż
polikrystalicznych, które dodatkowo wyprodukują więcej
energii elektrycznej.
Monokryształy to również najmniejszy spadek mocy w
czasie użytkowania oraz najwyższa trwałość – minimum
30 lat. Nowoczesna, dopracowana technologia produkcji
umożliwia współpracę paneli z wszystkimi typami inwerterów i sterowników.
Instalacja monokrystaliczna cechuje się wysoką odpornością na różne anomalie pogodowe.Nie zagraża jej silny
wiatr, grad, ani zalegający mokry śnieg. Dobrej jakości panel ma specjalne rowki, które pozwalają na samooczyszczanie się ich powierzchni i wydajniejszą produkcję prądu
nawet podczas kiepskiej pogody.

umwów się z doradcą 602 733 336
Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: handlowcy@logos.home.pl

więcej wiadomości na www.zyciepw.pl
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25 lutego 2020 roku minęło dziewięc lat od
śmierci Honorowego Obywatela Tłuszcza –
ppłk Jana Kazimierza Estkowskiego.

Tłuszcz pamięta
o niezłomnym
ppłk Estkowskim
Pamiętając o jego zasługach dla społeczności gminy
Tłuszcz, burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk wraz
z Prezesem Towarzystwa
Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej Marcinem Ołdakiem
oddali hołd podpułkownikowi na cmentarzu w Pułtusku.
Jan Estkowski był oficerem 25. Pułku Ułanów

Wielko polskich.
Jako dowódca
plutonu
uczestniczył
w Wo j n i e
Obronnej Polski
w 1939 roku. W trakcie
okupacji niemieckiej działał
w Polskim Państwie Podziemnym. Od 1943 roku
był zastępcą komendanta
Ośrodka Armii Krajowej w
Tłuszczu. Mieszkał wtedy
w Chrzęsnem i Ulasku (dzisiejsze Stryjki).

Jan Estkowski brał udział
w licznych akcjach dywersyjnych przeciwko Niemcom
na terenie gminy Tłuszcz.
To właśnie on dowodził
spektakularnym odbiciem
braci Wierzbów z aresztu
policji granatowej w Tłuszczu. Był także uczestnikiem
akcji „Burza”.
Po wejściu wojsk radzieckich nie ujawnił się,
kontynuując działalność w
podziemiu jako pełniący
obowiązki szefa tłuszczańskiej AK. Aresztowany
przez NKWD w grudniu 1944 roku, został
poddany okrutnym
śledztwom przez
Burmistrz Tłuszcza
Paweł Bednarczyk i prezes Tow.
Przyjaciół Ziemi
Tłuszczańskiej
Marcin Ołdak
oddali hołd
ppłk Janowi
Estkowskiemu.
N KW D i
UB oraz
skazany na
więzienie. Wyszedł na mocy
dwóch amnestii w
1947 roku.
Podpułkownik Jan Estkowski został odznaczony
m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia
Polski i Krzyżem Srebrnym
Orderu Wojennego Virtuti
Militari.
Źródło: UM Tłuszcz
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Drogi wojewódzkie nr 631 oraz 634 wymagają pilnej modernizacji. Cały czas trwają prace projektowe, a tysiące
kierowców stoi w korkach. Szczególnie zła sytuacja panuje na trasie nr 631 w rejonie węzła Zielonka. W tej sprawie
interweniują radni powiatu wołomińskiego i Krzysztof Strzałkowski, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Kiedy przebudowa ważnych
dróg na Mazowszu?
Grupa radnych Powiatu Wołomińskiego oraz Krzysztof Strzałkowski, przewodniczący klubu
Koalicji Obywatelskiej w Sejmiku
Województwa Mazowieckiego
interweniują w sprawie dwóch
ważnych dla Mazowsza dróg –
DW 631 oraz DW 634. – Obecnie
na drodze wojewódzkiej nr 631 w
rejonie węzła Zielonka warunki
ruchu są katastrofalne. W tym
miejscu tworzą się gigantyczne
korki i nie chodzi tylko o godziny
szczytu. To ogromne utrudnienie
dla tysięcy kierowców – mówi Arkadiusz Werelich, radny Powiatu
Wołomińskiego. – Mazowiecki
Zarząd Dróg Wojewódzkich musi
pilnie zająć się tą sprawą. Potrzebne są doraźne rozwiązania. Sytuacja jest na tyle poważna, że nie
możemy czekać na kompleksową
przebudowę trasy 631 – dodaje.
Odcinek drogi wojewódzkiej
nr 631 od węzła z trasą S8 do
węzła z drogą krajową nr 8 jest od
wielu lat projektowany i planowany do przebudowy. – Ta inwestycja
musi nabrać tempa. Rozwój
regionu powoduje wzmożony
ruch na tym odcinku drogi, a stan
techniczny nawierzchni wymaga
interwencji. Nie możemy pozwolić sobie na dodatkowe opóźnienia
– mówi Krzysztof Strzałkowski,
przewodniczący klubu Koalicji
Obywatelskiej w Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
Radni interweniują również
w sprawie drogi wojewódzkiej nr
634. – To trasa, którą przemierzają
codziennie tysiące mieszkańców
Zielonki, Wołomina, Kobyłki czy
Ząbek. To jedna z ważniejszych
dróg zapewniających dojazd do
Warszawy. Niestety nadal trwają
prace projektowe. Czas płynie, a

– Obecnie na drodze wojewódzkiej nr 631 w rejonie
węzła Zielonka warunki
ruchu są katastrofalne. W
tym miejscu tworzą się gigantyczne korki i nie chodzi
tylko o godziny szczytu. To
ogromne utrudnienie dla
tysięcy kierowców – mówi
Arkadiusz Werelich, radny
Powiatu Wołomińskiego.
inwestycja stoi w miejscu – mówi
radny Strzałkowski.
Co więcej pojawiają się kolejne
problemy. O braku porozumienia
z Mazowieckim Zarządem Dróg
Wojewódzkich otwarcie mówią
władze gminy Zielonka. Chodzi
o wypracowanie wspólnych rozwiązań technicznych w zakresie
odwodnienia dróg wojewódzkich
i gminnych. - Sieć odwodnienia,
aby była skuteczna, powinna
mieć właściwe spadki i możliwie
krótkie odcinki, aby nie wprowadzać narażonych na awaryjność
i kosztownych przepompowni
oraz rurociągów wielkośrednicowych. W zależności od przebiegu
kanałów i rowów należy ustalić
kto, komu musi wnosić opłaty i

– Ta inwestycja musi nabrać
tempa. Rozwój regionu
powoduje wzmożony ruch
na tym odcinku drogi, a stan
techniczny nawierzchni wymaga interwencji. Nie możemy
pozwolić sobie na dodatkowe
opóźnienia – mówi Krzysztof
Strzałkowski, przewodniczący
klubu KO w Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
w jakiej wysokości. W związku z
tym bezzasadne jest uchylanie się
od wyboru tanich i skutecznych
rozwiązań odwodnieniowych na
rzecz izolacji sieci i dublowania
kanałów – mówi Adam Łossan,
radny Powiatu Wołomińskiego.
Duże natężenie ruchu pojazdów na drodze wojewódzkiej
nr 634, liczne skrzyżowania
oraz silnie wyeksploatowana
nawierzchnia stanowią zagrożenie dla stanu bezpieczeństwa
na drodze. Modernizacja drogi
wojewódzkiej nr 634 planowana
jest co najmniej od 1995 roku.
Droga 631 jest jedną z najważniejszych tras dla Mazowsza
ale również dla Powiatu Wołomińskiego. Jest to droga, która

jest ważna dla mieszkańców
Marek, których reprezentuję w
Radzie Powiatu Wołomińskiego
ale również są to kwestie związane z bezpieczeństwem. Wszyscy
doskonale wiemy, że odcinek
drogi 631 pmiędzy rondem w
Zielonce a star ym szlakiem
drogi krajowej w Markach nie
jest doświetlony dochodzi tam
często do groźnych wypadków
dlatego ta droga jak najszybciej
powinna być przebudowana –
przekonuje Arkadiusz Werelich,
radny powiatu z Marek
Krzysztof Strzałkowski, szef
Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w Sejmiku Mazowsza
uważa, że drogi wojewódzkie
634 i 631 to drogi wojewódzkie,
które są strategicznymi arteriami
komunikacyjnymi dla powiatu
wołomińskiego i legionowskiego
wyprowadzające ruch z Warszawy. - Droga 631 (Żołnierksa w
Warszawie) została już w dużej
części zmodernizowana przez
Warszawę a wcześniej przez
samorząd województwa. Wciąż
jednak czeka na modernizację
odcinek od ronda do trasy S8. Bez
tego wąskie gardło hamuje cały
ruch szczególnie w miesiącach
letnich i w piątki. Natomiast
droga 634, której modernizacja ciągnie się od wielu lat był
gotowy projekt ale ówczesne
władze Zielonki nie przedłużyły
decyzji środowiskowej. Obecnie
mamy środki europejskie i jest
to ostatnia perspektywa by taka
drogę sfinalizować ale muszą być
gotowe projekty. Liczę na to, że
samorząd województwa przyspieszy współpracę z gminami
Zielonka, Kobyłka i Wołomin –
stwierdził.

Każda Komisja ma przypisany pewien katalog spraw, w obrębie których po analizie sytuacji
i danych podejmuje opinie i wnioski oraz sugeruje Urzędowi Miasta konkretne rozwiązania. Tak
działa również Komisja Gospodarcza Rady Miasta Ząbki.

Działalność Komisji Gospodarczej
Rady Miasta Ząbki w roku 2019
OGŁOSZENIA DROBNE
Budownictwo
Usługi

Usługi - Różne

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

Usługi - Różne

Nieruchomości
Sprzedam
Sprzedam działkę budowlaną
w Kobyłce przy ul. Sikorskiego,
Media w drodze, pow. 1033 m2,
tel. 692 192 162

Biuro ogłoszeń ŻPW
Video Maag
Zielonka, ul. Kolejowa 28,
tel. 22 781 90 44
LOGOS
Wołomin, ul. Wileńska 36a
tel. 22 787 29 11
F.H. SZPILKA
Radzymin, Stary Rynek 23
AGC
Kobyłka, ul. Warszawska 3

www.zyciepw.pl

W roku 2019 Komisja Gospodarcza RM Ząbki odbyła 23
posiedzenia. Zaopiniowano 20
wniosków o dzierżawę (w tym trzy
negatywnie) i dziewięć wniosków
o ustanowienie służebności oraz
siedem wniosków o bonifikatę
od przekształcenia użytkowania
wieczystego we własność lub od
wykupu nieruchomości gruntowej
(z czego jedna negatywnie, jedna
na poziomie 96%, pozostałe na poziomie 40%). Poza standardowym
opiniowaniem wniosków o dzierżawę, ustanowienie służebności,
bonifikatę od przekształcenia czy
wykupu nieruchomości gruntowej - Komisja Gospodarcza RM
Ząbki zajmowała się także szeregiem spraw istotnych dla miasta
i grup mieszkańców.
Na początku zeszłego roku, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców, Komisja opracowała
projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za
przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo
własności tych gruntów, uchwała
ta została następnie przyjęta przez
Radę Miasta.
Komisja w ciągu roku kilkakrotnie zajmowała się tematem
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zbierała dane
dotyczące funkcjonowania systemu, analizowała system pod
kątem najlepszych rozwiązań,
tak aby opłaty za śmieci mogły
być jak najniższe i jak najbardziej
sprawiedliwe oraz podejmowała
w tym temacie opinie i wnioski. Komisja wnioskowała również o przygotowanie akcji edukacyjnych oraz
ulotki promującej lepszą segregację
odpadów, a także o zwiększenie ilo-

ści koszy do ulicznej segregacji, tak
aby znalazły się one we wszystkich
strategicznych punktach miasta.
Analizowany na posiedzeniach
Komisji był również temat oczyszczania miasta i utrzymania terenów
zielonych, w wyniku czego komisja
skierowała do budżetu na rok 2020
wniosek o zwiększenie środków
na sprzątanie i odśnieżanie miasta
oraz zasugerowała, aby Miasto
Ząbki zatrudniło własnych pracowników zamiast wynajmowania
firmy zewnętrznej zajmującej się

lokalizowaniu ognisk zanieczyszczenia powietrza i ostatecznie
wnioskowała do budżetu na rok
2020 o środki na takiego drona.
W ubiegłym roku Komisja Gospodarcza RM Ząbki debatowała
również nad tematem ograniczenia ruchu tranzytowego w
południowych Ząbkach, związanym
z projektem klubu Koalicji Obywatelskiej dotyczącym ograniczenia
tonażu w południowych Ząbkach,
analizując plan organizacji ruchu
drogowego na tym obszarze i

Komisja opracowała projekt
uchwały w sprawie określenia warunków udzielania
bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności tych
gruntów, uchwała ta została
przyjęta przez RM Ząbki
- informuje Olga Oleksyn,
Przewodnicząca Komisji
Gospodarczej RM Ząbki.
utrzymaniem terenów zielonych.
Kilkakrotnie dyskutowany był
również temat smogu. Komisja
dwukrotnie gościła komendanta
Straży Miejskiej w celu omówienia
rezultatów i możliwości działania
Straży Miejskiej w temacie ochrony powietrza atmosferycznego.
Zalecała też konkretne działania
odnotowywania podczas kontroli
typu pieca oraz przekazywania
informacji o programie dofinansowania wymiany pieców. Komisja
analizowała też na spotkaniu ze
specjalistą skuteczność drona w

sugerując pewne rozwiązania.
Obecnie czekamy na dane z urzędu
dotyczące aktualnych ograniczeń
tonażu na ząbkowskich drogach
oraz podjętych działań, na podstawie których będziemy chcieli we
współpracy z pracownikami urzędu
zaproponować konkretne rozwiązania pozwalające na osiągnięcie
powyższego celu.
Parokrotnie Komisja Gospodarcza organizowała spotkania
mediacyjne dotyczące projektów budowy lub przebudowy
kilku ząbkowskich ulic, szu-

kając rozwiązań pozostających
w możliwie jak największym stopniu w interesie mieszkańców.
Komisja trzykrotnie gościła na
posiedzeniu przedstawicieli Stowarzyszenia Moje Ząbki, organizując
swego rodzaju debaty tematyczne,
między innymi w związku z proekologicznymi wnioskami stowarzyszenia. Komisja pozytywnie
zaopiniowała i czeka na realizację
zaproponowanych przez stowarzyszenie projektów, między innymi
zielonych wiat przystankowych oraz
pojemników na nakrętki plastikowe,
będących równocześnie elementem
małej architektury miejskiej.
Pod koniec roku odbyło się posiedzenie wspólne połączonych komisji (Komisja Gospodarcza wraz
z Komisją Budżetu i Inwestycji)
w celu wypracowania stanowiska dotyczącego partycypacji
Miasta Ząbki w opracowaniu
studium wykonalności uruchomienia szybkiej komunikacji autobusowej lub tramwajowej na
trasie od Dworca Wschodniego
w Warszawie do Ząbek. Wspólne stanowisko zostało następnie
uchwalone przez Radę Miasta
otwierając drogę do dalszej realizacji tego projektu.
Wszystkie powyższe sprawy
i tematy będą przez Komisję Gospodarczą analizowane i rozpatrywane również w tym roku, łącznie z
monitorowaniem działań podejmowanych przez Urząd Miasta oraz
szukaniem rozwiązań pozwalających na połączenie interesu miasta
z dobrem mieszkańców, które jest
dla nas priorytetowe i w głównej
mierze determinuje działania naszej Komisji.
Olga Oleksyn
Przewodnicząca Komisji
Gospodarczej RM Ząbki

Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: handlowcy@logos.home.pl
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Kawa wypalona powoli i starannie z dbałością o każdy szczegół z pewnością nie wywoła "kołatania
serca", czy podrażnienia przewodu pokarmowego. Picie kawy ma w wielu przypadkach pozytywny
wpływ na zdrowie człowieka wykazują prowadzone od wielu lat badania naukowe.

Kawa jest bogatym źródłem
przeciwutleniaczy, które mają zdolność wygaszania wolnych rodników, odpowiedzialnych za procesy
starzenia. W codziennej diecie jest
to źródło przeciwutleniaczy nr 1,
wyprzedzające kakao, zieloną czy
czarną herbatę, soki owocowe czy
czerwone wino. Kawa jest źródłem
polifenoli, które posiadają silne
właściwości przeciwutleniające. Zawiera błonnik, nienasycone kwasy
tłuszczowe oraz kwasy tłuszczowe
z grupy omega-3 i omega-6. Wpływają one pozytywnie na procesy
trawienne, regulują pracę układu
sercowo-naczyniowego, poziom
cholesterolu. Badania wykazują, że
regularnie pita, odpowiednio palona
kawa, zmniejsza ryzyko zachorowania na raka.
Jeśli szukamy zdrowej kawy, warto
zwrócić uwagę na sposób palenia.
Dobrze, aby było to palenie jasne lub
średnie. Niejednokrotnie w nomenklaturze występuje ona pod nazwą
„kawa lekko palona”.
Proces palenia w istotny sposób
wpływa na surowe ziarno. Długie lub
gwałtowne palenie w wysokiej temperaturze powoduje zwęglenie kawy.
W praktyce są to po prostu spalone
węglowodany. Dają one jednak uczu-

cie większej intensywności smaku,
większej goryczy, które są opisywane
przez kawoszy jako „moc”! Z pewnością taka kawa nie będzie zdrowa.
Jasno lub średnio palona kawa,
którą konsumenci znajdą w ofercie
LandCafe.pl charakteryzuje się
wyższą kwasowością oraz przyjemną, dobrze rozwiniętą słodyczą. Idealnie nadaje się ona do parzenia przelewowego. Kawy jasno
lub średnio palone posiadają bar-

sze o jej szkodliwości dla organizmu.
Wiele z nich powstało na kanwie
złych doświadczeń, budowanych na
produktach niskiej jakości. Samo
określenie „używka” implikuje jakąś
czarną stronę produktu, kojarzy się
z czymś dostępnym od pewnego
wieku, zakaza- nym w młodości.
Ta używka stoi w
jednym
rzędzie

Kawy dostępne w LandCafe.pl
wypalane są z najwyższej jakości
surowca w polskiej palarni. Zanim
surowe ziarno trafi do bębna palarki, jest starannie sprawdzane jego
pochodzenie. Kawa z ręcznego
zbioru gwarantuje ziarna w pełni
dojrzałe i nieuszkodzone. Ręczna
selekcja na każdym etapie zapewnia, że świeżo palona kawa będzie
zdrowa i pełna smaku.
dzo dużo walorów zdrowotnych
i takie powinniśmy wybierać.
Kolejny kawowy mit przedstawia
kawę jako niezdrową używkę. Dawniej przedstawiano czarne scenariu-

obok
papierosów czy alkoholu. Wszystko ze
względu na zawartość kofeiny, która
pobudza, przyspiesza nieco puls,

Sezon na kleszcze
orzeźwia procesy myślowe, trzyma
na nogach. O kofeinie również wypowiadano w przeszłości negatywne
opowieści. Dziś w oparciu o wiedzę,
którą posiadamy, doświadczenie, badania można powiedzieć, że jeśli kawa
jest używką, to z pewnością zdrową.
Szczególnie kawa organiczna.
Jeśli nasze przekonania i
nawyki zakupowe skłaniają się w stronę produktów
organicznych z certyfikatem, wybierzmy właśnie tą.
Jakość udokumentowana
certyfikatem kosztuje nieco
więcej, ale mamy tą pewność
na papierze.
Bez względu na to czy
wybierzemy kawę organiczną
czy bez certyfikatu, kluczowa
jest jej świeżość i sposób przetwarzania. Kawa z LandCafe.
pl pochodzi z rzemieślniczej
palarni, w której procesy zdecydowanie różnią się od przemysłowego palenia. Jest świeża i
znajdziesz w niej smak charakterystyczny dla obszaru, na którym
jest uprawiana (tzw. Terroir). Kto
raz pozna te różnice, nie będzie
chciał wrócić do kaw przemysłowych.
Łukasz Janik
CEO LandCafe.pl

Niezwykłą moc drzemiącą w pięknych krzewach berberysu docenili już ponad 3000 lat temu Chińczycy
i Egipcjanie, wykorzystując jego właściwości w leczeniu problemów trawiennych, infekcji i chorób skóry.

Niezwykła moc berberysu

Jagody berberysu są bogate
w węglowodany, błonnik oraz witaminy i minerały. Mają więcej witaminy C
niż cytryna, jednak najcenniejszym
składnikiem tego krzewu jest berberyna, która może pomóc w leczeniu
cukrzycy i trądziku, zwalczaniu chorób dziąseł i zębów oraz bakteryjnych
infekcji dróg moczowych. Berberyna
obniża poziom cukru i cholesterolu
we krwi, pomaga zwalczać infekcje
i ma działanie przeciwzapalne. Jagody
berberysu zawierają też cynk, mangan
i miedź, które odgrywają znaczącą
rolę w budowaniu odporności i zapobieganiu chorobom. Jasny, czerwony kolor zawdzięczają zawartości
antocyjanów, które wspierają pracę
mózgu i serca.
W medycynie ludowej berberys
był od wieków stosowany do leczenia zaburzeń trawiennych i zgagi,
problemów z wątrobą i woreczkiem
żółciowym, a jego jagody słynęły
z właściwości moczopędnych i ściągających. Działanie moczopędne
pozwala organizmowi na wypłukiwanie bakterii, podczas gdy zawartość
witaminy C wspiera i wzmacnia układ
odpornościowy w walce z infekcjami.
Prowadzone współcześnie badania
naukowe wykazały, że w przypadkach
problemów żołądkowo-jelitowych
berberys przewyższa skutecznością
antybiotyki i usuwa bakteryjną biegunkę bez żadnych negatywnych skutków
ubocznych. Berberys ma kwasowy

smak z wyczuwalną nutą słodyczy,
często porównywany ze smakiem
czerwonych porzeczek. Nie bez podstaw, nazywany też bywa cytryną Północy. Podłużne, zazwyczaj czerwone,

sałatek i dziczyzny i może stanowić
zamiennik żurawiny. Namoczony
wcześniej suszony berberys wzbogaca
i podkreśla smak ciast z jabłkami,
również tradycyjnej polskiej szarlotki.

Począwszy od marca po przebudzeniu ze snu
zimowego kleszcze muszą znaleźć żywiciela. Sezon aktywności może być zaburzony
poprzez anomalie występujące w przyrodzie,
kleszcza można spotkać nawet w grudniu,
gdy temperatury dobowe przekroczą 5-7°C.

jego kwaskowatość jest symbolem
tego, że życie nie zawsze jest słodkie.
Nie wszystkie krzewy berberysu
dają jadalne owoce. Z tego względu
suszony berberys najlepiej kupować

W Polsce, podobnie jak
w pozostałej części Europy,
z roku na rok obserwuje się
rosnącą liczbę zachorowań na
boreliozę.
Jak najwcześniejsze usunięcie kleszcza znacząco
zmniejsza ryzyko ewentualnego zakażenia. Ocenia się, że
nawetjeślikleszczbyłzakażony
to w przypadku usunięcia go ze
skórydo12godzinodmomentu ukąszenia – liczba krętków
boreliozy, która przedostanie
się do organizmu człowieka
będzie zbyt mała, aby spowodować zakażenie.
Ryzyko kontaktu z kleszczem można ograniczyć
poprzez: noszenie długich
spodni (nogawki należy wpuścić do skarpetek), koszul
Ryzyko kontaktu
z kleszczem można
ograniczyć poprzez:
noszenie długich
spodni (nogawki
należy wpuścić
do skarpetek),
koszul z długim rękawem oraz stosowanie
repelentów (preparatów odstraszających).
z długim rękawem oraz stosowanie repelentów.
Zwykle nie czuć ukąszenia
przez kleszcza, gdyż posiadają
one w swojej ślinie specjalne substancje znieczulające.
Dlatego po wizycie w lesie
lub innym miejscu bytowania kleszczy należy dokładne
obejrzeć całe ciało. Wstępne

oględziny należy zrobić przed
wejściem do domu, ponieważ
kleszcze przyniesione w ubraniudodomupotrafiąprzeżyćw
pomieszczeniachwielemiesięcy,. Następnie należy obejrzeć
dokładnie zakryte części ciała i
przejrzeć włosy u dzieci.
Po zauważeniu kleszcza,
należy jak najszybciej go usunąć. Specjalnym zestawem
do usuwa-

strzeż się kleszcza

Kawa - zdrowy napój
czy niezdrowa używka?
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nia kleszczy lub pęsetą ująć
kleszcza przy samej skórze
i pociągnąć ku górze zdecydowanym ruchem, jak najmniej
przy nim manipulować lub
zgniatać. Nie należy smarować
kleszcza żadną substancją, aby
nie zwiększać ryzyka zakażenia, a miejsce ukłucia należy
zdezynfekować.
Jeśli usunięcie kleszcza
sprawia trudności lub nie
mamy w tym wprawy, należy
zwrócićsięopomocdolekarza.
Źródło: GIS

W medycynie ludowej
berberys był od wieków
stosowany do leczenia
zaburzeń trawiennych
i zgagi, problemów z
wątrobą i woreczkiem
żółciowym, a jego jagody
słynęły z właściwości
moczopędnych i ściągających. Prowadzone
współcześnie badania
naukowe wykazały, że
w przypadkach problemów żołądkowo-jelitowych berberys przewyższa skutecznością
antybiotyki i usuwa
bakteryjną biegunkę bez
negatywnych skutków
jagody berberysu są powszechnie stosowane w kuchniach wielu narodów.
W Polsce przyrządza się z nich dżemy,
galaretki, nalewki, likiery i herbatki.
Można je dodawać do batoników,
owsianki, dań z kaszy jaglanej, bulguru
i kuskusu. Doskonale pasuje też do

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

Berberys podkreśla smak pilawów
ryżowych oraz delikatnych mięs,
zwłaszcza drobiu i ryb. Ekstrakt
z berberysu dodawany jest do cukierków i słodyczy. W Iranie i wielu krajach
Bliskiego Wschodu berberys stanowi
kluczowy składnik potraw weselnych,

w sklepach, zamiast na rynku. Aby
zachować maksimum smaku i koloru
suszony berberys powinien być przechowywany w szczelnym opakowaniu
lub w zamrażarce.
Aleksandra Olczyk.
fot: TureckiSklep.pl

www.zyciepw.pl
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28 lutego została podpisana umowa na odbiór odpadów komunalnych na terenie Kobyłki. Po unieważnieniu ostatniego przetargu (z powodów proceduralnych) Urząd Miasta zabezpieczył ciągłość
odbioru odpadów na dwa miesiące – marzec i kwiecień 2020 r.

Harmonogramy wywozu odpadów
w Kobyłce opublikowane


INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU
Burmistrz Miasta Marki działając na podstawie art.
35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami
z dnia 21 sierpnia 1997r, (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121
ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Zakładzie Usług
Komunalnych w Markach na okres 21 dni tj. od dnia
21 lutego 2020 roku do dnia 12 marca 2020 roku wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na
terenie Gminy Miasta Marki.
Szczegółowe informacje można uzyskać
w Zakładzie Usług Komunalnych w Markach pok. nr 1
tel. 22 781 33 73.l

www.zyciepw.pl

Dwumiesięczna umowa
– dlaczego?



W ostatnim przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Kobyłki
wpłynęły dwie oferty:
1) Konsorcjum firm: MPK PURE
HOME Sp. z o. o.i RDF Sp. z o.o.
z Ostrołęki
2) P.P.U.H. „IMPERF” s.c. Dariusz Szpański i Gabriel Staniec
z Wołomina.
Obie musiały zostać odrzucone z powodów proceduralnych.
Przetarg został więc unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1
ustawy Prawo zamówień publicznych – nie złożono żadnej oferty
niepodlegającej odrzuceniu.
Z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłości usługi odbioru odpadów od mieszkańców
oraz brak możliwości zachowania
ustawowego terminu przewidzianego dla przeprowadzenia procedury przetargu nieorganicznego
na realizację usługi odbioru
odpadów, Urząd Miasta podjął
negocjacje z dotychczasowym
Wykonawcą – firmą IMPERF z
Wołomina (na podstawie art. 67
ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych) w celu zapewnienia odbioru odpadów na czas
2 miesięcy (marzec-kwiecień).
Jednocześnie jest w trakcie przygotowania kolejnego postępowania przetargowego, mającego
na celu wybór wykonawcy, który
będzie świadczył usługi odbioru
odpadów komunalnych wraz z
ich zagospodarowaniem z terenu
Miasta Kobyłka do końca 2020 r.
Aktualna, wynegocjowana
cena za odbiór odpadów w okresie
od 1 marca 2020 r. do 30 kwietnia
2020 r., wynosi 1 381 536, 00 zł
brutto.

Dlaczego większa opłata?

Podczas poniedziałkowej Sesji
(2 marca) Rada Miasta Kobyłka
podjęła decyzję o podwyższeniu
stawki za wywóz śmieci – będzie ona
wynosić 32 zł za osobę. Nową stawkę,
obowiązującą od początku kwietnia,
będzie trzeba zapłacić pierwszy raz
do połowy maja (za śmieci płacimy
do 15 dnia następnego miesiąca).
Podwyżka stawki za wywóz śmieci zwiększy obciążenie domowych
budżetów, ale Urząd miasta Kobyłka nie może dłużej dokładać
do tego zadania ponieważ system
gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach powinien być
tak zbilansowany, aby się w pełni
samofinansować.
Wyrok WSA w Białymstoku z dnia
6.11.2013 r. mówi, że:
„prawidłowo skalkulowana opłata
za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna z jednej strony
zapewniać sprawne funkcjonowanie
systemu odbioru odpadów na terenie
gminy, z drugiej zaś nie powinna
stanowić źródła dodatkowych zysków
gminy.
Stawki opłaty śmieciowej powinny być przy tym poprzedzone
rzetelną i wnikliwą kalkulacją, by
pokrywały rzeczywiste koszty związane z funkcjonowaniem systemu
zagospodarowania odpadami na
terenie gminy.”



Miasto nie może dopłacać

Nie ma możliwości dopłacania do
śmieci również dlatego, ponieważ są
to środki, które powinny być przeznaczane na inwestycje miejskie. Budżet,
z którego na spłatę dotychczasowych zobowiązań (zaciągniętych we
wcześniejszych latach) w 2020 roku
Kobyłka będzie przeznaczać ok. 4,3

mln na spłatę kapitału i ok. 1,3 mln
na spłatę odsetek, nie uniesie dalszych obciążeń. Kolejną trudnością
w zbilansowaniu budżetu są stale
zwiększające się wydatki na oświatę.
W 2020 roku Urząd Miasta dopłaci
ok. 25 mln zł – taka jest różnica między subwencją, jaką ma otrzymać, a
planowanymi wydatkami. Dla porównania – w 2018 r. było to ok. 3 mln zł
mniej (22 mln zł).
Jednocześnie Urząd Miasta próbuje oszczędzać tam, gdzie tylko ma
możliwość. Dlatego rezygnuje z pozimowego zamiatania ulic i częściowo z
wiosennej nasady kwiatów, aby wygenerowane oszczędności przeznaczyć
na oczekiwane inwestycje.



Co znajduje się w opłacie
32 złotych?

Przypomnijmy, co wchodzi w
skład stawki (art. 6r. ust. 2 Ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach). Z pobranych opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu, które obejmują:
1) odbieranie, transport, zbieranie,
odzysk i unieszkodliwianie odpadów
komunalnych;
2) tworzenie i utrzymanie punktów
selektywnego zbierania odpadów
komunalnych;
3) obsługę administracyjną tego
systemu;
4) edukację ekologiczną w zakresie
prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

kompostowania bioodpadów. Jeśli
gmina skontroluje właściciela, który
złożył deklarację o kompostowniku,
a takowego nie posiada, wówczas
straci on zniżkę.



Dlaczego takie wysokie
oferty w przetargach

Wzrost stawki opłat jest odzwierciedleniem i skutkiem wielu innych
czynników, o których Urząd Miasta
Kobyłka informował już wielokrotnie.
Wynika wprost z kalkulacji, której
punktem wyjścia są otrzymywane
oferty w przetargach. Drastycznie
wzrastają ceny za przyjęcie jednej
tony odpadów w RIPOK (Regionalnej
Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych). Dla porównania: cena
1 tony odpadów w RIPOK w 2017 roku
wynosiła 290 zł/tonę, w 2018 roku 420
zł/tonę, natomiast obecnie 850 zł/tonę.



Ważna informacja
dla Mieszkańców

Od chwili wejścia w życie nowych
przepisów nie będzie możliwości wyboru czy segregować i płacić mniej, czy
nie segregować i płacić większą opłatę
za wywóz i gospodarowanie odpadami.



Obowiązek selektywnej zbiórki
obejmie wszystkich.

Ustawodawca obowiązuje ponadto
gminy do kontrolowania, czy mieszkańcy wywiązują się z obowiązkowej
selektywnej zbiórki. Jeżeli właściciel
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny, gmina naliczy
Zniżka 1 zł
opłatę podwyższoną, co w przypadku
 za kompostowanie
Kobyłki będzie oznaczało czterokrotUstawa przewiduje ulgi za ną wysokość stawki ustalonej przez
kompostowanie bioodpadów w Studio
radę gminy.
Kuchni Vesper
domach jednorodzinnych. Miasto
Harmonogramy wywozu odpadów
Zielonka,
ul.
96A
Kobyłka przewiduje zniżkę w i prezentacjaMarecka
(jak została skalkulowana
wysokości 1 zł za osobę w przy- stawka) znajdują się na stronie www.
padku zgłoszenia samodzielnego kobylka.pl

kuchnie na wymiar
Studio Kuchni Vesper
Zielonka, ul. Marecka 96A
Find us on Facebook Badge

tel. 608 057 040

CMYK / .ai

studiovesper

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

