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szczegóły >> str 3

– (...) Uruchomiliśmy
rezerwę finansową w
wys.170 tys. zł na środki
ochronne, zakup respiratorów i kardiomonitora dla gminnego szpitala, zmobilizowaliśmy
służby ochrony cywilnej
i komunalne, wspieramy
szkoły (...) - mówi Krzysztof Chaciński, burmistrz
Radzymina
>> str. 8

Radzymin
wspiera
mieszkańców
– Od 9 kwietnia Miasto
Ząbki prowadzi akcję „Maseczka
dla Seniora”, w ramach której osoby powyżej 65 roku życia otrzymują do swoich
skrzynek pocztowych bezpiecznie zapakowane maseczki ochronne wielokrotnego użytku. Kolejne partie maseczek
szyją z zakupionego przez nas materiału
wolontariusze Fundacji Wzrastaj Edukacja, Kultura Sport. – mówi Małgorzata Zyśk,
burmistrz Miasta Ząbki. >> str. 4

Ząbki łączą siły
w walce
z pandemią

www.wilenskapark.pl

– W piątek 17 kwietnia do Starostwa zostały dostarczone laptopy
zakupione ze środków Powiatu
oraz grantu Ministerstwo Cyfryzacji
Centrum Projektów Polska Cyfrowa
w ramach programu #ZdalnaSzkoła. Koszt zakupu wyniósł 220 tys.
złotych, z czego 100 tys. zł pokryła
dotacja – mówi Adam Lubiak, starosta wołomiński >> str. 3

Powiat w walce
z pandemią
– Wiemy, że
wiele samorządów
wycofuje się z inwestycji
w związku z planowanymi
spadkami wpływów z podatków.
Kobyłka jednak przygotowuje
się do realizacji największej
inwestycji drogowej w historii
Miasta, budowy ulicy Kordeckiego – sygnalizuje Edyta Zbiec,
burmistrz Kobyłki >> str. 6

Paweł Żółtek
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Zwolnienia ze składek
ZUS i świadczenia
postojowe

Jacek Orych

Wiem, że Marki
nie są uśpionym
miastem

4

Elżbieta
Radwan

Nie możemy

czekać na wygraną

w totolotka

7

Trudności
finansowe odczuwalne
są na wielu obszarach
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ogłoszenia
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O „Tarczy antykryzysowej” - rządowym wsparciu dla przedsiębiorców podczas epidemii COVID rozmawiamy z Pawłem Żółtkiem.

Zwolnienia ze składek ZUS
i świadczenie postojowe.

– No to dożyliśmy ciekawych
czasów!

- Tak, rzeczywiście. Trochę jak
w tym chińskim przekleństwie.
Nastały „ciekawe czasy”. Od
ponad miesiąca żyjemy w nadzwyczajnej rzeczywistości. Ta
nadzwyczajna rzeczywistość,
której bardzo niewielu z nas się
nie spodziewało, odbija się nie
tylko na osobistym życiu każdego
z nas, ale przede wszystkim na
rzeczywistej gospodarce. Skutki
„zamrożenia” gospodarki pierwsi
poczuli przedsiębiorcy.

mozatrudniona) i mikrofirma
może liczyć na zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące (marzec,

– No właśnie. Na co mogą liczyć
przedsiębiorcy?

- W naszym biurze rachunkowym
od trzech tygodni pracujemy
„pełną parą” nad składaniem
wniosków o pomoc w ramach tzw. „Tarczy
antykr yzysowej”.
Przede wszystkim
do ZUS-u.

– Zamieniam się w słuch.

- Zwolnienie ze składek ZUS.
Firma jednoosobowa (osoba sa-

pożyczkę z Urzędu Pracy. Warto
dodać, że pożyczka może zostać
umorzona.

– Naprawdę dużo różnych informacji.

- Tak, ale to i tak nie wszystkie.
Jest wiele różnych form pomocy.
Warto dokładnie przestudiować
z czego konkretnie dany przedsiębiorca może skorzystać. Na
koniec dodam, że oprócz nowych
form wsparcia, przedsiębiorca
ma możliwość złożenia wniosku
o odroczenie terminu zapłaty,
rozłożenie na raty, czy wręcz umorzenie zobowiązania podatkowego,
czy składek ZUS.

– Firma jednoosobowa (osoba samozatrudniona) i mikrofirma może liczyć na zwolnienie
ze składek ZUS na trzy miesiące (marzec,
kwiecień, maj). Ale uwaga, jest warunek
dla samozatrudnionych – przychód (nie
dochód) za pierwszy miesiąc, za który
N o w e
jest składany
wniosek
nie może przeobowiązki dla przedsiębiorców
kroczyć kwoty
15681 zł. Mała firma
Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT
muszą co miesiąc wysyłać do Urzędu Skarbowego JPK_VAT.
(mniej niż
50 osób zgłoszonych do
Przedsiębiorco!
ubezpieczeń) Nowy
może
liczyć
na zwolnieobowiązek
dotyczy również
Ciebie,
jeśli jesteś podatnikiem VAT i składasz deklaracje
nie z połowy składek
VAT-7 lub VAT-7K. ZUS (...) .
– mówi Paweł Żółtek,
właściciel biuWAŻNE!
Jednolity Plik Kontrolny musi być generowany i przesyłany
ra rachunkowego
mojerozliczenia.pl
wyłącznie
w wersji elektronicznej.

-– Proszę o szczegóły.

- Po szczegóły odsyłam na rządowy
portal www.gov.
pl/tarczaantykryzysowa. Na
teraz powiem
o najważniejszych możliwościach rządowego wsparcia.
Rodzaje wsparcia uzależnione
zostały od wielkości firmy. Ja
powiem o wsparciu dla firm jednoosobowych, mikrofirm (do 9
pracowników) oraz małych firm
(mniej niż 50 pracowników).

marzec w pełnej wysokości mogą
ubiegać się zwrot / zaliczenie
nadpłaty na poczet składek za
kolejne miesiące. Wnioski należy
składać do ZUS. Kolejny element
wsparcia to świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł lub 1300
zł. Ta pomoc uzależniona jest od
spadku przychodów i/lub formy
opodatkowania. Wniosek również
składa się do ZUS-u. Kolejnym
elementem tarczy, o któr ym
warto wspomnieć jest możliwość
dofinansowania części kosztów
wynagrodzeń dla pracowników
z Funduszu Pracy. O szczegółach
tego wsparcia warto przeczytać

czy Twoja firma jest gotowa na Jpk_VaT?

kwiecień, maj). Ale uwaga, jest
warunek dla samozatrudnionych
– przychód (nie dochód) za pierwszy miesiąc, za który jest składany
wniosek nie może przekroczyć
kwoty 15681 zł. Mała firma (mniej
niż 50 osób zgłoszonych do ubezpieczeń) może liczyć na zwolnienie z połowy składek ZUS. Te
firmy, które zapłaciły składkę za

na stronach rządowych. Kolejny
element wsparcia to dofinansowanie do pensji pracowników.
Mimo, że jego nazwa jest bardzo
podobna do tego wcześniejszego
to różni się zakresem i warunkami udzielanej pomocy. Tu znów
warto przeczytać o szczegółach.
Przedsiębiorca może również
liczyć na nisko oprocentowaną
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STAROSTA WOŁOMIŃSKI
ADAM LUBIAK
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więcej wiadomości na www.zyciepw.pl
DPS-ach jest po prostu na medal.
Jestem w stałym kontakcie z dyrekcją i widzę jak walczą każdego
dnia o to aby nasi pensjonariusze
mieli jak najlepszą opiekę oraz
aby byli zaopiekowani. Jestem
przekonany, że wyjdziemy z tej
sytuacji wzmocnieni. Pamiętajmy,
że z uwagi na zamknięte szkoły
powstała konieczność opieki nad
dziećmi i część naszego personelu
przebywa na zwolnieniach lekarskich co powoduje, że pozostali
mają wyjątkowo trudne zadanie.

- Czy Powiat, zarządzany przez
Panów oszacował już ubytki w tegorocznym budżecie wynikające
z obecnej sytuacji?

- Już po pierwszym miesiącu Pandemii widać zmniejszone wpływy
do budżetu powiatu. Ze wstępnych
szacunków widać, że będziemy
zmuszeni szukać oszczędności w inwestycjach. Pocieszające jest jednak
to, że rząd Pana Premiera Mateusza
Morawieckiego dostrzega to i za
pośrednictwem Ministerstwa Infrastruktury przekazuje kolejne środki
na inwestycje np. zwiększając środki
z Funduszu Dróg Samorządowych o
3 mld. Jednocześnie wprowadzana
jest Tarcza Antykryzysowa, która
pozwoliła zawnioskować o 20 mln dla
naszych przedsiębiorców z terenu
powiatu m.in. na tzw. postojowe. Wypłatą środków zajmuje się Powiatowy
Urząd Pracy.

powiat
tury za sprawne przeprowadzenie
całej procedury zakupowej. Laptopy
trafiły już do uczniów naszych szkół
powiatowych. Każdy komputer ma
również dostęp do internetu , co
umożliwia zdalne przeprowadzanie
lekcji. Zakupiliśmy komputery o
takich parametrach technicznych,
które pozwolą na ich wykorzystanie
w szkolnych pracowniach komputerowych po zakończeniu pandemii.

- Co dla powiatu, obecnie, jest
największym problemem w tych
sektorach?

- Nie uważam tego za doby pomysł.
Pytanie, czemu miałoby to służyć?
Pamiętajmy, że kwarantanną objęte
są osoby zdrowe, które albo powróciły z zagranicy lub mogły mieć lub
miały kontakt z osobą zakażoną
koronawirusem. Dzisiaj wszyscy
potrzebujemy wzajemnie się wspierać. Odpowiedź nasuwa się sama.
Możemy wyobrazić sobie jak czułyby
się osoby tam zamieszkujące, które
mogłyby być narażone na wytykanie
palcami przez innych lub też być
napiętnowani.

Na forach społecznościowych mieszkańcy wyrażają swoje opinie na różne tematy. Często zastanawiają się czym zajmują się urzędnicy samorządowi skoro
instytucje są zamknięte na kontakty bezpośrednie z mieszkańcami. Zadaliśmy
liderom wszystkich naszych lokalnych samorządów podobne pytania. Poniżej
odpowiedzi jakie otrzymaliśmy od Adama Lubiaka, starosty wołomińskiego

Pandemia
- jak sobie z nią
radzi starostwo
wołomińskie?

- Czy wiadomo już jakie cięcia,
w związku z obecną sytuacją,
powiat będzie musiał wprowadzić
w bieżącym budżecie i w WPF?

- Jeszcze jest za wcześnie ale na pewno takie się pojawią, więc wszystko
zależy od tego jak długo przyjdzie
nam się mierzyć z Pandemią, oraz
jak wielkie straty odczuje nasza gospodarka po jej zakończeniu.
- Jeśli rząd mógłby spełnić jedno
Pana życzenie, dotyczące zmian
w prawie/tarczy kryzysowej, jakie
by ono było?

- Myślę, że to o czym marzyłem
jeszcze na początku tego miesiąca w
większości się spełniło. Po pierwsze
kwota 20 mln dla przedsiębiorców, o
którą zawnioskowaliśmy została nam
przyznana, a po drugie Premier w
dniu 16 kwietnia rozstrzygnął drugi
nabór wniosków do Funduszu Dróg
Samorządowych, w ramach którego
otrzymaliśmy kolejne 23 mln tylko
na budowę dróg powiatowych. W
ramach tych środków zmodernizujemy:
1. drogę powiatową nr 4338W od
skrzyżowania ulic Słonecznej z
Królewską w m. Kowalicha do
skrzyżowania ulic Marianowskich
w m. Marianów, Gmina Dąbrówka
Termin realizacji: 2020-2021.Wartość projektu: 11,6 mln złotych (dofinansowanie 70% - 8,1 mln złotych)
2. drogę powiatową nr 4351W na
odcinku od miejscowości Zabraniec,
Gmina Poświętne do granicy powiatu wołomińskiego. Termin realizacji:
2020-2021.Wartość projektu: 22,3
mln złotych (dofinansowanie 70%:
15,6 mln złotych)
W skali całego powiatu razem z
gminami otrzymaliśmy ponad 50
mln na drogi powiatowe
i gminne. Te środki na pewno w
znaczącym stopniu przyczynią się
do poprawy bezpieczeństwa i jakości
lokalnych dróg.

Ta sytuacja ma miejsce również
w szpitalu. Dyrektorzy jednostek
maja trudne zadanie ale jak dotychczas radzimy sobie z tą sytuacją.

- A jak jest ze zdalną edukacją?

- W piątek 17 kwietnia do Starostwa
zostały dostarczone laptopy zakupione ze środków Powiatu oraz grantu
Ministerstwo Cyfryzacji Centrum
Projektów Polska Cyfrowa w ramach
programu #ZdalnaSzkoła. Koszt
zakupu wyniósł 220 tys. złotych, z
czego 100 tys. zł pokryła dotacja.
Z tego miejsca dziękuję Wicestaroście Robertowi Szydlikowi oraz
Naczelnik Wydziału Edukacji i Kul-

- Największym wyzwaniem w DPS-ach a mamy dwa prowadzone przez
powiat będzie to z czym aktualnie
zmaga się większość samorządów w
całej Polsce czyli ciągłość pracy personelu medycznego, który dziś musi
pracować ponad miarę. Z pomocą na
szczęście przychodzi Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
oraz Ministerstwo Obrony Narodowej, którzy służą wsparciem w
tym zakresie. Już dziś mamy do
pomocy zarówno w Szpitalu jak i
w DPS-ach do pomocy żołnierzy
Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy
w miarę potrzeb pomagają naszemu
personelowi za co im serdecznie
dziękuję.

- Z jakim apelem samorządy
powinny się zwrócić do mieszkańców?

- Jedyne co w tej chwili przychodzi mi
na myśl to, aby wytrwali w tej trudnej
sytuacji i wzajemnie sobie pomagali.
Czasami małe gesty potrafią czynić
cuda. Bądźmy wrażliwi na ludzką
krzywdę i pomagajmy tym, którzy tej
pomocy potrzebują. Rozglądajmy się
dookoła. Wspierajmy naszych medyków, którzy jak nigdy przedtem teraz
tego potrzebują.

5000 zł dopłaty do FOTOWOLTAIKI

- W jaki sposób, zarządzany przez
Panów powiat, poradził sobie z
systemem opieki zdrowotnej w
tym z DPSami?

- To czy sobie poradziliśmy będziemy
mogli powiedzieć
na końcu tej walki
z koronawirusem.
Nie mniej już dziś
mogę powiedzieć
z pełną odpowiedzialnością, że
nasz personel w

- Poddajemy się różnego rodzaju
ograniczeniom wprowadzonym
na mocy nowych decyzji i rozporządzeń. Swoje propozycje,
głównie na forach społecznościowych, również lokalnych,
zgłaszają mieszkańcy, takie
choćby jak znakowanie domów/
miejsc w których przebywają
osoby objęte kwarantanną. Co,
jako lider lokalnego samorządu,
Pan o tym myśli?

- Czym, w pozytywnym aspekcie,
zaskoczyli Pana mieszkańcy
powiatu w którym sprawuje Pan
swoją funkcję?

- Mieszkańcy zachowują się bardzo
odpowiedzialnie. Widać, że stosują się do wszystkich wytycznych i
obostrzeń zarówno samego Pana
Ministra Zdrowia jak również służb
wszystkich sanitarnych. Poza tym
wykazują olbrzymią solidarność w
działaniu i chęć niesienia pomocy
drugiemu człowiekowi. Potrafią
dostrzec gdzie jest potrzebna najpilniejsza pomoc i w odpowiednim
czasie zorganizować się i zdziałać dla
dobra nas wszystkich.
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Refleksja
Edward M. Urbanowski
Profesor dr hab. Zbigniew Mikołejko, kierownik Zakładu Badań nad Religią
w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN:
- Powinniśmy skończyć z myśleniem, że wszystkie nasze wybory są
równoprawne i zasługujące na aprobatę. Nie można przyjąć, parafrazując
Dostojewskiego, że kiedy w praktyce społecznej wszystko jest dozwolone, to
Boga nie ma. Jeśli tak myślimy i tak działamy, pojawia się straszliwa klęska.
- Zaraza obnażyła nie tylko kruchość naszej egzystencji, która wydawała
się nienaruszalna, ale przede wszystkim słabość naszej globalnej cywilizacji.
- Nam dziś bardziej zagraża anarchizacja życia społecznego. Odwrót od
jakiejkolwiek hierarchiczności, przekonanie, że wszystkie wartości mogą funkcjonować równoprawnie, jest bowiem zgubne. Tak nie jest. Woźny sądowy nie
znaczy tyle co sędzia, a uczeń nie ma prawa dominować nad nauczycielem. Ja
nie mam kompetencji ślusarza czy mechanika samochodowego, ale ślusarz i
mechanik nie powinni pouczać profesora uniwersytetu czy lekarza. A już dziś
przecież zdarzają się ataki na ratowników
medycznych czy lekarzy, którzy przyjeż– (...) Andrzej Duda
dżają z pomocą do chorych na koronawirusa. Robią to wprawdzie grupki meneli,
po maju nadal chce być
ale jakiś przypadkowy tłumek daje na to
prezydentem tylko zwoprzyzwolenie. Owszem, powinniśmy być lenników PiS. A prezesem
równi wobec prawa, nie jesteśmy natomiast
prezydenta nadal będzie
sobie równi we wszystkich dziedzinach
Jarosław Kaczyński! Odnaszego życia. Różnią nas kompetencje,
partyjnienie
prezydentury
umiejętności, zdolności. Niestety politycy
to jedyna szansa na przyżerują i zbijają kapitał na zbyt szerokim
wrócenie normalności.
pojęciu równości i - tym samym - wolności.
Polska to nie elektorat
- Jestem orędownikiem silnej demokracji, ale też silnego państwa, które w
tej, czy innej partii!
sposób rozumny tworzy granice dla zbyt
- ocenił konwencję PiS
szeroko rozumianej wolności.
Szymon Hołownia.
- Obecna władza jest raczej groteskowym – choć groźnym – ucieleśnieniem
tęsknot za mocnym porządkiem państwowym. Proszę zwrócić uwagę, że
jest ona absolutnie zamknięta na dialog, na negocjacje. Bo to jest władza
zdeprawowanego odłamu polskiej inteligencji, która karykaturalnie i z maniackim uporem trzyma się romantycznej, Mickiewiczowskiej dialektyki. Ten
dziwaczny mariaż żoliborskiego inteligenta z mrożkowskim Edkiem, starszymi
pobożnymi niewiastami i drobnomieszczaństwem wszelkiej maści - jako
rzekomymi wcieleniami nieistniejącego „ludu”.
- Ale jak wytłumaczyć to wszystko niedouczonemu inteligentowi z Żoliborza, który nie zna żadnych języków ani nie posługuje się internetem. Albo
innemu jeszcze, który wprawdzie zna te języki i posługuje się internetem,
ale nie bywa raczej w teatrze i nie jest w stanie przeczytać żadnej powieści
Tokarczuk.
- Wydaje mi się, że jeśli chodzi o hierarchię wartości, to jakieś w niej
przewartościowanie następuje właśnie teraz, na naszych oczach. Podczas
pandemii okazało się bowiem drastycznie, że bohaterami nie są jacyś przelotni
„celebryci” czy piłkarze zarabiający krocie, tylko spauperyzowani pracownicy
służby zdrowia!
- Uwierzyliśmy niemal, że jesteśmy nieśmiertelni. A oto nagle, za sprawą
tej przeklętej pandemii, dopada nas prawdziwe życie, w którym ciągle jesteśmy
śmiertelni i musimy z bliskimi spotkać się twarzą w twarz. Przesilenie takie
może zaowocować myśleniem mistycznym, niekoniecznie zresztą otwarcie
religijnym. Ale też z krytycznego stosunku do przeszłości może narodzić się
coś zupełnie nowego.
- Zbyt różowo to jednak nie będzie!

– W piątek 17 kwietnia do Starostwa zostały dostarczone
laptopy zakupione ze środków Powiatu oraz grantu
Ministerstwo Cyfryzacji Centrum Projektów Polska
Cyfrowa w ramach programu #ZdalnaSzkoła.
Koszt zakupu wyniósł 220 tys. złotych, z czego
100 tys. zł pokryła dotacja. Z tego miejsca dziękuję
Wicestaroście Robertowi Szydlikowi oraz
Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury
za sprawne przeprowadzenie całej procedury
zakupowej. Laptopy trafiły już do uczniów
naszych szkół powiatowych
– mówi Adam Lubiak, starosta wołomiński

Full Black na Twoim dachu – panele monokrystaliczne

yształ równa się lepsza efektywność
cze ogniwo w panelach monokrystalicznych wyest z jednego dużego monokryształu krzemu o
walca i średnicy około 30 centymetrów. Tnie się
ytki o grubości 2-3 milimetrów. Pierwotnie krzem
zny ma kształt kolisty, więc nie wycina się z niego
ów, a ośmiokąty. Pozwala to uniknąć sporych strat
u.
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

Życie, choć inne,
to wciąż NASZE
Teresa Urbanowska

Od kilku tygodni mamy inne życie od tego do jakiego przywykliśmy
przez ostatnie lata. To obecne jest
tak bardzo Inne, ale czy musi być
gorsze? Z pewnością strach przed
zarażeniem nie poprawia nam
nastroju, choć możemy się starać,
aby go uniknąć to pewności, że tak
się nie stanie mieć nie możemy…
Coraz częściej mój głos wewnętrzny mówi jednak – nigdy
jej nie mieliśmy, a przynajmniej
– nigdy jej nie powinniśmy mieć.
Nagła choroba czy wypadek zawsze
mogły nam się przydarzyć. W tej
poprzedniej znanej nam rzeczywistości również.
Czym więc ta obecna sytuacja
rożni się od znanej nam rzeczywistości oprócz obostrzeń I ograniczeń? Każdy z nas powinien zrobić
sobie własna analizę sytuacji w
i mniejsze rozmiary. To sprawia, że najakiej
tej samej
powierzchsię znalazł.
Czy w obecnej sytuacji,
ni dachu zmieści się więcej paneli monokrystalicznych,
niż oprócz
i lęku o przyszłość,
o utrzypolikrystalicznych, które dodatkowostrachu
wyprodukują
więcej
manie miejsca pracy, o zachowanie
energii elektrycznej.
kondycji firmy, którą zarządzamy, o
zdrowie
własnemocy
i naszych
Monokryształy to również najmniejszy
spadek
w bliskich
jest coś pozytywnego?
czasie użytkowania oraz najwyższa trwałość
minimum
Wszyscy–wiemy,
że nie wszystkie sytuacje i produkcji
zdarzenia dadzą się
30 lat. Nowoczesna, dopracowana technologia
przewidzieć czy wyreżyserować w
umożliwia współpracę paneli z wszystkimi
inwer100%, aletypami
zbyt rzadko
zastanawiamy się nad tym jak wiele z nich sami
terów i sterowników.
Instalacja monokrystaliczna cechujeprowokujemy
się wysokąlekceważąc
odpor- sygnały,
kiedy na to, co się dzieje mamy
nością na różne anomalie pogodowe.Nie
silny z pozoru
wpływ.zagraża
A jakże jej
często
drobne
zaniedbanie
wiatr, grad, ani zalegający mokry śnieg.
Dobrej
jakości czy
pa-zlekceważenie własnego niepokoju potrafi
nel ma specjalne rowki, które pozwalają
nanasze
samooczyszzmienić
życie o 180 stopni.
Refleksja
z jakąprądu
ostatnio często
czanie się ich powierzchni i wydajniejszą
produkcję
się borykam zamyka się w prostym

5000
zł dopłatydo
do FOTOWOLTAIKI
5000
zł dopłaty
FOTOWOLTAIKI

jniejsze na rynku panele monokrystaliczne coraz
pojawiają się na dachach polskich domów. Czarne
h ogniw z lepszą sprawnością wyłapują promienie
e, co przekłada się na większą produkcję energii
nej.
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nawet podczas kiepskiej pogody.

zdaniu zawartym w tytule tego
felietoniku „Życie, choć inne, to
wciąż NASZE” i jak na razie nie
ma się co oszukiwać, znane nam
warunki zewnętrzne zbyt szybko
nie powrócą i trzeba sobie je tak
zorganizować, żeby nie przeciekało nam przez palce jak woda
przez durszlak.
Nie jest prawdą, że zabrano
nam wszystko – wyhamowanie
świata na zewnątrz dało nam
cenny czas, którego braki wielu z
Nie jest prawdą, że zabrano nam wszystko – wyhamowanie świata na zewnątrz
dało nam cenny czas, którego
braki wielu z nas odczuwało
– przede wszystkim czas na
wejrzenie wewnątrz siebie i
poszukanie odpowiedzi, czy
wir w jaki wpadliśmy jest sposobem na takie życie jakiego
zawsze chcieliśmy.
nas odczuwało – przede wszystkim czas na wejrzenie wewnątrz
siebie i poszukanie odpowiedzi,
czy wir w jaki wpadliśmy jest
sposobem na takie życie jakiego
zawsze chcieliśmy. Bo choć nasze
życie jest dziś inne to jest ciągle
nasze. Warto dołożyć starań, aby
chociaż spróbować zrobić to, na
co wcześniej od dawna nie mieliśmy czasu.
Pamiętajmy też, że nie wszyscy
mają taką możliwość.
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Full Black na Twoim dachu – panele monokrystaliczne
umwów
się z doradcą 602 733 336

Najwydajniejsze na rynku panele monokrystaliczne coraz
rych napięcie energii wynosi około 35-40 V. Do każdej sekczęściejBiuro
pojawiają
się na dachach polskich domów. Czarne
cji podpięta jest dioda, co zabezpiecza przed zbyt dużym
Reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: handlowcy@logos.home.pl
spadkiem mocy ogniwa, gdy zacienieniu ulegnie jedna z
płytki ich ogniw z lepszą sprawnością wyłapują promienie
słoneczne, co przekłada się na większą produkcję energii
jego części. Całość, tak jak w przypadku paneli polikrystalicznych, pokryta jest warstwą antyrefleksową.
elektrycznej.
Ogniwa monokrystaliczne wyróżniają się czarną barwą.

ni 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

www.zyciepw.pl
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dla najbardziej potrzebujących

Blisko 9 ton żywności dla 366 osób z terenu gminy
Tłuszcz, z siedleckiego Banku Żywności dostarczyli
i rozwieźli żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej wraz z
pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej i strażakami OSP Jasienica.

Pomoc żywnościowa
dla mieszkańców
Gminy Tłuszcz
7 kwietnia 2020 rokuOśrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu wraz
z druhami z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Jasienicy podjął się dystrybucji
żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 20142020 współfinansowanego
z Europejskiego Fundu-

Ośrodka Pomocy Społecznej i strażakami OSP
Jasienica.
W ramach prowadzonej akcji wsparcia udzielili
również pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tłuszczu oraz
pracownicy gospodarczy
z Urzędu Miejskiego w
Tłuszczu.

W akcji dystrybucji żywnośći
uczestniczyli druhowie z OSP w Jasienicy, pracownicy
OPS w Tłuszczu oraz żołnierze WOT

szu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym.
W transporcie oraz w
dystrybucji żywności pomagali żołnierze Wojsk
Obrony Ter ytorialnej
z 54 Batalionu Zegrze Pd.
Blisko 9 ton żywności dla
366 osób z terenu gminy
Tłuszcz, z siedleckiego
Banku Żywności dostarczyli i rozwieźli żołnierze
Wojsk Obrony Terytorialnej wraz z pracownikami

Wykonanie tak ciężkiej, fizycznej pracy w
szczególnie utrudnionych
warunkach związanych z
zagrożeniem epidemiologicznym nie byłoby możliwe bez zaangażowania się
wielu ludzi.
- Bardzo dziękujemy
wszystkim, którzy pomogli
i stale pomagają w ważnych
działaniach pomocowych.
- czytamy na stronie UM
Tłuszcz.

Audyt turystyczny
„Powiat Wołomiński
– turystycznym
liderem regionu”
Głównym celem przeprowadzenia audytu jest określenie podstaw do rozwoju
lokalnej i regionalnej marki
turystycznej poprzez poszukiwanie produktów, usług,
wydarzeń oraz miejsc tworzących markę turystyczną
naszego regionu. Wykonana
praca w przyszłości będzie
bazą do realizacji kolejnych
etapów w budowaniu oczekiwanej marki turystycznej regionu równiny
wołomińskiej.
Przeprowadzenie
audytu jest
zadaniem o
bardzo szerokim spektrum
Chętni
do udziału
w audycie,
mogą kontaktować się z głównym specjalistą ds.
promocji oraz kontaktu
z organizacjami pozarządowymi, Adamem
Baranem, e-mail:
promocja@klembow.pl,
tel. 29 753 88 15.
analiz. Niezwykle istotne
w tym działaniu jest to, by
jakość zebranych materiałów
oddawała stan faktyczny badanego obszaru. Ten element
wykonywanych prac w dużej
mierze zależy od zaangażowania szerokiego kręgu
różnorodnych środowisk twowww.zyciepw.pl

rzących lokalną społeczność,
rynek przedsiębiorstw oraz
wszystkich osób i podmiotów tworzących sprawnie
działający samorząd. Zebrane
informacje będą podstawą do
stworzenia wartościowego
dokumentu, który pozwoli
właściwie prowadzić dalsze
analizy nad kierunkami tworzenia ofert wspartych innymi
działaniami zwiększającymi
promocję regionu i usług
turystycznych.
W czasach powszechnej
globalizacji tylko silna
i rozpoznawalna
turystyczna marka
regionalna
pozwoli na zachowanie autonomii regionu i może
być jednocześnie wsparciem
w budowaniu oczekiwanego
rozwoju zarówno w samej
turystyce, jak i w innych dziedzinach lokalnej gospodarki.
Wszyscy którzy chcieliby
wziąć udział w audycie, mogą
kontaktować się z głównym
specjalistą ds. promocji oraz
kontaktu z organizacjami
pozarządowymi, p. Adamem
Baranem, e-mail: promocja@
klembow.pl, tel. 29 753 88 15.
Budowanie lokalnej marki
turystycznej to proces, który
warto rozpocząć!

nasza mała Ojczyzna

Gmina Klembów objęła patronatem przeprowadzenie audytu turystycznego pn. „Powiat Wołomiński
– turystycznym liderem regionu”, realizowanego przez
Fundację Ogarnij Emocje.

powiat
– Jakie działania podjął ząbkowski
ratusz, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa?

- 12 marca, jeszcze przed poleceniem
Wojewody Mazowieckiego, które dotarło do Urzędu w dniu następnym,
ogłosiliśmy akcję pomocy dla osób
starszych i potrzebujących pomocy.
Na stronie internetowej Urzędu
pojawił się komunikat: „Osoby starsze, samotne, potrzebujące pomocy
w zrobieniu zakupów, w tym leków,
prosimy o kontakt na numer tel. 605265-450". W akcję zaangażowany jest
Urząd Miasta Ząbki, ZHP Hufiec
Ząbki, Ośrodek Pomocy Społecznej
oraz Straż Miejska. Informacja tej
treści w kolejnych dniach była kolportowana na słupach ogłoszeniowych
i klatkach schodowych bloków w wielu
wspólnotach mieszkaniowych. Koordynacją działań w zakresie zakupów
dla osób określonych w informacji,
jak również tych, które przebywają
w kwarantannie domowej zajmuje
się Ośrodek Pomocy Społecznej.
23 marca wystąpiliśmy do Wojewody
o zmniejszenie udziału środków własnych Miasta Ząbki z 40% na 20 %
w ramach programu "Posiłek w szkole
i w domu". Zaoszczędzony w ten
sposób wkład własny będzie można
przeznaczyć na zasiłki celowe m. in.
dla osób, które straciły zatrudnienie
w wyniku epidemiiCOVID19. Ponadto OPS na bieżąco jest w kontakcie
z Wydziałem Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
i stara się pozyskiwać wszelkie możliwe dofinansowania z przeznaczeniem
na pomoc finansową dla najuboższych mieszkańców Miasta. Osoby
z trudnościami finansowymi, utratą
pracy na skutek pandemii, mieszczą
się w katalogu świadczeniobiorców,
którym OPS jest w stanie udzielić
wsparcia finansowego. Na bieżąco staramy się uzupełniać zapasy
w zakresie płynu do dezynfekcji, rękawiczek jednorazowych, maseczek.
W ramach posiadanych zapasów
przekazujemy je również naszym
jednostkom organizacyjnym, a także
Policji i OSP. W pierwszych dniach
kwietnia złożyliśmy do Ministerstwa
Cyfryzacji wniosek na sfinansowanie
zakupu laptopów do nauki zdalnej dla
wszystkich ząbkowskich szkół, dzięki
temu pozyskaliśmy 100.000 zł.

nym oddaniem ich do użytkowania
podlegać będą dezynfekcji. Zgodnie
z zarządzeniem Park Miejski został
ponownie otwarty 20 kwietnia. Po
opuszczeniu przez uczniów szkół,
także placówki oświatowe zostały
zdezynfekowane. Od marca prowadzona jest dezynfekcja najczęściej
uczęszczanych miejsc, w tym przystanków autobusowych, okolic dworca, przejścia podziemnego i wind oraz
ząbkowskich autobusów komunikacji
miejskiej. W działaniach tych wspiera
nas Ochotnicza Straż Pożarna Ząbki.
Uzgodniliśmy z przewoźnikiem
standardy utrzymania taboru na
liniach ząbkowskich, które mają być
takie same jak taboru Warszawskiego

23
2020
19kwietnia
grudnia 2019
miasta. 30 marca br. Miasto Ząbki przystąpiło do akcji „Maseczka
dla Polski”. Wysłaliśmy zapotrzebowanie na 50 000 szt. maseczek
ochronnych dla mieszkańców Ząbek.
Od 9 kwietnia Miasto Ząbki prowadzi akcję „Maseczka dla Seniora”,
w ramach której osoby powyżej 65
roku życia otrzymują do swoich
skrzynek pocztowych bezpiecznie
zapakowane maseczki ochronne
wielokrotnego użytku. Pierwszą partię
maseczek przekazali Miastu Ząbki
harcerze z Hufca Związku Harcerstwa
Polskiego w Ząbkach, a dostarczył je
do ratusza JacekMałecki, administrator strony Ząbki News. Kolejne partie
maseczek szyją z zakupionego przez

będzie indywidualnie rozpatrywany
i w uzasadnionych przypadkach będzie udzielana pomoc. Na stronie UM
Ząbki funkcjonuje dedykowana lokalnym przedsiębiorcom świadczącym
usługi na odległość albo prowadzącym
sprzedaż internetową zakładka „Akcja
Kupuj z domu”. Ponadto w lokalnej
gazecie samorządowej „Co słychać”
zamieściliśmy reklamy ząbkowskich
firm działających on-line bądź przyjmujących zlecenia telefonicznie.

– Jaką rolę pełni w walce ząbkowska Straż Miejska?

- Z uwagi na bezpieczeństwo oraz
dla wygody mieszkańców zostały
zmienione godziny pracy strażników
miejskich. Aktualnie Straż Miejska

O działaniach Urzędu Miasta Ząbki na rzecz walki z koronawirusem, wsparciu dla lokalnych przedsiębiorców oraz działaniach na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców z Małgorzatą Zyśk, burmistrz Miasta Ząbki rozmawia
Aleksandra Olczyk

Ząbki łączą siły

w walce z pandemią
Transportu Publicznego ZTM, tzn.
wydzielone zostały strefy buforowe,
zrezygnowaliśmy także z pobierania
opłat za bilety od osób niezameldowanych w Ząbkach. Przekazaliśmy
dla podległych miastu jednostek
płyn do dezynfekcji, a pracownikom
ratusza, OSP Ząbki, Policji i Straży
Miejskiej rozdaliśmy środki ochrony
osobistej. W zapobieganie pandemii
aktywnie włączyli się także ząbkowscy
harcerze, Fundacja Wzrastaj Edukacja, Kultura, Sport oraz mieszkańcy

– Jak wygląda kwestia zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem
się koronawirusa przestrzeni
miejskiej?

- Wszystkie place zabaw, siłownie
plenerowe, skwery i park
zostały wyłączone z możliwości korzystania. Ustawiliśmy tablice informacyjne, a w niektórych
przypadkach urządzenia zabezpieczono
folią, aby utrudnić
korzystanie z nich.
Wszystkie urządzenia i zabawki
przed ponow-

nas materiału wolontariusze Fundacji
Wzrastaj Edukacja, Kultura Sport.

– W jaki sposób Miasto Ząbki stara
się wspierać lokalny biznes?

- Z uwagi na obecną sytuację i zgodnie
z art. 67a ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U.2019.900) burmistrz na
wniosek przedsiębiorcy prowadzącego działalność na terenie naszego
miasta w przypadkach uzasadnionych
ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może odroczyć
termin płatności podatku lub rozłożyć
zapłatę podatku na raty. Możliwe jest
również odroczenie lub rozłożenie
na raty zapłaty zaległości podatkowej
wraz z odsetkami za zwłokę lub
odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek. Burmistrz
może także umorzyć w całości lub
w części zaległości podatkowe, odsetki
za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.
Umorzenie zaległości podatkowej
powoduje również umorzenie odsetek
za zwłokę w całości lub w takiej części,
w jakiej została umorzona zaległość
podatkowa. Każdy złożony wniosek

w Ząbkach pracuje w systemie 12/12
od godz. 9:00 do godziny 21:00. Dzięki
temu funkcjonariusze miejscy pełnią
służbę także w soboty i niedziele.
Prowadzone są patrole mieszane
Policji i Straży Miejskiej. Również komunikaty dotyczące bezpieczeństwa,
akcji zostań w domu oraz zachowania
standardów higieny emitowane są
z samochodów Straży Miejskiej, które
specjalnie w tym celu zostały doposażone w systemy nagłaśniające. Przed
nami jeszcze długa droga w walce
z koronawirusem. Serdecznie
dziękuję służbom miejskim oraz
pracownikom ratusza za wszystkie
dotychczasowe działania. Jestem
wdzięczna mieszkańcom Ząbek,
którzy w przeważającej większości stosują się do narzuconych rygorów i przestrzegają zasad walki
z pandemią. Dzięki odpowiedzialnym wyborom i determinacji nas
wszystkich możemy minimalizować
liczbę zachorowań i ograniczać rozprzestrzenianie się wirusa.
– Dziękuję za rozmowę.

Od 9 kwietnia Miasto Ząbki prowadzi akcję „Maseczka dla Seniora”, w ramach której osoby powyżej
65 roku życia otrzymują do swoich skrzynek
pocztowych bezpiecznie zapakowane maseczki
ochronne wielokrotnego użytku. (…) Kolejne partie maseczek szyją z zakupionego
przez nas materiału wolontariusze Fundacji
Wzrastaj Edukacja, Kultura Sport. – mówi
Małgorzata Zyśk, burmistrz Miasta Ząbki.

- Od czasu społecznej akcji „Tak dla obwodnicy Marek” wiem, że to nie jest uśpione miasto. Gdy wybuchła epidemia,
pojawiły się ruchy społeczne, które pomagają tym, którzy nie dają sobie rady – mówi Jacek Orych, burmistrz Marek.

Wiem, że Marki nie są uśpionym miastem
- Czy Gmina Marki oszacowały już
ubytki z wpływów PIT i CIT oraz
z powodu spadku dochodów z
podatków lokalnych w wyniku
bankructw i ewentualnych zwolnień i odroczeń udzielanych przez
samorząd przedsiębiorcom, na
chwilę obecną i perspektywie
dalszego zamrożenia gospodarki?
Czy wiadomo już jakie cięcia, w
związku z tą sytuacją, będziecie
Państwo musieli wprowadzić w
bieżącym budżecie i w WPF?

- Za wcześnie na takie szacunki. To
oczywiste, że wraz z wybuchem kryzysu
nasze wpływy będą mniejsze. Widać to
już po dochodach z PIT. Wynikać to będzie z sytuacji gospodarczej – zmniejszonej aktywności przedsiębiorców
oraz, niestety, rosnącego bezrobocia.
Na razie na szczęście nie mamy sygnałów o bankructwach mareckich firm.
Podobnie jak inne samorządy staramy
się pomóc tym, które znalazły się w kłopotach, rozkładając, przekładając bądź
umarzając część lokalnych podatków.
Takie wnioski napływają do naszego
urzędu i są sukcesywnie rozpatrywane.
Z naszej strony ta sytuacja makroekonomiczna wymaga oczywiście uważnego monitoringu strony wydatkowej.
Już teraz ograniczamy wydatki bieżące.
I tu symbolem niech będzie przełożenie na przyszły rok różnych imprez i
uroczystości miejskich. To nie czas na
świętowanie.
- Jeśli rząd mógłby spełnić jedno
Pana życzenie, dotyczące zmian
w prawie/tarczy kryzysowej, jakie
by ono było?

- W tej chwili państwo jest zaangażowane w pomoc przedsiębiorcom. I to
nie powinno dziwić, bo to oni generują
miejsca pracy. Nasze postulaty są od
lat niezmienne, ale w dobie kryzysu
stają się palące. Nie jest tajemnicą, że
samorządy dokładają do edukacji. I my
to rozumiemy – możemy budować
szkoły i utrzymywać je. Wystarczyłoby
jednak, gdy państwo wzięło na siebie
koszty wynagrodzeń dla nauczycieli.

wotnej w tym z POZ i ze zdalną
edukacją? Co dla Gminy, obecnie,
jest największym problemem w
tych sektorach?

- Oceniam, że mareckie przychodnie
dają sobie radę w tym trudnym okresie. Osobiście to sprawdzałem, gdy
zachorowała na zapalenie płuc osoba
mi bliska. Zostaliśmy profesjonalnie
obsłużeni – zwłaszcza, że istniało ryzyko wykrycia koronawirusa. Na szczęście

- Gdy wybuchła epidemia,
pojawiły się ruchy społeczne, które pomagają tym,
którzy nie dają sobie rady.
Robią zakupy, wyprowadzają psy, szyją maseczki
dla seniorów – jestem
naprawdę podbudowany.- mówi Jacek Orych,
burmistrz Marek
Nasza subwencja oświatowa ich nie
pokrywa. Dostaniemy w tym roku 32,5
mln zł, na pensje nauczycieli wydamy
45 mln zł. Inną kwestią jest takie
prawne uregulowanie gospodarki odpadowej, które spowoduje przynajmniej
zahamowanie wzrostu cen. To kolejna
potężna pozycja, która obciąża wydatki
bieżące. W ubiegłym roku do gospodarki odpadowej dołożyliśmy 4,5 mln zł, w
tym roku będzie to już 7 mln zł.
- W jaki sposób Marki poradziły
sobie z systemem opieki zdro-

wszystko dobrze się skończyło.
Jeśli chodzi o zdalną edukację, kluczem
było zapewnienie dostępu do niej
dzieciom wykluczonym cyfrowo. Szkoły
przeprowadziły ankiety, na ich podstawie mogliśmy wychwycić takie domy.
Zakupiliśmy komputery z dostępem
do Internetu. Dzięki temu dostęp do
lekcji jest zapewniony.
- Poddajemy się różnego rodzaju
ograniczeniom wprowadzonym na
mocy nowych decyzji i rozporządzeń. Swoje propozycje, głównie

na forach społecznościowych,
również lokalnych, zgłaszają
mieszkańcy, takie choćby jak
znakowanie domów/miejsc w
których przebywają osoby objęte
kwarantanną. Co, jako lider lokalnego samorząd, Pan o tym myśli?

- Nie chcemy cofać się do średniowiecza, nie chcemy nikogo stygmatyzować. Nawet przez sekundę nie
przeszło mi przez głowę, by podawać
jakiekolwiek adresy. Natomiast ufam,
że osoby chore i będące na kwarantannie przestrzegają zasad odosobnienia
i nie narażają nikogo postronnego.
- Z jakim apelem samorządy
powinny się zwrócić do mieszkańców?

- Zamyka się to w haśle 3 razy R,
czyli „rozsądek, rozsądek i jeszcze
raz rozsądek”. Rząd luzuje gorset
ograniczeń, ale do końca epidemii
jeszcze niestety daleko.
- Czym, w pozytywnym aspekcie,
zaskoczyli Pana mieszkańcy Marek w czasie pandemii?

- Od czasu społecznej akcji „Tak dla
obwodnicy Marek” wiem, że to nie jest
uśpione miasto. Gdy wybuchła epidemia, pojawiły się ruchy społeczne, które pomagają tym, którzy nie dają sobie
rady. Robią zakupy, wyprowadzają psy,
szyją maseczki dla seniorów – jestem
naprawdę podbudowany. Te wszystkie
działania znakomicie komponują się z
pomocą, której udziela nasz Ośrodek
Pomocy Społecznej, który w tych
tygodniach ma naprawdę pełne ręce
roboty. Wszystkim za to serdecznie
dziękuję

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

więcej wiadomości na www.zyciepw.pl

Unia Europejska
i samorząd
Mazowsza
doposażają
mazowieckie
szpitale
Respiratory, zamgławiacze do karetek, przyłóżkowe aparaty RTG,
urządzenia do dezynfekcji i dekontaminacji,
kombinezony i maseczki ochronne – dzięki unijnemu wsparciu
do mazowieckich szpitali trafiają najbardziej potrzebny sprzęt ratujący
życie i środki ochrony. Wartość projektu dofinansowanego z UE
to 150 mln zł, z czego zaangażowanych zostało już ok. 106 mln zł.
Samorząd Mazowsza realizuje projekt „Zakup niezbędnego
sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem
się koronawirusa SARS-CoV-2
na terenie województwa mazowieckiego”. Jego całkowita
wartość wynosi 150 mln zł, z tego
124,9 mln zł pochodzi z funduszy europejskich z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 20142020. Mazowsze jako pierwsze
województwo w kraju uruchomiło środki unijne na ten cel.
– Unia Europejska wyciągnęła do nas pomocną dłoń.
To ogromne wsparcie, dzięki
któremu możemy doposażać
nasze szpitale. Z puli 150 mln
zł zaangażowaliśmy już ponad

106 mln zł. To wymierna pomoc,
której efekty już są widoczne.
Kolejne dostawy sprzętu i środków ochrony osobistej trafiają
do mazowieckich szpitali – podkreśla marszałek województwa
mazowieckiego Adam Struzik.

UE pomaga
i to skutecznie
Unijne wsparcie pozwoli na
wyposażenie m.in. w niezbędny sprzęt podmioty, na które
wojewoda mazowiecki nakłada
obowiązek podwyższonej gotowości. W tym momencie to
62 placówki w województwie.
Podwyższona gotowość dotyczy
także stacji pogotowia ratunko-

wego i transportu sanitarnego.
Nad odpowiednim rozdysponowaniem sprzętu i asortymentu,
i kierowaniem ich tam, gdzie są
one w danej chwili najbardziej
potrzebne, pracuje powołany
przez marszałka województwa
specjalny zespół. W jego skład
weszli przedstawiciele urzędu
marszałkowskiego, wojewody
mazowieckiego oraz eksperci –
konsultanci wojewódzcy.

Zamówienia
trafiają
do szpitali
Każdego dnia do szpitali
na Mazowszu dostarczane są

kolejne partie zakupionego
w ramach projektu unijnego
sprzętu i środków ochrony
osobistej. Podpisanych zostało już blisko 50 umów na
dostawę ponad 260 sztuk
różnego rodzaju sprzętu
specjalistycznego i 4,4 mln
sztuk środków ochrony
osobistej. Finalizowane są
kolejne umowy. Wartość projektu unijnego to 150 mln zł,
z czego zakontraktowanych
zostało już ponad 106 mln zł.
Realizowane umowy dotyczą
zakupu respiratorów, tomografów komputerowych, aparatów RTG, defibrylatorów,
kardiomonitorów, urządzeń
do dekontaminacji, łóżek do
intensywnego nadzoru czy
pojazdów specjalistycznego
przeznaczenia z oddzielną przestrzenią dla kierowcy. Sukcesywnie kupowane
i dostarczane do szpitali są
także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, kombinezony, maski czy gogle i
przyłbice.

Testy
dla pracowników
służby
zdrowia
Blisko 7 tys. testów dla
personelu mazowieckich
szpitali zakupił samorząd
województwa. Osoby z podejrzeniem zarażenia, mają
dostęp do szybkich testów
na obecność koronawirusa.
Czas oczekiwania na wyniki
wynosi maksymalnie 14 godzin. Na ten cel samorząd
Mazowsza przeznaczył 3 mln
zł z UE. Umowa została podpisana z ALAB laboratoria

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

sp. z o.o. Szpitale już z nich
korzystają.

Pamiętajmy
o seniorach
Zarażenie koronawirusem
SARS-CoV-2 jest szczególnie niebezpieczne dla osób
powyżej 65. roku życia. Ma to
związek z układem odpornościowym, który z wiekiem jest
coraz słabszy. Przez to starsi
ludzie trudniej znoszą wszelkiego rodzaju infekcje. Poza
tym cierpią często na różne
choroby przewlekłe, co dodatkowo obciąża ich organizm.
– Podczas epidemii musimy
dbać o siebie w szczególny
sposób, a przestrzeganie zasad jest wręcz koniecznością.
Dbajmy też o naszych seniorów i pomagajmy w zrobieniu
zakupów czy wyprowadzeniu
psa – podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

nia twarzy, ale też noszenie
w miejscach publicznych maseczek i rękawiczek. Wskazane jest używanie środków dezynfekujących, zwłaszcza po
kontakcie z różnymi przedmiotami codziennego użytku
(np. telefonem) czy ogólnodostępnymi powierzchniami
np. poręczami czy klamkami.

Gdzie
szukać
informacji?
Bieżące komunikaty publikowane są na stronach Ministerstwa Zdrowia (gov.pl/
web/koronawirus), Głównego Inspektora Sanitarnego
(gis.gov.pl) i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Samodyscyplina
wskazana

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową
infolinię 800 190 590, gdzie
można uzyskać informacje dotyczące postępowania
w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Nowy koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę
o nazwie COVID-19. Choroba najczęściej objawia się
gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni,
zmęczeniem. Wirus przenosi
się drogą kropelkową. Ciężki
przebieg choroby obserwuje
się u około 15–20 proc. osób,
do śmierci dochodzi u 2–3
proc. chor ych. Kluczowa
w walce z koronawirusem jest
profilaktyka, a przede wszystkim zachowanie higieny oraz
wzajemna izolacja. Ważne jest
zarówno częste i dokładne
mycie rąk, unikanie dotyka-

Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku
z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie
województwa mazowieckiego”
jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Całkowita wartość
projektu wynosi 150 mln zł,
z tego 124,9 mln zł pochodzi z funduszy europejskich
z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014-2020.
Mazowsze jako pierwsze województwo w kraju uruchomiło środki unijne na ten cel.

www.zyciepw.pl
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Zielonka broni się przed koronawirusem

W Urzędzie Miasta Zielonka pojawiła się
skrzynka podawcza na dokumenty.

Skrzynka podawcza
na dokumenty
i akcja Maskomat
W Urzędzie Miasta Zielonka, pomiędzy drzwiami
wejściowymi stanęła skrzynka
na dokumenty. W okresie zamknięcia Urzędu Miasta Zielonka dla interesantów, ma ona
służyć jako skrzynka podawcza. Interesanci mogą wrzucać
do niej wszelkie wnioski i inne
dokumenty, które pracownicy
zielonkowskiego ratusza będą
odbierać i rozpatrywać. Urząd

umieszczać Państwa dane
kontaktowe. Ułatwi to nam
skontaktowanie się z Państwem, jeśli sprawa będzie
wymagać odpowiedzi lub
dodatkowych wyjaśnień. czytamy na stronie internetowej ratusza
Dokumenty można zostawiać w urnie w godzinach
pracy Urzędu, czyli od poniedziałku do piątku - 8.00
- 15.00.
Aby jeszcze bardziej ułatwić życie mieszkańcom,
UM Zielonka zainaugurował 15 kwietnia akcję
pomocową MASKOMAT, w ramach której
w trzech lokalizacjach
Interesanci mogą
wrzucać do skrzynki
podawczej wnioski
i inne dokumenty,
które pracownicy
zielonkowskiego
ratusza będą
odbierać i rozpatrywać.

Miasta w
Zielonce
w Zielonma nace (Urząd
dzieję, że
Miasta
ułatwi to
Zielonka,
mieszkańskwer Armii
com komuniKrajowej przy ul.
kację z Urzędem,
Kolejowej i parking
gdyż nie każdą sprawę
przy kościele Św. JerzePrzekaż
SWÓJ
można załatwić telefonicznie.
go w Zielonce
Bankowej),
- Wiemy, że nie każdy można powiesić maseczki,
z Państwa ma też możliwość którymi mieszkańcy chcieliby
wysłania zeskanowanych się podzielić z potrzebujądokumentów. Zwracamy cymi.
się z prośbą,
by dokumen- SWÓJ
W tych miejscach można
Przekaż
ty były wzrucane do urny też wziąć maseczkę do użytku
w zaklejonych kopertach. Pro- osobistego.
simy również, by w kopercie
Źródło: UM Zielonka

Przekaż SWÓJ

na WSParCIe

na WSParCIe

kLUBU SIaTkÓWkI

kLUBU SIaTkÓWkI

HUragan
HUragan
WołomIn
WołomIn

na WSParCIe

kLUBU SIaTkÓWkI
na WSParCIe
kLUBU SIaTkÓWkI
HUragan WołomIn

HUragan
WołomIn

Fundacja Partnerstwo uprzejmie informuje, iż po raz piąty uruchamia akcję wpłat 1% podatku dochodowego na
rozwój sportu wśród młodzieży. Naszym celem jest popularyzacja wszystkich rodzajów sportu wśród młodzieży,
dlatego też zachęcamy Państwa do współpracy, dzięki której Klub Siatkówki Huragan Wołomin pozyska środki
finansowe na rozwój fizyczny naszej młodzieży.
W myśl przepisów 1% podatku dochodowego za 2019 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego jaką jest
Fundacja Partnerstwo mogą przekazać:
- podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
- podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
- podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki
podatku.
Aby przekazać 1% podatku należy wypełnić w sposób prezentowany poniżej odpowiednią rubrykę w rocznym
zeznaniu podatkowym (PIT-36,PIT -36L, PIT-37, PIT 38, lub PIT-28) podając :

- numer KRS: 0000197334
WAŻNE!
Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą
mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez Fundację Partnerstwo tj. wskazać konkretny cel - wpisać nazwę klubu sportowego i adres:

Klub Siatkówki Huragan Wołomin, 05-200 Wołomin, ul. Korsaka 4
Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” ( PIT-28 - poz. 126-130, PIT-36 - poz. 305-309, PIT-36L- poz. 105-109,
PIT-37 poz.124-128, PIT-38 poz. 58-62). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych
kwot. Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu). Informacje te przekazuje urząd
skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę ( PIT-28 poz. 129, PIT-36 poz. 308, PIT-36L poz. 108 ,
PIT-37 poz. 127 , PIT-38 poz. 61 ).

Klub Siatkówki Huragan Wołomin, 05-200 Wołomin, ul. Korsaka 4

Urząd Skarbowy w terminie do 3 miesięcy przekaże 1% podatku należnego na konto Fundacji, a z kolei Fundacja przekaże 100% środków
w formie umowy darowizny na rzecz klubów wskazanych przez darczyńców. Szczegóły na http://www.partnerstwo.pl
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO FUNDACJA PARTNERSTWO
02-991 Warszawa ul. Bruzdowa 118K, tel.+48 22 2010525
e-mail: fundacja@partnerstwo.pl http://www.partnerstwo.pl KRS: 0000197334 Regon: 015693780

www.zyciepw.pl

– Czy Kobyka oszacowała już
ubytki z wpływów PIT i CIT oraz
z powodu spadku dochodów z
podatków lokalnych w wyniku
bankructw i ewentualnych zwolnień i odroczeń udzielanych przez
samorząd przedsiębiorcom w perspektywie dalszego zamrożenia
gospodarki?

– Nie znamy jeszcze skutków pandemii w postaci zmniejszenia kwot
z wpływów z podatków PIT i CIT.
Wiemy jednak, że wiele samorządów
wycofuje się z inwestycji w związku
z planowanymi spadkami wpływów z
tych podatków. Kobyłka jednak przygotowuje się do realizacji największej
inwestycji drogowej w historii Miasta
- w postaci budowy ulicy Kordeckiego.
Jeśli chodzi o podatki lokalne – już teraz
wpływają do nas wnioski o odroczenie
terminu płatności, rozłożenie na raty
bądź ewentualne umorzenie. Większej
liczby spodziewamy się po 15 maja (termin płatności II raty). Jeśli zrealizuje
się czarny scenariusz, to spodziewamy
się zmniejszenia wpływów o ok. 30
tys. miesięcznie – czyli o ok. 360 tys.
rocznie. To dla Kobyłki bardzo duża
kwota. Ale jestem gotowa wykorzystać
wszystkie dostępne instrumenty prawne w celu złagodzenia konsekwencji finansowych epidemii dla mieszkańców.
Chcę im pomóc w sposób, który leży w
zakresie możliwości burmistrza. Każdą
taką sprawę - odroczenia lub rozłożenia
na raty spłaty zobowiązań podatkowych
(podatku od nieruchomości, środków
transportu, rolnego i leśnego) lub
umorzenia zaległości podatkowych
- będę rozpatrywać indywidualnie
na podstawie przedstawionych dokumentów. Ponieważ dostajemy już
pierwsze wnioski, a zapowiada się, że
będzie ich wiele, w Urzędzie powstał
zespół urzędników, którzy zajmują
się analizą każdego wniosku. Pomoc
będzie udzielania indywidualnie – bo
nie wszystkie firmy w obecnej sytuacji
tracą; są branże, w których sytuacja
finansowa się nie zmieniła. Indywidualnemu rozpatrzeniu będzie podlegała
również kwestia ulg w zobowiązaniach
podatkowych, o których mowa wyżej,
od osób fizycznych, które straciły pracę.
Dodatkowym obciążeniem dla miasta
jest kwestia zwiększonej ilości śmieci –
jest to związane z obecną sytuacją, gdy
większość mieszkańców jest w domu,
więcej gotuje, sprząta i robi porządki w
ogródkach, garażach i piwnicach. Dwukrotnie wzrosła w ostatnim czasie ilość
odpadów bio i papieru, odnotowaliśmy
również wzrost tonażu zmieszanych
odpadów komunalnych. W ciągu zaledwie trzech dni odebrano ponad 61 ton
odpadów ulegających biodegradacji,
czego konsekwencją była konieczność
zawarcia aneksu do umowy na odbiór
odpadów komunalnych. Sam koszt
odbioru jedynie odpadów bio zwiększył
się o ponad 130 tys. zł.

twem wojewody mazowieckiego do
premiera, z prośbą, by wyasygnował
środki. W Kobyłce jest wielka potrzeba
tych inwestycji, nie możemy czekać, aż
wygramy w totolotka.
Choć czasem takie finansowe „wygrane” się zdarzają – ostatnio zdobyliśmy
rekordową kwotę dofinansowania w
wysokości prawie 10 milionów złotych
z Funduszu Dróg Samorządowych. W
historii Kobyłki dotąd nie było pozyskanej tak wysokiej kwoty na budowę drogi.
Natomiast martwimy się, jak w obecnej
sytuacji będzie wyglądało wykonanie
inwestycji, czy nie będziemy mieli
problemu ze znalezieniem wykonawcy.
A przecież musimy skończyć budowę
ulicy Kordeckiego do końca roku.
A wracając do jednego życzenia – to
przede wszystkim skompensowanie
potencjalnego zmniejszenia dochodów
gminy związanych z epidemią. Nie
poprzestałam na cichych marzeniach
i wystosowałam pismo do premiera
Mateusza Morawieckiego z prośbą o
przygotowanie i uruchomienie programów pomocowych, które pomogą
jednostkom samorządu terytorialnego
wspierać swoich Mieszkańców w szerszym zakresie, niż przewidują obecne
regulacje prawne. Myślę tu na przykład
o możliwości zrekompensowania przez
władze centralne kosztów, wynikających z ewentualnego umarzania zaległości podatkowych i opłat lokalnych
wszystkich osób, które znalazły się w
trudnej sytuacji.

– W jaki sposób, zarządzana przez
Panią Gmina, poradziła sobie z

– Jeśli rząd mógłby spełnić jedno
Pani życzenie, dotyczące zmian
w prawie/tarczy kryzysowej, jakie
by ono było?

– Moje marzenia to zwiększenie
udziału procentowego dla gminy z
tytułu wpływów z PIT i CIT oraz
zwiększenie subwencji oświatowej
do faktycznej wysokości wydatków
ponoszonych na oświatę. Ułatwiłoby
nam to codzienne funkcjonowanie,
pozwoliło na swobodę w inwestycjach.
Na przykład: od początku kadencji w
Kobyłce nosiłam się z planami budowy
szkoły i domu komunalnego. W tej
chwili, w ciągu kilku dni planujemy
zlecenie przygotowania koncepcji
projektowej wraz z opracowaniem
Programu Funkcjonalno-Użytkowego,
które będą stanowiły bazę do ogłoszenia przetargów na zaprojektowanie
i budowę szkoły przy ul. Dworkowej
oraz budynku komunalnego wielorodzinnego przy ul. Kordeckiego/Prusa
w Kobyłce. A o pieniądze na budowę
chciałabym zwrócić się za pośrednic-

odbywa się w izolatce, a lekarz i pielęgniarka są ubrani w środki ochrony
indywidualnej. Wchodzący pacjent
ma nakładaną maseczkę i dezynfekuje
ręce. Izolatka jest dezynfekowana
po każdym pacjencie. Dokładamy
wszelkich starań, by zabezpieczyć
przed zakażeniem pacjenta i personel. Sytuacja jest dynamiczna i ulega
zmianom, np. wstrzymane dotychczas
szczepienia ochronne od 20 kwietnia
zostały już przywrócone. Po pierwszej
przedświątecznej fali wzmożonego
naporu pacjentów, którzy chcieli zaopatrzyć się w leki, nastąpił etap stabilizacji.
Obecnie lekarze są dostępni na bieżąco.
Niestety nadal ograniczamy dostęp
do porad stomatologicznych z uwagi
na duże ryzyko epidemiczne. Powoli
będziemy przywracać dostęp do porad
specjalistycznych, które obecnie mają
charakter głównie teleporad.

– Co obecnie jest dla Kobyłki
największym problemem w tych
sektorach?

– Zagrożeniem dla skuteczności i jakości nauczania na odległość jest słaba
jakość łączy internetowych i rodzaj
posiadanego sprzętu komputerowego.
Często komputer muszą zastąpić
smartfony. Nauczanie na odległość w
przypadku zindywidualizowanej ścieżki
kształcenia, integracji sensorycznej,
treningu umiejętności społecznych,
zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
korekcyjno-kompensacyjnych, terapeutycznych i logopedycznych jest
obarczone znacznie większą trudnością
niż wcześniej. Szkoły borykają się także

planowaliśmy po tym, gdy mieszkańcy
skarżyli się na pył osiadający na chodnikach. Zamknęliśmy place zabaw,
też jako jedni z pierwszych, jeszcze
zanim wyszły oficjalne zalecenia – bo
jedna z mieszkanek poinformowała
o grupach ludzi zbierających się tam
wieczorami. Regularnie piszę pisma
do naszych lokalnych sklepów, bo w
czasie rozmów z lokalnymi przedsiębiorcami dowiaduję się o problemach,
jakie mają niektóre placówki.
Propozycja znakowania domów/
miejsc, w których przebywają osoby
objęte kwarantanną jest dla mnie nie
do przyjęcia, jako że może powodować
ostracyzm społeczny i pewnego rodzaju dyskryminację. Nie chciałabym
takich zachowań u nas w Kobyłce.

- Z jakim apelem samorządy
powinny się zwrócić do mieszkańców?

- Tu chyba nie powiem nic odkrywczego. Zostańcie w domu, jeśli możecie.
Pilnujcie dzieci, żeby się nie spotykały
z koleżankami i kolegami, wy również
nie spotykajcie się ze znajomymi.
Róbcie rozsądne zakupy – nie chodźcie do sklepu po jedną marchewkę i
dwie bułki. Dbajcie o higienę, myjcie
i dezynfekujcie ręce, pamiętajcie o
zasłanianiu twarzy. Wzmacniajcie
odporność, odżywiajcie się zdrowo i
pamiętajcie o codziennej dawce ruchu
– w takiej formie, jaka jest obecnie
możliwa. Ale przede wszystkim – nie
panikujcie i nie popadajcie w histerię,
bo strach jest złym doradcą. Postępujcie po prostu rozsądnie i ostrożnie.

– Wiemy, że wiele samorządów wycofuje się z inwestycji w związku z planowanymi spadkami wpływów z podatków. Kobyłka jednak przygotowuje się do realizacji największej
inwestycji drogowej w historii Miasta, budowy ulicy Kordeckiego – sygnalizuje Edyta
Zbiec, burmistrz Kobyłki w odpowiedzi na jedno z pytań red. Teresy Urbanowskiej.

Nie możemy
czekać, aż wygramy
w totolotka
systemem opieki zdrowotnej w
tym z POZ oraz ze zdalną edukacją?

– Mam doświadczonych i profesjonalnych dyrektorów w szkołach i w przy-

– Czy wiadomo już jakie cięcia
trzeba będzie wprowadzić w bieżącym budżecie i w WPF?

– Musimy wiedzieć dokładnie, o ile
zmniejszone będą wpływy do budżetu. Na tym etapie nie chcę mówić o
konkretnych rozwiązaniach. Natomiast
już teraz podjęliśmy pewne działania i
oszczędności. Nie wiemy przecież,
jak długo ta sytuacja potrwa,
więc trzeba było już podjąć pewne decyzje - nie
będzie w tym roku Dni
Kobyłki ani żadnych
imprez. Zrezygnowaliśmy z planowanego
koncertu „Karolowe
pieśni” z udziałem
Moniki Kuszyńskiej.
Odwołujemy bieżące
spektakle, festiwale i
wydarzenia, rezygnujemy z zamawiania gadżetów promocyjnych i różnych
zakupów w Urzędzie, rozważamy
rezygnację z wielu wydatków, które
wcześniej były planowane. Chcemy
te zaoszczędzone środki przeznaczyć
na pomoc dla przedsiębiorców i osób
fizycznych, które straciły pracę.
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z problemami w przypadku lekcji
online. Po przeprowadzonej ankiecie
wśród rodziców jednej ze szkół wynika,
że tylko niecałe 40% rodziców chce
takich lekcji. Wynika to przede wszystkim z dostępności komputera o danej
godzinie oraz chęci kontroli nad pracą
dziecka. Rodzice w większości chcą, aby
lekcje odbywały się tak jak dotychczas,
czyli w trybie odroczonym. I jeszcze
kolejna ważna sprawa - pozostawanie
w domu może spotęgować problemy
w rodzinach z tzw. Niebieska Kartą.
Jeśli chodzi o opiekę zdrowotną - na
wstępnym etapie mieliśmy trudności
w zakupie środków ochrony indywidualnej i środków dezynfekcyjnych.
Obecnie pojawił się problem kilkuset

Obserwujcie sąsiadów, czy nie potrzebują pomocy – zwłaszcza starszych ludzi. Nasz Ośrodek Pomocy
Społecznej pomoże seniorom – ale
czasami może nie wiedzieć, że ktoś
konkretny potrzebuje pomocy. W tej
szczególnej, trudnej sytuacji musimy
być bardziej uważni, skupieni, zwracać
uwagę również na ludzi obok.
- Czym zaskoczyli Panią mieszkańcy Kobyłki?

- Niesamowici są nasi kobyłkowscy
harcerze, którzy szyją maseczki dla
personelu medycznego, a także nasze szkoły, które na drukarkach 3D
drukują przyłbice dla szpitala w Wołominie. Nasze Stowarzyszenie Qźnia
uruchomiło telefoniczne wsparcie

– Ludzie w Kobyłce są bardzo zdyscyplinowani – po
początkowych problemach z młodzieżą na placach zabaw i
niektórymi dorosłymi, którzy nie przestrzegali zaleceń mogę
powiedzieć, że mamy odpowiedzialnych mieszkańców. Wiele
osób deklaruje pomoc, wspiera Urząd i mnie, proponuje
konkretne działania, za co oczywiście jesteśmy bardzo
wdzięczni. Moi urzędnicy sami, z własnej nieprzymuszonej
woli, robiąc zakupy z prywatnych pieniędzy, szyją maseczki
dla mieszkańców. Do tej pory uszyli ich ponad 300 i tyle
rozdali– mówi Edyta Zbieć, burmistrz Kobyłki.
chodni, którzy w odpowiedni sposób
zarządzili tymi procesami.
A trzeba pamiętać, że mieliśmy dość
gwałtowne wprowadzenie zmian. W
przypadku zdalnego nauczania początki były bardzo trudne. Zazwyczaj
potrzebny jest czas na wprowadzenie
odpowiednich procedur i zapanowanie
nad całością – tutaj tego czasu nie było.
W normalnym trybie potrzeba szkolenia z narzędzi Office 365, a zwłaszcza
Microsoft Teams, a realizowaliśmy
to w formie webinarium, prezentacji
czy filmików pokazowych. Ten problem dotyczy w podobnym stopniu
nauczycieli, uczniów i jak i wielu
rodziców. Do kontaktów z rodzicami i
uczniami wykorzystuje się Microsoft
365, ale również e-maile, Padlet, Skype, Zoom, e-dziennik, Messenger, a
nawet popularny wśród nastolatków
Discord – wszystko po to, żeby znaleźć
kompromis pomiędzy koniecznością
przekazania treści, a możliwościami
technicznymi ucznia. Jak to powiedział
dyrektor Tomasz Szturo: jest to nauka
poprzez rozpoznanie w tzw. boju.
Jeśli chodzi o opiekę zdrowotną, to
dostosowaliśmy organizację pracy
Przychodni do nowych warunków.
Przeszliśmy na system teleporad z zastrzeżeniem, że pacjent, co do którego
występują wątpliwości diagnostyczne
jest zapraszany do przychodni. Porada

procentowych podwyżek cen masek,
rękawiczek, fartuchów jednorazowych
i środków dezynfekcyjnych, co generuje
nieplanowane koszty. Przeciążenia
centrali telefonicznej, które utrudniały
pracę i zrywały połączenia, też mamy
już za sobą, bo uruchomiliśmy nowy
numer w technologii VOIP, który
umożliwia połączenia dla 100 osób
jednocześnie oraz wprowadza funkcję
kolejkowania, informującą o ilości
osób oczekujących na połączenie.
– Swoje propozycje, głównie
na forach społecznościowych,
również lokalnych, zgłaszają
mieszkańcy, takie choćby jak
znakowanie domów/miejsc w
których przebywają osoby objęte kwarantanną. Co Pani myśli
o tym?

- Opinie mieszkańców są dla mnie
ważne, uważnie się w nie wsłuchuję.
Wiele naszych działań jest inspirowanych przez moje rozmowy z ludźmi –
nie zamykam się w Urzędzie. Rozmawiam z mieszkańcami przez telefon,
odpisuję na wiadomości, odbywam
videokonferencje. Nasze zgłoszenie
się do programu Maseczki dla Polski
było zainspirowane wiele tygodni
temu przez informację od jednej z
mieszkanek. Dezynfekcję chodników
i miejskiej infrastruktury, którą zrobiliśmy chyba jako pierwsi w kraju, za-

terapeutyczno – psychologiczne - jeśli
potrzebują Państwo wsparcia, rozmowy proszę się skontaktować pod nr
tel 601 157 337. To są bardzo cenne
inicjatywy, wypływające z ludzkiej
wrażliwości i potrzeby pomocy innym
– mnie to bardzo pozytywnie nakręca
za każdym razem, kiedy słyszę o takich
działaniach.
Jednocześnie przypominam mieszkańcom, że jeśli są starsi lub samotni i
potrzebują zrobić podstawowe zakupy
spożywcze lub kupić leki – mogą zadzwonić do Ośrodka Pomocy Społecznej. OPS ma do dyspozycji naszą miejską taksówkę i wsparcie kobyłkowskich
harcerzy. Miejska taksówka jest nadal
dostępna dla osób, które mają zaplanowane wcześniej ważne wizyty lekarskie
i nie można ich odwołać. I kolejna rzecz
- jeśli z powodu kwarantanny macie
problem z wyprowadzeniem psa na
spacer – zadzwońcie, zorganizujemy
pomoc. Zapewniamy bezpłatną pomoc
psychoterapeutyczną dla mieszkańców,
właśnie Urząd Miasta aneksował umowy z psychoterapeutami (https://www.
kobylka.pl/bezplatna-pomoc-psychoterapeutyczna).
Jeśli uważacie, że powinniśmy coś
jeszcze zrobić, macie pomysł, w jaki
sposób można działać, chcielibyście
pomóc – zadzwońcie lub napiszcie
(22 760 70 08 lub urzad@kobylka.pl).

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

powiat
- Czy Wołomin oszacował już ubytki z wpływów PIT i CIT?

- Żeby oszacować rzeczywisty ubytek
dochodów z PIT i CIT w naszej gminie
trzeba poczekać do końca miesiąca i
porównać kwiecień 2020 do kwietnia
2019. Obecnie możemy pozwolić
sobie jedynie na wstępne oceny. Na
pewno epidemia koronawirusa uderzy
w budżety samorządów w całej Polsce,
w tym w budżet Wołomina. Czekają nas
wszystkich istotne cięcia budżetowe,
których będziemy musieli dokonać do
końca czerwca br. Nie wiemy ile dokładnie osób straciło/straci pracę i ile firm
ogłosi upadłość w związku z epidemią
koronawirusa. O konkretniejszych
liczbach będziemy mogli rozmawiać
dopiero za miesiąc. Na chwilę obecną możemy powiedzieć jedynie, że
dochody gminy Wołomin w marcu, w
porównaniu z poprzednim miesiącem,
zmniejszyły się o prawie 2 mln zł.
Mniejsze dochody oznaczają niestety
rezygnację z wielu ważnych inwestycji
samorządowych, co odczujemy wszyscy.
Już teraz wspólnie z przedstawicielami
Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”
(zrzeszającego ponad 30 mazowieckich
gmin) i we współpracy z Polską Radą
Przedsiębiorczości, poszukujemy rozwiązań, które pozwolą nam szybciej
wyjść z kryzysu gospodarczego. Kryzysu, który dopiero jest przed nami...

Za wcześnie na konkretne liczby, ale
spodziewamy się, że ubytki w budżecie
gminy będą znaczące.

- Czy wiadomo jakie cięcia trzeba
wprowadzić w bieżącym budżecie
i w WPF?

- Obecna sytuacja stanowi bardzo duże
wyzwanie nie tylko dla przedsiębiorców,
ale również dla samorządów. Już w
marcu rozpoczęliśmy analizę budżetu
Gminy w kontekście przetransferowania środków na kluczowe zadania
związane z bezpieczeństwem oraz
wsparciem przedsiębiorców. Wynikiem
naszych prac będzie opublikowany

wkrótce program, który będzie opisywał
kluczo we rozwiązania – i przesunięcia w zakresie budżetu. Program na pewno
uwzględniać będzie rezygnację z organizacji części wydarzeń, w tym imprez
plenerowych oraz spotkań. Chcemy,
aby realizacja przewidzianych na ten
rok projektów w ramach Społecznych
Wniosków do Budżetu Gminy na lata
2020 i 2021 (dawny Budżet Obywatelski) została przełożona na 2021.
Zwróciliśmy się też do Rad Sołeckich
o zmianę ich charakteru na inwestycyjny lub związany z bezpieczeństwem
lokalnej społeczności. Będziemy też

byłoby wprowadzenie do tarczy zapisów,
które wsparłyby finansowo samorządy.
Mówiąc wprost: do gmin powinny
trafić dodatkowe pieniądze. Alternatywnie budżet państwa powinien
– przynajmniej czasowo - przejąć od
samorządów w całości sfinansowanie
wydatków na oświatę. W tym roku, w
gminie Wołomin, szacujemy wydatki na
oświatę na poziomie 100 mln zł.

- W jaki sposób Wołomin poradził
sobie z systemem opieki zdrowotnej oraz ze zdalną edukacją?

- Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi poradniami, które wdrożyły wszelkie

problemy z dostępem do komputerów.
Szkoły, które miały w swoich zasobach
laptopy wypożyczyły je potrzebującym
uczniom. 21 kwietnia przekazaliśmy do gminnych szkół 40 nowych
laptopów, które kupiliśmy w ramach
programu "Zdalna Szkoła". Na laptopy
w ekspresowym tempie pozyskaliśmy
dofinansowanie w wysokości prawie
100 tys. złotych.

- Co jest największym problemem
w tych sektorach?

- Radzimy sobie zarówno jeśli chodzi
o kadry jak i sprzęt do nauki zdalnej.
Działamy jednak z dnia na dzień - w

O ocenę obecnej sytuacji finansowej Gminy Wołomin poprosiliśmy Elżbietę Radwan, burmistrz Wołomina.
Na zadane przed redaktor Teresę Urbanowską pytania otrzymaliśmy obszerne odpowiedzi.

Trudności finansowe odczuwalne
są na wielu obszarach
musieli zrewidować zapotrzebowanie
kadrowe i administracyjne. Zmiany w
budżecie są konieczne, a co więcej, ich
zakres będzie ulegał dalszym zmianom,
ponieważ dzisiaj nie jesteśmy w stanie
przewidzieć wszystkich długofalowych
skutków epidemii koronawirusa.

- Jeśli rząd mógłby spełnić jedno
Pani życzenie, dotyczące zmian
w prawie/tarczy akie by ono było?

- A jak wysokich ubytków spodziewacie się z powodu spadku
dochodów z podatków lokalnych
w perspektywie dalszego zamrożenia gospodarki?

- Działania rządu powinny być szybsze,
bardziej konkretne oraz zdecydowane.
W obecnej, wyjątkowo trudnej sytuacji
finansowej samorządów, związanej z
chronicznym niedofinansowaniem
oświaty, ogólnopolskim kryzysem
w gospodarce śmieciowej, czy
zmianami w rozliczaniu podatku PIT (na niekorzyść JST)
najlepszym rozwiązaniem

- Wnioski o umorzenie, rozłożenie
na raty lub odroczenie terminu
płatności czynszów za lokalne
wynajmowane lub dzierżawione od gminy lub Przedsiębiorstwa Komunalnego
w Wołominie wpływają na
bieżąco. Straty dla samego
Przedsiębiorstwa Komunalnego szacujemy na ok.
130 tys. zł tylko w kwietniu. W przypadku gminy
może to być znacznie
więcej, jeśli uwzględnimy w szacunkach
wnioski o rozłożenie
na raty lub odroczenie
płatności podatków
oraz zmniejszenie
opłat za wynajem powierzchni na terenach
gminnych szkół dla przedsiębiorców prowadzących
stołówki i sklepiki szkolne.

zalecane procedury bezpieczeństwa.
Przychodnie uruchomiły teleopiekę,
w ramach której oferują wizyty telefoniczne u lekarzy specjalistów oraz
wystawiają recepty. Przychodnie posiadają środki ochronne a gmina na
bieżąco monitoruje i uzupełnia ich
zapasy. Otrzymujemy również - za
co jesteśmy bardzo wdzięczni - dary
od lokalnych przedsiębiorców, m.in.
maseczki i przyłbice, które na bieżąco
rozdzielamy według zapotrzebowania.
Zdalna edukacja na razie przebiega
bez większych zakłóceń. Dyrektorzy
szkół stanęli na wysokości zadania, by
jak najlepiej przejść przez ten trudny
czas razem z dziećmi i ich rodzicami.
Sytuacja nie jest łatwa, ale wspólnie
udaje się pokonać bieżące trudności.
Na bieżąco staramy się rozwiązać

– W placówkach ochrony zdrowia podległych gminie
sytuacja na razie jest opanowana. Jednak np. szpital
powiatowy nadal apeluje o środki czystości, trwają
akcje pomocowe na jego rzecz, uzbierano już na ten
cel ponad 24 tys. zł. Gmina również wspiera w tym
zakresie powiat - ozonujemy karetki, przekazaliśmy
szpitalowi środki ochronne w tym maseczki. Wybuch
epidemii koronawirusa postawił również w bardzo
trudnej sytuacji wołomińskie hospicjum podlegające
parafii – mówi Elżbieta Radwan, burmistrz Wołomina.

Ochotnicza Straż Pożarna
w Ząbkach walczy z pandemią
nych, miejsc publicznych często
odwiedzanych przez mieszkańców,
przystanków, dworca kolejowego,
wind w tunelu, pasażu oraz miejsc
wskazanych przez miejski ratusz.
- Mieszkańcy Ząbek doceniają
nasze działania i odbierają to bardzo
pozytywnie. To wszystko co robimy
jest możliwe także dzięki wsparciu
naszych rodzin, naszych najbliższych,
którzy w tej trudnej dla wszystkich

będziemy wyjeżdżać do wezwań
ratowniczo - gaśniczych. Ochotnicza
Straż Pożarna w Ząbkach zawsze jest
gotowa do niesienia pomocy.- podkreśla członek zarządu ząbkowskiej OSP.
- Sytuacja w naszym kraju jest
bardzo poważna. W związku z zagrożeniem pandemią koronawirusem
SARS-Cov-2 bardzo ważne, aby każdy
wykonywał swoje obowiązki z najwyższą starannością. Dla strażaków

– Dziękuję gorąco naszym druhom za tak ważne wsparcie w walce
z koronawirusem. Dezynfekcję
przestrzeni publicznej prowadzili
dotychczas, od marca bieżącego
roku, pracownicy Referatu Utrzymania Infrastruktury i Transportu
Publicznego Urzędu Miasta Ząbki.
Zaangażowanie się w akcję odkażania przestrzeni miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach, to

– Mieszkańcy Ząbek doceniają nasze działania
i odbierają to bardzo pozytywnie. To wszystko co
robimy jest możliwe także
dzięki wsparciu naszych
rodzin, naszych najbliższych,
którzy w tej trudnej dla
wszystkich sytuacji wykazują ogromne zrozumienie
dla podejmowanych przez
druhów działań, pomimo
tego, że często wyjeżdżamy
na alarm zostawiając rodzinę w różnych sytuacjach
bez względu na to czy jest
to dzień powszedni, noc czy
święto – mówi Mirosław
Sikora, członek zarządu
sytuacji wykazują ogromne zrozumienie dla podejmowanych przez
druhów działań, pomimo tego, że
często wyjeżdżamy na alarm zostawiając rodzinę w różnych sytuacjach
bez względu na to czy jest to dzień
powszedni, noc czy święto – mówi
Mirosław Sikora. Jednocześnie uspokajamy i zapewniamy wszystkich, że
nasi druhowie pozostają w pełnej
gotowości bojowej. W dalszym ciągu

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

ochotników, a szczególnie ratowników
uczestniczących w akcjach najważniejszym zadaniem jest ratowanie
życia i zdrowia ludzi. – apelował do
strażaków ochotników Waldemar
Pawlak, Prezes ZG ZOSP RP
Ze swoich zadań druhowie
z Ochotniczej Straży Pożarnej w
Ząbkach wywiązują się wzorowo. Doceniła to Małgorzata Zyśk, burmistrz
Miasta Ząbki.

zwiększenie możliwości dezynfekcji
w tym trudnym dla nas wszystkim
okresie. Jeszcze raz z serca dziękuję
naszym druhom za podjęcie się
tego istotnego dla bezpieczeństwa
mieszkańców zadania oraz firmie
DJChem za bezpłatne przekazanie
płynu do odkażania. Wszyscy jednoczymy się w walce z pandemią
i jest to niezwykle ważne, bo w
jedności siła.

sytuacji dużej niepewności. Pod dużym
znakiem zapytania stoi organizacja roku
szkolnego – nie wiemy, kiedy uczniowie
wrócą do szkół, kiedy odbędą się egzaminy ósmoklasisty i matury. Gdyby
zdalne nauczanie miało trwać dłużej
niezbędne stanie się opracowanie
jednolitych standardów nauczania zdalnego dla wszystkich szkół, np. w formie
gotowych lekcji do pobrania.
W placówkach ochrony zdrowia podległych gminie sytuacja na razie jest
opanowana.
Jednak np. szpital powiatowy nadal
apeluje o środki czystości, trwają akcje
pomocowe na jego rzecz, uzbierano
już na ten cel ponad 24 tys. zł. Gmina
również wspiera w tym zakresie powiat
- ozonujemy karetki, przekazaliśmy
szpitalowi środki ochronne w tym maseczki. Wybuch epidemii koronawirusa
postawił również w bardzo trudnej sytuacji wołomińskie hospicjum podlegające parafii. Przedstawiciele hospicjum
prosili o każde możliwe wsparcie, w
tym o podstawowe środki czystości.
Wołomińscy urzędnicy w ramach
oddolnej akcji uzbierali i przekazali
na rzecz hospicjum 2 tys. zł. Kwota
ta zasiliła zbiórkę fundacji „Daj mi
skrzydła”, która łącznie zebrała na rzecz
hospicjum ponad 16 tys. zł. Gmina na
bieżąco przekazuje hospicjum zarówno
środki ochronne – w tym rękawiczki i
maski – jak i środki czystości.
ego razem, wspierając się nawzajem.

- Czym zaskoczyli Panią mieszkańcy Wołomina?

- Z wielką satysfakcją mogę powiedzieć,
że wybuch epidemii pokazał na niespotykaną dotychczas skalę jaką empatią i
szlachetnością cechują się mieszkańcy
naszej gminy, którzy organizują zbiórki
pieniędzy, szyją maseczki dla służb
medycznych, przekazują środki czystości i artykuły spożywcze służbom
medycznym. Zgłaszają się do nas wolontariusze chętni pomagać seniorom.
Wspomagają nas przedsiębiorcy, m.in.
poprzez zakupy środków ochronnych
np. maseczek oraz przyłbic. Pan Bogdan Domagała z firmy DJCHEM
CHEMICALS POLAND zaoferował
pomoc w przeprowadzeniu dezynfekcji
przestrzeni publicznych – bezpłatnie
dostarczył płyn do dezynfekcji oraz
wyposażył ochotników w odpowiednie
zabezpieczenia (kombinezony, maski,
rękawiczki). Do dezynfekcji miasta i
gminy zgłosili się strażacy z gminnych
Ochotniczych Straży Pożarnych, a także
lokalny przedsiębiorca Pan Krzysztof
Dobrogowski. Pan Tomasz Rembelski,
który wspomaga nas przy różnych miejskich akcjach teraz również zaoferował
bezinteresowną pomoc. Ofiarowane
przez niego maseczki jednorazowe przekażemy do szpitala, a dzięki
bezpłatnemu użyczeniu ozonatorów
jesteśmy w stanie zdezynfekować więcej
pojazdów, niż tylko przy użyciu naszych
urządzeń. W ramach oddolnych inicjatyw prowadzone są zbiórki pieniężne.
W ciągu dwóch tygodni mieszkańcy
wpłacili ponad 24 tys. złotych na zbiórkę
wspomagającą wołomiński szpital i
ponad 16 tys. złotych na zbiórkę przeznaczoną na pomoc dla wołomińskiego
hospicjum. Pieniądze zbierali również
urzędnicy, którzy ciągu jednego dnia
zebrali 2 tys. złotych, by zasilić konto
zbiórki. Urzędowi w akcji "Maseczka
dla Seniora" (dystrybucji ponad 10
tys. maseczek dla mieszkańców w
wieku 65+) pomagają uczniowie szkoły
mundurowej PUL. W roznoszeniu
maseczek pomagają Straż Miejska oraz
Ochotnicza Straż Pożarna. W dniu, w
którym zaczęło obowiązywać zakrywanie nosa i ust Straż Miejska i Ochotnicza Straż Pożarna rozdawała maseczki
wszystkim mieszkańcom w ramach
akcji „Maseczka zamiast mandatu”.
Akcja ta spotkała się z bardzo dużym
uznaniem wśród mieszkańców. Nie
sposób opisać wdzięczności za dobre
serca i pomocne dłonie mieszkańców
naszej gminy. Jesteśmy silni ich siłą i
dobrą energią.

Już w najbliższy piątek, 24 kwietnia br.,
handel powróci na plac
przy Paderewskiego w Markach

Marecki bazar znów
będzie otwarty
Burmistrz Miasta Mark,
Jacek Orych zdecydował
o ponownym otwarciu miejskiego targowiska na plac
przy Paderewskiego
- Po naradzie z moimi
współpracownikami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w mieście zdecydowałem o wznowieniu
działalności bazaru przy
Paderewskiego od przyszłego piątku, 24 kwietnia,
z zachowaniem wszelkich
procedur bezpieczeństwa
i higieny. Przygotowujemy
nowy regulamin targowiska, który oparty będzie
o wytyczne Głównego
Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa
Zdrowia. Szczegóły
funkcjonowania bazaru przedstawimy
za pośrednictwem

– (...) obowiązek
noszenia maseczek
przez wszystkich udających się i wracających z bazaru do domu
znacząco zmniejsza
ryzyko rozprzestrzeniania się potencjalnych
infekcji – mówi Jacek
Orych, burmistrz Miasta Marki.
strony internetowej urzędu
– zaznacza burmistrz Jaek
Orych.
Handel będzie mógł się
odbywać wyłącznie w obrębie placu targowego.
- Należy pamiętać, że
jako samorząd odpowiadamy za bezpieczeństwo
wszystkich mieszkańców,
a nie tylko sprzedawców,
czy osób robiących zakupy

7

na targowisku. Kolejne rządowe obostrzenia związane
z przemieszczaniem się
w przestrzeni publicznej,
a przede wszystkim obowiązek noszenia maseczek
przez wszystkich udających
się i wracających z bazaru do
domu znacząco zmniejsza
ryzyko rozprzestrzeniania
się potencjalnych infekcji –
dodaje Jacek Orych.
Samorządowiec informuje, że trwają przygotowa-

handel wraca na targowiska

Walka z koronawirusem potrwa jeszcze długo, na chwilę obecną nic nie wskazuje na to, aby sytuacja miała
zostać szybko opanowana. Nie zważając na ryzyko zakażenia, w ograniczaniu efektów epidemii koronawirusa na co dzień pomagają strażacy ochotnicy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach.

Pomimo tego, że obowiązujące
przepisy nie przewidują uczestnictwa Ochotniczych Straży Pożarnych
w działaniach związanych z COVID-19, to większość jednostek
zaangażowała się w pomoc lokalnej
społeczności. Strażacy z Ząbek również robią wszystko, by zmniejszyć
ryzyko zarażenia koronawirusem
wśród mieszkańców miasta. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej
w Ząbkach wraz z kilkoma innymi
OSP z powiatu wołomińskiego została wyznaczona przez Komendę
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej do działań związanych z wirusem.
- Robimy to, ponieważ dbamy
o bezpieczeństwo ludzi, mienia,
zdrowia i życia niezależnie z jakiego
powodu są one zagrożone. Tacy jesteśmy, nigdy nikomu nie odmówimy
pomocy. – zapewnia Mirosław Sikora,
członek zarządu OSP Ząbki.
10 kwietnia dzięki zaangażowaniu
i zbiórce pieniędzy przeprowadzanej
wśród ząbkowskich strażaków –
ochotników, druhowie przekazali na
ręce Andrzeja Skrzypka, dyrektora ds.
lecznictwa Mazowieckiego Szpitala
Wojewódzkiego Drewnica 27 sztuk
przyłbic ochronnych dla personelu
medycznego. Wydrukowane przez
druha Kamila Zająca i jego żonę
Ewelinę na prywatnej drukarce 3D
przyłbice trafiły także do pracujących
w terenie pracowników Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ząbkach oraz
do Szpitala Matki Bożej Nieustającej
Pomocy w Wołominie.
- Zainteresowane ośrodki medyczne prosimy o kontakt z naszą
jednostką. W miarę możliwości również będziemy pomagać – czytamy
na stronie OSP Ząbki
OSP Ząbki we współpracy
z Urzędem Miasta Ząbki prowadzi
dezynfekcję budynków komunal-
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nia do ponownego otwarcia
PSZOKu na nowych zasadach.
- Przewidywaną datę
otwarcia i zmieniony regulamin przedstawimy
w przyszłym tygodniu –
mówi burmistrz.
Handel odbywać się będzie tradycyjnie trzy razy
w tygodniu: we wtorki, piątki
i soboty. Zarówno sprzedający, jak i kupujący zobowiązani są do przestrzegania
ścisłych norm sanitarnych
ustalonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego
oraz przedstawionych zasad
wprowadzonego na czas
stanu epidemii
www.zyciepw.pl
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powiat

każda pomoc jest ważna

Od 16 kwoetnia każdy ma obowiązek zasłaniania
ust i nosa poprzez noszenie maseczki, chusty lub
szalika. Włądze Gminy Jadów dokładają wszelkich
starań, aby pomóc mieszkańcom w zaopatrzeniu w
maseczki ochronne.

Myszadlanki szyją
maseczki dla
mieszkańców Jadów
Gmina Jadów stopniowo pomaga w zaopatrzeniu
w maseczki ochronne. Przekazała w tym celu 600 zł
Myszadlankom na zakup materiału do szycia maseczek.
W poprzednią środę
rozdano nieodpłatnie 170
maseczek na targowisku
w Jadowie. Maseczki przekazano również do jednostek
ochotniczych straży pożarnych, sklepów w Jadowie,
policji w Jadowie, Zakła-

maseczki na targ w Jadowie
oraz dla policji, która będzie
je rozdawała.
Myszadlanki za pośrednictwem Facebooka apelują:
- Mamy Gorącą Prośbę - potrzebujemy więcej
osób do szycia maseczek
dla szpitali i nie tylko...
Chętnie osoby prosimy
o kontakt z Panem Sołtysem
503791747 materiały zapewniamy.

Myszadlanki uszyły już
ponad 1000 maseczek ochronnych, które trafiły
do mieszkańców Gminy Jadów i szpitali

dów Mięsnych,
ośrodków zdrowia, banku
w Jadowie, urzędu gminy
i Ośrodka Pomocy Społecznej.
Myszadlanki wraz z sołtysem Andrzejem Taborem
przekazały maseczki do kilku
szpitali. Panie z sołectwa
szyją sukcesywnie kolejne
maseczki, które także trafią
do mieszkańców Gminy Jadów. W najbliższym czasie
przekazane zostaną nowe

Władze Jadowa serdecznie podziękowały mieszkankom Myszadeł za piękną inicjatywę (panie uszyły
już ponad 1.000 maseczek)
i zachęcają mieszkańców
gminy do pomocy w szyciu
maseczek.
Najbardziej potrzebujący
mieszkańcy mogą natomiast
zwrócić się po maseczki do
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Jadowie.

– Zmieniająca się niemal z godziny
na godzinę rzeczywistość, nowe
przepisy, zakazy i nakazy stawiają
samorządy w niezwykle trudnej sytuacji. Jakie wyzwania stoją przed
radzymińskim ratuszem?

- Gmina Radzymin, tak jak pozostałe
gminy w Polsce, musiała z dnia na
dzień sprostać nowym wyzwaniom
i rządowym regulacjom, zapobiegającym rozprzestrzenianiu się epidemii.
Uruchomiliśmy rezerwę finansową
w wys. 170 tys. zł na środki ochronne,
zakup respiratorów i kardiomonitora dla
gminnego szpitala, zmobilizowaliśmy
służby ochrony cywilnej i komunalne,
wspieramy szkoły w przejściu na naukę
zdalną, dostosowaliśmy do nowych
warunków komunikację gminną, prowadzimy lokalną akcję informacyjną i szereg
innych codziennych działań.
W walkę z koronawirusem w gminie
Radzymin angażują się też partnerzy
biznesowi i społeczni. Z pomocą OSP
Radzymin prowadzimy dezynfekcję
miejsc publicznych, karetek pogotowia, samochodów OSP, przystanków,
itd. Radzymińskie zakłady Mennica
Metale i Coca-Cola HBC Polska oraz
firma DJCHEM Chemicals Poland S.A
przekazały nam środki do dezynfekcji
i ochrony osobistej.
Aktywnie działa Stowarzyszenie Radzymińskie Forum i inne inicjatywy
społeczne – harcerze i wolontariusze
szyją maski, działają wirtualne grupy
„Pomagamy Radzymińskim Medykom”
i „Targowisko Radzymin”, a samorząd
stara się wspierać te inicjatywy. Pragnę
przy okazji podziękować firmom, które
włączyły się w akcję „Pomagamy Radzymińskim Medykom” i wspierają nasze
Centrum Medyczne, służby mundurowe oraz Dom Pomocy Społecznej
w Radzyminie. Weekendowe obiady
i deser dla pracowników służby zdrowia
zapewniają: Parnik Radzymin, Yasmir
Kebab, U Basi, Bar "U Magdy", Biesiadowo Radzymin, RELAX KEBAB, Bar
"U Magdy", Bistro na Wołomińskiej i
Cukiernia Małgosia. Odzież ochronną,
płyny antybakteryjne oraz inne potrzebne
materiałydostarczająm.in.MansoorAcademy, Sklep Ogrodniczy Witona, Empire
Pharma Sp z o. o., Propertime, Quad/
Graphics Europe, Recman, Italian
Fashion oraz Imperf. Podziękowania
należą się również KaZou Residence
- Apartamenty w Warszawie za udostępnienie apartamentów dla radzymińskich
medyków.Korzystajączokazjiserdecznie
dziękuję również wszystkim prywatnym
osobom, które nieustannie oferują swoją
bezinteresowną pomoc w walce z tym
groźnym przeciwnikiem, jakim jest
koronawirus. Tych ludzi jest tak dużo,
że nie sposób ich wszystkich wymienić.
Z tak zacną grupą osób o dobrym sercu
damy radę przetrwać ten trudny czas.
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spraw urzędowych przez platformę
ePUAP. W trosce o bezpieczeństwo
mieszkańców i pracowników wyposażyliśmy tymczasowe punkty obsługi
w szyby ochronne. Wkrótce uruchomimy
również urzędową kasę.
OPS udziela za to wsparcia dla osób w
kwarantannie, pracownicy ośrodka pozostają z nimi w stałym kontakcie. Udzielają
pomocy żywnościowej, psychologicznej i
winnychformachwmiarępotrzebimożliwości. Wszelkie sprawy załatwiane są
on-line. Do OPS można też telefonicznie
zgłaszać przypadki przemocy domowej
i innych problemów społecznych. Pro-

– Pomimo trudnej sytuacji udało
się uruchomić targowisko miejskie
w Radzyminie. To duże wsparcie
dla lokalnego handlu, ale też ułatwienie dla mieszkańców. Na jakie
inne formy pomocy mogą liczyć
radzymińscy przedsiębiorcy?

- Chcąc choć trochę pomóc sprzedawcom żywności oraz umożliwić miesz-

zmniejszą dochody samorządów. W gminie Radzymin, prawie 23% wpływów do
budżetu zapewniał podatek dochodowy
od osób fizycznych - PIT, a kolejne 20%
dochodów stanowiły wpływy z podatków
i opłat lokalnych. Nie można też zapomnieć o tym, że już dziś ponieśliśmy
nieprzewidziane wcześniej wydatki na
walkę z epidemią koronawirusa. Spadek
dochodów będzie dla gmin dużym
wyzwaniem, a Radzymin dodatkowo
zaplanował na 2020 rok bardzo ambitny
budżet inwestycyjny – na wydatki na
inwestycje przeznaczono kwotę aż 34
mln zł. W ostatnich dniach otrzymali-

O wyzwaniach stojących przed radzyminińskim samorządem , pracy podlagających miastu instytucji, wpływie pandemii na budżet Miasta i Gminy Radzymin
oraz otwarciu targowiska miejskiego z burmistrzem Krzysztofem Chacińskim
rozmawia Aleksandra Olczyk.

Radzymin
wspiera inicjatywy
społeczne
i przedsiębiorców
mujemy społeczne inicjatywy wsparcia
w trudnych sytuacjach, takie jak punkt
poradnictwa rodzinnego „Eserefka”.
Od 18 marca br. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
szkoły realizują podstawę programową
w formie nauki zdalnej. Dzięki temu,
że systemy Librus i 4parents były już
wcześniej używane we wszystkich radzymińskich placówkach edukacyjnych,
możliwe było dość sprawne zastosowanie
tych narzędzi w nauce zdalnej. Obecnie
w gminnych szkołach w Radzyminie
nauczyciele prowadzą edukację przedmiotową za pomocą tych narzędzi oraz

– Kluczową rolę w prawidłowym
funkcjonowaniu Radzymina odgrywają zarówno pracownicy urzędu
miasta, jak i podległych Panu instytucji m.in. szkół, OPS, instytucji
kultury. Jak wygląda aktualnie ich
funkcjonowanie?

- Przestawiliśmy urząd i instytucje
gminne na telefoniczną i elektroniczną
obsługę interesantów, odwołaliśmy
wydarzenia i zajęcia, ale pracujemy nieprzerwanie w
zwykłych godzinach pracy. Dotyczy to zarówno
UMiG Radzymin, jak i
Ośrodka Pomocy Społecznej czy Centrum
Usług Wspólnych.
Niektóre działania zostały zawieszone - np.
prowadzony przez
OPS Klub Integracji
Społecznej czy działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Zachęcam
mieszkańcówdokontaktutelefonicznego
i mailowego – numery telefonów i adresy
e-mail do poszczególnych referatów są
podane na plakatach, na www i w BIP.
W UMiG Radzymin przyjmujemy interesantów osobiście tylko
w szczególnych sprawach - w Referacie Spraw Obywatelskich wyłącznie po odbiór dowodu osobistego,
w Urzędzie Stanu Cywilnego – tylko
w sprawach aktów zgonu i na stanowisku
ds. Działalności Gospodarczej i Zezwoleń – wyłącznie w celu zawieszenia lub
likwidacji działalności, o ile nie można
tego załatwić elektronicznie. W każdym
przypadku rekomendujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny i załatwianie

technicznym i pomocą przy konfiguracji komputerów i telefonów uczniów
oraz rodziców. W razie potrzeby szkoły
mogą też skorzystać z gminnego kanału
w serwisie Youtube, aby tam publikować
edukacyjne materiały video.

kańcom dostęp do produktów dobrej
jakości, tuż po Świętach Wielkanocnych
uruchomiliśmy Targowisko Miejskie w
Radzyminie. Oczywiście działalność i
przebywanie w tym miejscu możliwe
są po spełnieniu wymogów Głównego
Inspektora Sanitarnego. Zarządca targowiska dokłada starań, aby wymogi bezpieczeństwabyły respektowane.Myślę,że
rozważne zakupy na świeżym powietrzu
pozytywnie wpłyną na nasze zdrowie.
W ramach obowiązujących przepisów
oferujemy przedsiębiorcom możliwość
zwolnień z podatków lokalnych czy opłat
za wynajem nieruchomości od gminy,
lecz w tym przypadku trzeba składać
wniosek, który będzie rozpatrywany
indywidualnie.
Uczestniczymy i wspieramy akcje informacyjne, np. chcąc choć trochę wesprzeć
branżę gastronomiczną przygotowaliśmy
bazę lokalnych punktów gastronomicznych, gdzie można zamówić dobry
obiad lub deser „na wynos”. Ta forma
pomocy, choć symboliczna, to okazała się
użyteczna i spotkała się z pozytywnym odbiorem lokalnych firm i mieszkańców. W
podobnysposóbgminawspierałapopularyzowanie grupy publicznej „Targowisko
Radzymin” na Facebooku, która skupia
producentów żywności, sprzedawców
oraz klientów radzymińskiego targu i w

śmy świetną informację o pozyskaniu
zFunduszuDrógSamorządowychkwoty
ok. 17 mln zł dofinansowań do budowy
nowych ulic – al. Lecha Kaczyńskiego,
ul. Szymborskiej i modernizacji ul.
Komunalnej. To jest ogromy impuls
do poprawy infrastruktury drogowej w
gminie, ale stawia on przed samorządem konkretne zadanie – musimy teraz
precyzyjnieokreślićśrodki,przeznaczone
na wkład własny gminy w te inwestycje.
Rozpoczęliśmy prace nad propozycją
aktualizacji tegorocznego budżetu gminy, a także WPF, ale w chwili obecnej
wszelkie prognozy są obarczone wielką
niepewnością. Z miesiąca na miesiąc
będziemy wiedzieć więcej, lecz sądzę,
że dopiero wyniki wykonania budżetu za
I półrocze dadzą nam pełniejszy obraz
sytuacji finansowej w dobie epidemii.
Już teraz jednak pracujemy nad planem
cięć w wydatkach bieżących szukając
mądrych oszczędności.

– Jeśli nic się nie zmieni, to niebawem czekają nas wybory prezydenckie, czy Radzymin jest przygotowany do organizacji wyborów
korespondencyjnych?

Przedłużony termin na zgłaszanie członków do obwodowych komisji wyborczych
minął 16 kwietnia i podobnie jak w większości samorządów, w gminie Radzymin

– (...) Uruchomiliśmy rezerwę finansową
w wysokości 170 tys. zł na środki ochronne,
zakup respiratorów i kardiomonitora dla
gminnego szpitala, zmobilizowaliśmy służby
ochrony cywilnej i komunalne, wspieramy
szkoły (...) dostosowaliśmy do nowych
warunków komunikację gminną,
prowadzimy lokalną akcję informacyjną
i szereg innych codziennych działań
- mówi burmistrz Krzysztof Chaciński.
z wykorzystaniem platformy Microsoft
Teams i telekonferencji telefonicznych,
a także innych ogólnodostępnych narzędzi typu Zoom, Facebook czy Messenger. Aby pomóc uczniom w edukacji
zdalnej Gmina Radzymin użyczyła 45
komputerów z mobilnych pracowni
komputerowych najbardziej potrzebującym rodzinom i nauczycielom, którym
groziło wykluczenie cyfrowe. Dodatkowo
z funduszy gminnych i uzyskanej dotacji zakupiliśmy 33 komputery, które
lada dzień trafią do szkół i uczniów,
którzy tego sprzętu potrzebują. Aby
usprawnić proces przekazywania wiedzy
uczniom urząd udostępnił szkołom
wirtualne mostki telekonferencyjne,
które umożliwiają prowadzenie lekcji
telefonicznych. Służymy też wsparciem

okresie zamknięcia targowiska zachęcała
do kontaktu oraz składania zamówień
on-line. W ciągu miesiąca do tej społeczności dołączyło ponad 3200 osób.

nie zgłosiła się wystarczająca liczba
kandydatów. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami w naszej gminie mamy
13 obwodowych komisji wyborczych,
– W jaki sposób pandemia wpływa
a minimum osób w komisji to 65, nadal
na radzymiński budżet? Czy finanbrakuje nam ponad 20-tu kandydatów.
se gminy odczuwają już skutki
Sytuacja jest o tyle trudna, że trzeba
„nowej rzeczywistości”
działać zgodnie z obowiązującymi prze- Tak, zaobserwowaliśmy nieco niższe niż pisami wyborczymi, mając jednocześnie
planowane dochody za miesiąc marzec świadomość, że za chwilę mogą się one
br. Obecnie staramy się oszacować, jak zmienić. Pracujemy więc zgodnie z
kryzys ekonomiczny, wywołany przez
wytycznymi Okręgowej Komisji Wyborepidemię koronawirusa, wpłynie na czej w Warszawie i czekamy na zmiany
finanse gminy. Sądzę, że dochody gminy legislacyjne, które określą ostateczny
Radzymin w skali roku spadną o kilka tryb wyborów prezydenckich. Będziemy
Kuchni Vesper
milionów złotych, ale dokładne skutki Studio
dokładać starań, aby w naszej gminie
Marecka
96Asprawpandemii dziś trudno przewidzieć. Zielonka,
Nie wyboryul.
przebiegły
bezpiecznie,
ulega wątpliwości, że rosnąca stopa nie i zgodnie z prawem – jakiekolwiek
bezrobocia i problemy przedsiębiorców ono będzie.

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

tel. 608 057 040
www.zyciepw.pl
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