
– Uchwała podnosi 
kilka wątpliwości nie 

formułując jednak żadnych 
zaleceń do realizacji przez Burmi-

strza Miasta Kobyłka. Jest to nietypo-
we ponieważ gdy takich zaleceń nie 
ma kontrola kończy się zazwyczaj na 
protokole – uważa kobyłkowski radny 
Konrad Kostrzewa. >> str. 4
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– Jestem bardzo dumny, że to 
właśnie w moim sołectwie 
powstała taka inicjatywa, dla-
tego staram się wspierać dzia-
łalność Pań z Koła Gospodyń 
Wiejskich Myszadlanki. Liczę, 
że KGW będzie prężnie się roz-

wijać i zarazi swoją działalnością 
kolejne osoby – mówi  AndrzejTabor 

sołtys Myszadeł >> str. 8
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Nowa karta  
mieszkańca

"Jestem z Ząbek"

www.wilenskapark.pl

– W ramach nowej karty nadal bę-
dzie funkcjonować bezpłatna komu-

nikacja miejska. Od wakacji linia 
Ząbki2 będzie kursowała do stacji 
Metro Trocka. Posiadaczom karty 

przysługuje 25% rabat na miejskie 
atrakcje – mówi Małgorzata Zyśk, 
burmistrz Miasta Ząbki. >> str. 3

 – Najtrudniej jest 
w Domu Dziecka w Równem. 

Dzieci i młodzież z tego ośrodka uczą 
się w różnych szkołach podstawo-
wych w okolicy i średnich, bliżej 
i dalej. Oznacza to dużo większe 
obciążenie dla Dyrektora Jana No-
waka i wszystkich pracowników. 
Szczególnie wychowawcy „dostali w 
kość”– mówi Robert Szydlik, Wicesta-
rosta Wołomiński >> str. 5
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Przesunięcia różnych  
terminów urzędowych 

O nowych terminach podatkowych i uregulowaniach dla obcokrajowców  rozmawiamy z Paw-
łem Żółtkiem – właścicielem biura rachunkowego mojerozliczenia.pl

- Kończy się maj, za nami po-
nad dwa miesiące awaryjnego 
funkcjonowania gospodarki. A 
w zasadzie, w niektórych bran-
żach, brak funkcjonowania go-
spodarki. We wcześniejszych 
wydaniach Życia Powiatu na 
Mazowszu poruszaliśmy kwe-
stie pomocy finansowej dla 
przedsiębiorców. O czym dziś 
będziemy rozmawiać?
- W pewnym sensie również o po-
mocy. Ponieważ kończy się maj to 
podsumuję kwestię przesunięcia 
różnych terminów urzędowych 
w związku z ogłoszeniem stanu 
zagrożenia epidemiologicznego 
związanego z COVID-19.
- To proszę o szczegóły.
- Podstawowa kwestia to zawie-
szenie biegu terminów w 
postępowaniach.
- Czyli?
- Czyli w okresie 
stanu epidemii 
jaki mamy obec-
nie, bieg termi-
nów proceso -
wych i sądowych 
w: postępowa-
n i a c h  s ą d o -
wych, w tym są-
dowoadmini-
stracyjnych, 
postępowa-
niach egzekucyjnych, postę-
powaniach karnych, postępo-
waniach karnych skarbowych, 
postępowaniach w sprawach o 
wykroczenia, postępowaniach 
administracyjnych, postępowa-
niach i kontrolach prowadzo-
nych na podstawie Ordynacji 
podatkowej, kontrolach celno-
-skarbowych, postępowaniach w 

sprawach, o których mowa w art. 
15f ust. 9 ustawy o grach hazar-
dowych, innych postępowaniach 

prowadzonych na podstawie 
ustaw – nie rozpoczyna się, a 
rozpoczęty ulega zawieszeniu 
na ten okres. 
- A inne zmiany?
- Do 1 czerwca 2020 r. spe-
custawa wydłużyła płatność 
zaliczek na podatek dochodowy 
od wypłacanych wynagrodzeń 
w marcu i kwietniu. Podobnie 

samo zeznanie podatkowe PIT 
za rok 2019 oraz zapłata wynika-
jącego z tego zeznania podatku 
zostały również przesunięte do  
1 czerwca b.r. Do 1 czerwca 
został przesunięty też termin 
złożenia zeznania CIT8 i zapłaty 
podatku dla spółek. Organizacje 
pozarządowe (np. stowarzysze-
nia) mają na to czas nawet do 
31 lipca b.r.
Branże: gastronomiczna oraz ho-
telarska, czyli prawdopodobnie te 
najbardziej dotknięte epidemią, 
mają przesunięty obowiązek in-
stalacji kas fiskalnych online do 
1 stycznia 2021 r.

- O czym jeszcze warto wspo-
mnieć?
- Na pewno warto wspomnieć o 
zatrudnianiu cudzoziemców. Co 
prawda nie każdy przedsiębiorca 
zatrudnia cudzoziemców, nie-
mniej sytuacja ta dotyczy wielu 
przedsiębiorców z terenu powia-
tu wołomińskiego. Przepisy an-
tykryzysowe umożliwiają legalne 

pozostanie w kraju pracownikom 
z zagranicy, którzy chcą realizo-
wać dotychczasowy cel pobytu, 
tj. pracę albo nie mogą opuścić 
Polski w związku z rozprze-
strzenianiem się koronawirusa. 
W przypadku pracowników zza 
wschodniej granicy ich legalny 
pobyt, okresy ważności kart po-
bytu oraz już wydanych zezwoleń 
na pracę, oraz oświadczeń o 
powierzeniu pracy cudzoziem-
cowi ulegają automatycznemu 
przedłużeniu do 30-go dnia na-
stępującego po dniu odwołania 
stanu epidemii lub zagrożenia 
epidemiologicznego.

N o w e
obowiązki dla przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT 
muszą co miesiąc wysyłać do Urzędu Skarbowego JPK_VAT.

Przedsiębiorco! 
Nowy obowiązek dotyczy również Ciebie, 

jeśli jesteś podatnikiem VAT i składasz deklaracje 
VAT-7 lub VAT-7K.

WAŻNE!
Jednolity Plik Kontrolny musi być generowany i przesyłany 

wyłącznie w wersji elektronicznej.

czy Twoja firma jest gotowa na Jpk_VaT?

tel. 22 786 06 11
ul. szeroka 6, 05-230 kobyłka

e-mail: biuro@mojerozliczenia.pl
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– Przepisy antykryzysowe umożliwiają legalne po-
zostanie w kraju pracownikom z zagranicy, 
którzy chcą realizować dotychczasowy cel 

pobytu, tj. pracę albo nie mogą opuścić 
Polski w związku z rozprzestrzenianiem 

się koronawirusa. W przypadku pra-
cowników zza wschodniej granicy ich 
legalny pobyt, okresy ważności kart 
pobytu oraz już wydanych zezwoleń 
na pracę, oraz oświadczeń o powie-
rzeniu pracy cudzoziemcowi ulegają 

automatycznemu przedłużeniu – 
mówi Paweł Żółtek, właściciel biura  

rachunkowego mojerozliczenia.pl 

Poprowadzimy 
Twój sklep 
internetowy 
i social media

www.logos.home.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 11 maja 2020 r. dla Burmistrza Mi-
asta Marki, reprezentowanego przez pełnomocnika 
P. Andrzeja Dulińskiego, decyzji Nr 9pz/2020 znak: 
WAB.6740.14.6.2020, o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa dróg 
gminnych: ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy 
Wspólnej na odcinku od ul. Marsa do dz. ew. 
nr 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 
85,43 m od skrzyżowania z ulicą Saturna w m. 
Marki”.

Działki usytuowania obiektu:
w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod •	
inwestycję na rzecz Gminy Miasta Marki w części (tłustym 
drukiem – numery działek w projektowanym pasie drogowym 
przeznaczone do przejęcia pod inwestycję, w nawiasach – 
numery działek po podziale):

ew. nr: 286/9 (−	 286/12, 286/13), 285/2 (285/7, 285/8)  obręb 
0033, 4-01, jedn. ewid. 143402_1 –Marki, 
ew. nr: 35/2 (−	 35/3, 35/4), 74/14 (74/38, 74/39, 74/40),  
74/37 (74/43, 74/44, 74/45) obręb 0035, 4-03, jedn. ewid. 
143402_1 –Marki,
ew. nr: 2/5 (−	 2/7, 2/8), 5 (5/1, 5/2), 7 (7/1, 7/2), 8 (8/1, 8/2), 
9/6 (9/9, 9/10), 18 (18/1, 18/2), 45/13 (45/22, 45/23), 62 
(62/3, 62/4), 66 (66/1, 66/2)  obręb 0036, 4-04, jedn. ewid. 
143402_1 –Marki,

w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod •	
inwestycję w całości na rzecz Gminy Miasta Marki: 

ew. nr: −	 74/11, 74/12, 74/13, 75 obręb 0035, 4-03, jedn. 
ewid. 143402_1 –Marki,
ew. nr: −	 63/1  obręb 0036, 4-04, jedn. ewid. 143402_1 –Mar-
ki,

w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gminy •	
Miasta Marki, niepodlegające przejęciu (tłustym drukiem – nu-
mery działek w projektowanym pasie drogowym, w nawiasach 
- numery działek po podziale):

ew. nr: −	 285/6 obręb 0033, 4-01, jedn. ewid. 143402_1 
–Marki,
ew. nr: 74/33 (−	 74/41, 74/42), 74/34 obręb 0035, 4-03, jedn. 
ewid. 143402_1 –Marki,
ew.  nr: 19 (−	 19/1, 19/2), 45/15, 63/2, 64/2, 339 (339/1, 
339/2), 340 (340/1, 340/2), 341 (341/3, 341/4) obręb 0036, 
4-04, jedn. ewid. 143402_1 –Marki.

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uz-
brojenia terenu i innych dróg publicznych, niewchodzące w 
skład projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem – nu-
mery działek przeznaczone pod budowę lub przebudowę sieci 
uzbrojenia terenu i innych dróg publicznych, w nawiasach – nu-
mery działek po podziale): 

ew. nr: 286/9 (286/12, −	 286/13), 316 obręb 0033, 4-01, jedn. 
ewid. 143402_1 –Marki, 
ew. nr: −	 74/35, 35/2 (35/3, 35/4), 74/33 (74/41, 74/42) obręb 
0035, 4-03, jedn. ewid. 143402_1 –Marki,
ew.  nr: −	 133, 7 (7/1, 7/2), 44/6, 62 (62/3, 62/4), 340 (340/1, 
340/2)  obręb 0036, 4-04, jedn. ewid. 143402_1 –Marki,
ew. nr: −	 2, 8/11, 8/12, 8/13, 9/2, 10 obręb 0040, 4-08, jedn. 
ewid. 143402_1 –Marki.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego 
za pośrednictwem organu wydającego decyzję - Starosty Woło-
mińskiego, 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, ze zm.).

Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym 
w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter, 
pokój nr 105 (po uprzednim kontakcie telefonicznym – (22) 346-
11-66 w godzinach przyjęć interesantów).
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 W konferencji Prezydenta War-
szawy udział wzięła również Elżbieta 
Radwan, burmistrz Wołomina. Gość 
odwiedził zakład fryzjerski u zbiegu 
ulic Lipińskiej i Legionów.  W są-
siedztwie zakładu odbyła się krótka 
konferencja prasowa. Samorządowcy 
mówili o trudnościach wynikających z 
sytuacji w jakiej, za sprawą pandemii i 
wprowadzonych ograniczeń,  znaleźli 
się przedsiębiorcy ale również polskie 
samorządy.  – Domagamy się od się 
od Pana Ministra Zdrowia, aby nam 
powiedział czy sytuacja jest w 100% 
bezpieczna i czy ona jest tak samo 
bezpieczna jak na przykład na Śląsku i 
czy tak samo bezpieczna jak na przykład 
na wschodzie Polski i tych odpowiedzi 
nie otrzymujemy. Pan Minister z jednej 
strony mówi, że wychodzimy z kryzysu 
epidemiologicznego a z drugiej strony 
utrzymuje bardzo istotne kwestie 
związane z prowadzeniem takich 
zakładów jak choćby ten, który przed 
chwilą odwiedziłem. To nie jest proste, 
aby w stroju, niemal  takim jak chirurg, 
ostrzyc kogoś w swobodny sposób. To 
jak zakład musi teraz działać ogranicza 
również liczbę klientów. I tu rodzi 
się kolejne pytanie – czy te wszystkie 
obostrzenia są dobrze przemyślane. 
Rozmawiałem z Panem Przemkiem 
(właścicielem zakład fryzjerskiego). 
Pan Przemek mówi, że niektórzy fry-
zjerzy nie otworzą swoich zakładów. 
Choćby dlatego, że koszt dezynfekcji 
takiego zakładu jest tak wysoki, że to się 
po prostu nie opłaca. Zupełnie inaczej 

wygląda sytuacja fryzjerów a zupełnie 
inaczej wygląda sytuacja innych za-
wodów - tam gdzie kontakt z drugim 
człowiekiem jest jeszcze większy, tak 
pracują choćby masażyści. Ludzie boją 
się przychodzić do miejsc, gdzie osoba 
świadcząca usługę wygląda jak chirurg. 
Czy to jest wszystko dobrze zaplano-
wane, czy te wszystkie obostrzenia są 

wprowadzane w sposób racjonalny?  
– pytał Rafał Trzaskowski w Wołominie.

- Ważną jest kwestia pomocy przed-
siębiorstwom. I tu dochodzimy do 
największego cynizmu jaki obserwu-
ję w ciągu ostatnich dni. Wszystkie 
obowiązki a propos wypłaty pomocy 
przerzucone  zostały na samorządy. A 
rząd cynicznie próbuje mówić, że to 

jest wina samorządów, że te wypłaty nie 
zostały wypłacone na czas. W Warszawie 
jest zarejestrowanych ponad 400 000 
firm kilka tysięcy jest ich w Wołomi-
nie, 80 000 w Gdańsku. Wyobraźcie 
sobie państwo te ilości wniosków. 
100 000 wniosków w Warszawie. My 
pracujemy pełną parą. W soboty… 
skierowałem dodatkowych urzędników. 

Kupiliśmy sprzęt komputerowy, żeby 
to robić jak najszybciej. A rząd jeszcze 
ma do nas pretensję. Jak się rozmawia 
z przedsiębiorcami to oni doskonale 
wiedzą, że tej pomocy jest za mało,  że 
ta pomoc jest za późno, że ta pomoc 
jest po prostu nie adekwatna. A my 
wszyscy zadajemy sobie pytanie czy 
jest to robione w sposób racjonalny 

i chyba dziś jest to najważniejsze. 
Burmistrz Wołomina Elżbieta Ra-
dwan stwierdziła: - Odmrożenie usług 
fryzjerskich to taka gospodarcza przy-
stawka a my wszyscy czekamy na danie 
główne. Danie główne powinno znaleźć 
się na stole, najlepiej okrągłym stole. 
I taki okrągły stół gospodarczy został 
już przygotowany. W najbliższą środę 
w ramach Europejskiego Kongresu 
Gospodarczego samorządowcy i przed-
siębiorcy przy spotkaniu online czekają 
na stronę rządową, żeby usiąść do kon-
struktywnych rozwiązań i dialogu. Na 
obecną chwilę nasz premier Mateusz 
Morawiecki nie jest zainteresowany 
rozmową. A my – samorządowcy i 
przedsiębiorcy – czekamy. I w środę 
czekać będziemy. Samorządowcy po 
raz kolejny wyciągają przyjazną dłoń 
do dialogu bo nam zależy na przedsię-
biorcach, na mieszkańcach, na Polsce. 

Rafał Trzaskowski odniósł się rów-
nież do zarzutu jakoby celowo opóźniał 
realizację działań wprowadzanych 
przez rząd. – To jest  tak niesłychana 
bezczelność, że brak słów. Rząd z nami 
nie konsultuje decyzji i pomysłów, które 
wciela w życie. Przecież rząd otwiera 
żłobki, przedszkola, mówi, że mają być 
otwarte w całej Polsce a tak naprawdę ta 
decyzja nie została z nami nawet skon-
sultowana.  I dziś zrzuca te obowiązki 
na samorządy i próbuje mówić, że to 
nasza wina. My pracujemy pełną parą 
ale oczekujemy, że zarówno samorzą-
dy jak i mieszkańcy będą traktowani 
poważnie.  red.
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Już witał się  
z gąską

Edward M. Urbanowski
Katastrofa wyborcza wisi nad prezydentem. Widmo przegranej Andrzeja 

Dudy w wyborach prezydenckich ciąży nad całym obozem władzy. Widać 
to w sondażach: w najnowszym badaniu poparcia Andrzej Duda traci aż 20 
punktów procentowych (spadek z 59 proc. poparcia do 39 proc.). W ciągu 
kilku tylko dni prezydent stracił 10 proc.. To oznacza już nie tylko czerwoną 
lampkę ostrzegawczą dla rządzących, ale alarm.

Redaktor Samuel Pereira: - Nie byłoby tego, gdyby nie presja Jarosława 
Gowina wywarta na Prawu i Sprawiedliwości ws. przesunięcia terminu 
wyborów prezydenckich. Emocje na prawicy się wypaliły i są dziś tylko po 
stronie opozycji, a zapewnianie Andrzeja Dudy o utrzymaniu programów 
społecznych to za mało, by wygrać; wreszcie, obóz Zjednoczonej Prawicy jest 
mocno podzielony, przesiąknięty wzajemną nieufnością i dbałością o partyku-
larne interesy poszczególnych jego członków. Dziś brakuje tego, co w 2015 r. 
porwało Polaków – jasno wytyczonych różnic między PiS a PO oraz gorącej i 
pełnej pasji wizji na rządzenie krajem. Paradoksalnie, kurs na przetrwanie to 
kurs na utratę władzy.

Patryk Jaki, europoseł PiS: - Nie byłem 
zwolennikiem odkładania terminu wybo-
rów prezydenckich. To dało Platformie 
szansę na reset. To mógł być koniec tej 
partii, a widzimy jej nowe otwarcie.

Zbigniew Ziobro, minister sprawie-
dliwości: - Wybory należało zorganizować 
w maju. Tak sądziłem wówczas i tak 
sądzę dziś. Uważałem, że głosowanie na 
przełomie czerwca i lipca nic nie zmieni z 
punktu widzenia zagrożenia epidemicz-
nego, oznacza za to stratę czasu na długą 
kampanię i nie zwiększa szans Andrzeja 
Dudy. Czeka nas bardzo ciężka bitwa o 
Polskę, o wszystko!

Z impetem do wyścigu prezydenckiego 
dołączył Rafał Trzaskowski. Po katastro-
falnej kampanii Małgorzaty Kidawy-Błońskiej nie ma już śladu, a prezydent 
Warszawy, który zastąpił wicemarszałek Sejmu, już wyrósł na najgroźniejszego 
rywala Andrzeja Dudy w wyborach. Andrzej Duda nie jest już murowanym 
faworytem do wygranej w pierwszej turze wyborów. W PiS już dojrzewa prze-
konanie, że poczucie pewnej wygranej w wyborach może szybko przerodzić 
się w wyborczą klęskę.

Antoni Dudek, politolog: - Rafał Trzaskowski ma dziś szansę na II turę, 
a może nawet na zwycięstwo. Z kolei PiS zrozumiał chyba, że posunął się 
za daleko. Doprowadził do buntu Porozumienia Jarosława Gowina, a forso-
wanie na siłę własnych rozwiązań przed 10 maja przeraziło umiarkowanych 
zwolenników partii Kaczyńskiego. Wątpię, by ktokolwiek w tym obozie się do 
tego przyznał, ale mam wrażenie, że wielu działaczy uświadomiło sobie, jak 
blisko przepaści się znaleźli. Andrzej Duda niewątpliwie wygrałby te majowe 
pseudowybory 10 maja, gdyby je faktycznie przeprowadzono, ale PiS miałby 
na głowie pięć lat obrony ich legalności. Demokracja to ustrój, w którym 
oczywiście są zwycięzcy i przegrani kolejnych wyborów, wszyscy się spierają, 
ucierają się stanowiska, ale na końcu osiągany jest jakiś kompromis. W Polsce 
to już się prawie nie zdarza!

Agnieszka Pomaska, posłanka KO: - Cieszę się, że udało się zatrzymać to 
kopertowe szaleństwo Sasina. Dziś wszyscy idziemy na prawdziwe wybory. A 
historia oceni tych, którzy uważali, że wybory można potraktować jak własność 
rządzących.

Po katastrofalnej 
kampanii Małgorzaty 

Kidawy-Błońskiej nie ma 
już śladu, a prezydent 

Warszawy, który zastąpił 
wicemarszałek Sejmu, 

już wyrósł na najgroźniej-
szego rywala Andrzeja 

Dudy w wyborach. 
Andrzej Duda nie jest już 
murowanym faworytem 
do wygranej w pierwszej 

turze wyborów
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W poniedziałek odbyło się ko-
lejne posiedzenie Rady Miasta 
Kobyłka. Zaczęło się 25 maja około 
godz. 17.00 a zakończyło około godz. 
2 w nocy 26 maja. – Co jesteś taka 
zaspana – usłyszałam , gdy z lekka 
nieprzytomna odebrałam wczesnym 
rankiem telefon.  – A nic takiego, 
oglądałam do drugiej w nocy obrady 
kobylkowskiej rady – odpowiedzia-
łam zgodnie z prawdą. – To nie ma 
już ciekawszych seriali? – zapytał 
rozbawiony głos w słuchawce…

No właśnie… 
Nie pierwszy raz moje zacięcie 

do tego rodzaju „seriali” spotyka 
się z pobłażliwym uśmiechem. 
Moja rodzina i znajomi wiedzą, że 
regularnie oglądam „te seriale” do 
czego również Was moim drodzy 
zachęcam. To właśnie podczas 
obrad rady można przynajmniej 
w znaczącej części dowiedzieć się 
jak funkcjonuje nasze miasto czy 
gmina. W końcu to tam zapadają 
ostateczne decyzje czy, gdzie i kiedy 
powstanie nowa ulica lub chodnik, 
czy i kiedy wybudowane zostanie 
przedszkole lub szkoła i wreszcie 
czy nasza mała lokalna społeczność 
pracuje nad dokumentem stra-
tegicznym określającym kierunki 
rozwoju w naszej najbliższej okolicy.

Dziś technika poszła tak bardzo 
do przodu, ze nie wychodząc z domu 
mamy w zasięgu ręki możliwość 
sprawdzenia czy nasz „wybraniec”, 
który w naszym imieniu wypełnia 
mandat radnego działa tak jak byśmy 
sobie tego życzyli.

Warto weryfikować wybory jakie 
dokonujemy idąc do urn by wskazać 

tych, którzy decydują w naszym 
imieniu. Warto sprawdzić czy był to 
głos, który procentuje bo podejmo-
wane decyzje pozwalają na rozwój a 
może nasz wybór przyczynił się do 
wzmocnienia hamulców rozwojo-
wych? Nie dowiemy się tego z ulotek 
i banerów bo tam wszyscy jawią się 
jako najlepsi.

Wracając więc do tytułowego 
pytania – jest pewnie wiele znacz-
nie ciekawszych i zabawniejszych 
seriali, jednak ich oglądanie w 

najlepszym przypadku może nas 
nieco rozbawić. Transmisje z po-
siedzeń rad naszych samorządów 
mogą przyczynić się do lepszego 
wyboru w przyszłości, pozwalają na 
lepsze zrozumienie tego co wokół 
nas się dzieje i wierzcie mi – często 
dostarczają również różnych emocji 
a pośmiać się też nierzadko jest z 
czego.

Polecam wiec – sprawdźcie 
kanały na yotube na których trans-
mitowane są sesje Waszych samo-
rządów i od czasu do czasu zróbcie 
akcję „sprawdzam”.

Nie ma  
ciekawszych  

seriali?
Teresa Urbanowska

– Urzędnicy wrócili od poniedział-
ku do pracy. Jak to wygląda w 
Urzędzie Miasta Ząbki?
– W  Urzędzie Miasta Ząbki od samego 
początku przyjmowaliśmy petentów. 
Oczywiście odbywało się to z zacho-
waniem wszelkich zasad bezpieczeń-
stwa i ostrożności. Mieszkańcy mogli 
przynosić do  urzędu pisma, które były 
odbierane przez pracowników i skła-
dane na dziennik. Od 25 maja urząd 
pracuje normalnie, choć z zachowa-
niem reżimu sanitarnego. Każda osoba 
wchodząca do budynku ma mierzoną 
temperaturę oraz jest zobowiązana do 
dezynfekcji rąk i posiadania maseczki.
– Tematem naszego  dzisiejszego 
spotkania jest nowa Karta Miesz-
kańca „Jestem z Ząbek” Na jakim 
etapie jest wdrażanie karty? Co 
karta daje gminie?
– Karta mieszkańca miała być wdro-
żona wcześniej, ale ze względu na 
ograniczenia związane z COVID-19 
wydawanie nowych kart rozpoczęliśmy 
25 maja br. Można ją uzyskać, nawet 
bez wizyty w UM Ząbki. Wniosek  
o wydanie nowej karty można złożyć 
poprzez stronę internetową jestemz-
zabek.pl, a karta zostanie dostarczona 
do skrzynki pocztowej mieszkańca.  
Poprzednia karta była wydawana bez-
terminowo i funkcjonowała niezależnie 
od tego czy ktoś mieszkał w Ząbkach 
czy nie. Ta, którą obecnie wydajemy 
jest kartą aktywną. To oznacza, że 
będzie aktualizowana raz na dwa lata 
jeśli mieszkaniec jest zameldowany  
w Ząbkach. Jeśli ktoś nie jest zamel-
dowany, ale odprowadza na rzecz 
miasta podatki, to aktualizacja będzie 
konieczna co roku. Mam nadzieję, że 
karta będzie mobilizowała mieszkań-
ców do rozliczania PiT na rzecz Ząbek, 
a dzięki temu korzystania z benefitów 
przysługujących posiadaczom karty 
„Jestem z Ząbek”.  
– Na jakie korzyści mogą liczyć 
posiadacze karty?
– W ramach tej karty nadal będzie 
funkcjonować bezpłatna komunikacja 
miejska, co jest ewenementem na skalę 
całego kraju. Są to trzy linie – Ząbki1, 
Ząbki2 i Ząbki3. Od wakacji linia Ząb-
ki2 będzie kursowała do stacji Metro 
Trocka. Planujemy też wprowadzenie 
kontrolerów do Ząbkobusów, którzy 
będą sprawdzać ważność karty. Ponadto 
posiadaczom karty przysługuje 25% 
rabat na atrakcje w Miejskim Centrum 
Sportu (kręgle, basen, squash), rabaty 
na zajęcia prowadzone w MOSiR i 
MOK, możliwość nieodpłatnego ko-
rzystania z boisk szkolnych oraz zniżki 
na produkty i usługi u lokalnych przed-
siębiorców, a jest ich ponad 100. To 
także bardzo korzystne rozwiązanie 
dla naszego lokalnego bizne-
su. Dodaliśmy też prefe-
rencyjne warunki udziału  
w takich akcjach jak „Lato 
w Mieście” czy „Zima  
w Mieście”, oczywiście 
pierwszeństwo sko-
rzystania z nich będą 
mieli posiadacze 
karty, a zniżki się-
gają 50%. Nowa 
karta mieszkańca 

będzie też wprowadzała od września 
2020 roku 33% zniżki na bilety ulgowe 
na połączenia kolejowe z Warszawą.  Na 
chwilę obecną oferta jest adresowana 
do dzieci, młodzieży i emerytów, ale 
prawdopodobnie będzie poszerzana. 
Dodatkowo mieszkańcy będą mieli 
teraz możliwość bezpłatnego chipo-
wania zwierząt i dopłaty do sterylizacji, 
a także preferencyjne warunki korzy-
stania z planowanych stref płatnego 
parkowania na terenie miasta. Tylko 
posiadacze ważnej karty mieszkańca 
będą mogli skorzystać z jedynego  
w powiecie wołomińskim podziem-
nego parkingu Parkuj i Jedź (bez karty 
nie będzie można otworzyć szlabanu), 
a jeśli są posiadaczami samochodów 
elektrycznych, to na tym parkingu, będą 
mogli doładować swoje samochody. 

Dzięki nowej karcie odpady gabarytowe 
lub większe ilości śmieci mieszkaniec 
może nieodpłatnie pozostawić w ząb-
kowskim Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadków Komunalnych.
– Jak aktualnie wygląda w Ząb-
kach funkcjonowanie systemu 
gospodarki odpadami?

- Po przetargu, który odbył się w 2019 
roku, radni podjęli decyzję o utrzyma-
niu na niemal tym samym poziomie 
stawek za odpady komunalne. Jedyną 
zmianą było obniżenie do 45 złotych 
miesięcznie stawki dla gospodarstw 
jednoosobowych. Pozostałe gospo-
darstwa domowe płacą, niezależnie od 
ilości osób, 70 złotych miesięcznie. Od 
stycznia 2020 roku znacznie wzrosły 
ceny na instalacjach komunalnych,  
w związku z tym firma, która odbierała 
odpady zmieszane wypowiedziała nam 
w lutym umowę. W tej chwili w Ząb-
kach funkcjonuje wywóz nieczystości 
z tzw. „wolnej ręki”.  Ogłosiliśmy już 
nowy przetarg. Jest to przetarg unijny, 
więc procedura jest wydłużona. My-
ślę, że w bieżącym roku uda nam się 
utrzymać stawki na niezmienionym 

poziomie. W drugiej połowie roku 
ogłosimy przetarg na następny rok. 
Do przewodniczącego Rady Miasta 
Ząbki, wpłynęły już projekty uchwał 
ze wszystkimi  dopuszczanymi przez 
prawo propozycjami rozliczania opłat 
za śmieci. Teraz decyzja dotycząca for-
my rozliczenia podatku śmieciowego 
w przyszłym roku należy do miejskich 
radnych.
– Podatki są dla gminy bardzo 
istotnym źródłem dochodu... 
- Oczywiście. Gmina cały czas się 
rozwija, mieszkańców przybywa, po-
trzebne są więc kolejne inwestycje i w 
miarę możliwości spełnianie oczeki-
wań mieszkańców. Jeśli dochody z po-
datków będą zbyt małe, nie będziemy 
mogli zrealizować potrzeb Ząbkowian 
nawet, pomimo bardzo znaczących 
dofinansowań zewnętrznych głównie 
unijnych i rządowych. Dla przykładu 

85% dofinansowania uzyskaliśmy 
na kanalizację deszczową o wartości 
40 mln złotych. Z Funduszu Dróg 
Samorządowych pozyskaliśmy  80% 
dotacji na drogi, ale musimy mieć też 
środki na wkład własny, nawet jeśli 
wynosi on zalewie 15% czy20% kosz-
tów inwestycji. Ponadto największym 
wydatkiem w budżecie  gminy jest 
utrzymanie szkół i przedszkoli. Co 
trzy – cztery lata musimy wybudować 
kolejną placówkę edukacyjną. To 
olbrzymie koszty i wielkie wyzwania. 
Chociaż miasto nieustannie się 
rozwija, mielibyśmy jeszcze więcej 
możliwości, gdyby mieszkańcy roz-
liczali podatki w Ząbkach.
– Pandemia nie spowolniła ząb-
kowskich inwestycji ani starań o 
kolejne dofinansowania?

– W ubiegłym roku uzyskaliśmy 
dofinansowanie na 16 dróg gmin-
nych, oprócz tego zaczęła się także 
budowa drogi powiatowej – uli-
cy Szpitalnej. W tym roku pozy-
skaliśmy środki na kolejne drogi 
gminne – ulice Reymonta, Różaną  
i Andersena. Ogłosiliśmy prze-
targi na ul. Pogodną, Na Bagnie, 
Wyszyńskiego i drogę na cmentarz 
północny. Oddaliśmy do użytku 
sześć dróg, których budowa lub 
modernizacja rozpoczęła się pod 
koniec 2019 roku. Łącznie w 2020 
roku wybudujemy około 30 dróg 
gminnych. Nadal trwa budowa 
szkoły i przedszkola przy ul. Dzi-
kiej, termin oddania nowej placówki 
nie jest zagrożony. Jesteśmy na 
etapie przygotowywania przetargu 
na sprzęt i wyposażenie szkoły, 
przedszkola i hali sportowej. 

Nowa karta 
mieszkańca
"Jestem z Ząbek"

O nowej karcie mieszkańca i korzyściach jakie przyniesie posiadaczom, 
a także o inwestycjach miejskich i gospodarce odpadami komunalnymi  
z Małgorzatą Zyśk, burmistrz Miasta Ząbki, rozmawia Teresa Urbanowska. 

– W ramach nowej karty nadal będzie funkcjonować 
bezpłatna komunikacja miejska. Od wakacji linia 
Ząbki2 będzie kursowała do stacji Metro Trocka. 

Posiadaczom karty przysługuje 25% rabat na 
atrakcje w Miejskim Centrum Sportu, zniżki 

na zajęcia prowadzone w MOSiR i MOK, 
możliwość nieodpłatnego korzystania z boisk 
szkolnych oraz rabaty na produkty i usługi u 

lokalnych przedsiębiorców – mówi Małgo-
rzata Zyśk, burmistrz Miasta Ząbki. 

Prezydent Warszawy w Wołominie

W ubiegłym tygodniu  (poniedziałek 18 maja 2020 roku), w Wołominie odbyła się konferencja prasowa 
prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który jest nowym kandydatem Koalicji Obywatel-
skiej na prezydenta RP. Czekające nas wybory prezydenckie są jedyne w swoim rodzaju  nie tylko z 
uwagi na pandemię ale również na fakt, że kandydaci chętnie odwiedzają gminy naszego powiatu. 

– Rząd z nami nie konsultu-
je decyzji i pomysłów, które 
wciela w życie. Przecież 
rząd otwiera żłobki, przed-
szkola, mówi, że mają być 
otwarte w całej Polsce a 
tak naprawdę ta decyzja 
nie została z nami nawet 
skonsultowana – mówił 
podczas spotkania w Wo-
łominie Rafał Trzaskowski, 
prezydent Warszawy. 

– Co jesteś taka zaspa-
na – usłyszałam , gdy z lekka 

nieprzytomna odebrałam wcze-
snym rankiem telefon.  – A nic 
takiego, oglądałam do drugiej 
w nocy obrady kobylkowskiej 

rady – odpowiedziałam zgodnie 
z prawdą. – To nie ma już 

ciekawszych seriali? – zapytał 
rozbawiony głos w słuchawce…
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Od 20 maja można bez-
płatnie korzystać z miejskich 
rowerów w Zielonce. O bezpie-
czeństwo użytkowników dbają 
pracownicy OKiS Zielonka. 
Każdorazowo po zwrocie rowe-
ru dezynfekowane są siodełka  
i kierownice. Zalecane jest rów-
nież stosowanie rękawiczek.

Wypożyczalnia jest czynna: 
od poniedziałku do piątku, w 
godz. 10:00-19:00, a w sobo-
ty, niedziele i święta, w godz. 
10:00-19:00. Rowery można 
wypożyczać w recepcji OKiS, 
wejście od ul. 

Słowackiego i zwracać je do 
godziny 21:00 tego samego 
dnia. Koniecznym jest do-
pełnienie kilku formalności. 
Niezbędny jest dowód oso-
bisty. Rowery przekazywane 
są wraz z łańcuchem zabez-
pieczającym.Jednoślady zo-
stały specjalnie oznakowane  
w Stołecznej Komendzie Po-
licji.

Od 6 maja można korzy-
stać z mareckiego systemu 
miejskich rowerów. Operator 
KołoMarka – firma Nextbike 

– przeprowadziła dezynfekcję 
stacji i rowerów. Tego samego 
dnia ruszył warszawski system 
Veturilo, który jest kompatybil-
ny z mareckim rozwiązaniem.

Kilka dni teu zarząd Next-
bike Polska S.A. podjął decyzję 
o złożeniu wniosku o otwarcie 
przyspieszonego postępowania 
układowego.  "Dla naszych 
użytkowników nic się nie zmie-
nia. Rowery miejskie w 39 
systemach w Polsce będą funk-
cjonowały normalnie. Zarówno 
nam, jak i naszym wierzycielom 

oraz miastom, zależy na tym, 
żeby rower miejski, który stał 
się symbolem sukcesu, nowo-
czesności i ekologii, przetrwał 
zawirowania spowodowane 
pandemią i mógł dalej się roz-
wijać. Liczymy na wsparcie i 
współpracę władz miejskich 
tak, aby rower nie stał się pierw-
szą biznesową ofiarą pandemii 
w transporcie publicznym w 
Polsce – czytamy na stronie 
nextbike.pl

Źródło: UM Zielonka ,  
UM Marki i Nextbike.pl

dla fanów
 dw

óch kółek 

Użytkownicy rowerów miejskich  
w Zielonce i w Markach mogą już  

korzystać z jednośladów.

Kolejny sezon w miejskich wypożyczalniach rowerów 
w Zielonce i w Markach rozpoczęty. 

Otwarcie miejskich  
wypożyczalni rowerów 
w Zielonce i w Markach

W konsultacjach mogą 
wziąć udział wszyscy miesz-
kańcy gminy Radzymin. 
Głosowanie odbywa się tylko  
w formie elektronicznej po-
przez gminną platformę do 
konsultacji społecznych na 
stronie www.konsultacje.ra-
dzymin.pl 

Osiedla w miastach pełnią 
podobną funkcję jak sołectwa 
na terenach wiejskich. Mają 
swój zarząd i ogólne zgroma-
dzenie mieszkańców. Poddany 
pod konsultacje projekt statutu 
dla Osiedla Centrum określa 
m.in. zakres działania osiedla 
oraz zadania i or-
ganizację pracy 
walnego zgroma-
dzenia i zarządu. 
Do proponowa-
nych celów, dla 
których powołane 

byłoby Osiedle Centrum, nale-
żą: współdziałanie z organami 
gminy w wykonywaniu zadań 
publicznych na rzecz miesz-
kańców osiedla; inicjowanie, 
organizowanie, realizowanie 
i wspieranie przedsięwzięć 
mających na celu zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb mieszkań-

ców; podtrzymywanie tradycji 
kulturowych na swoim terenie. 

„Chcemy, aby głos miesz-
kańców centrum Radzymina 
był lepiej słyszalny w dyskusji 
o rozwoju miasta. Dzięki po-
wstaniu Osiedla Centrum jego 
mieszkańcy będą mogli wspie-
rać władze gminy w sprawach, 
które dotyczą ich najbliższego 
otoczenia” – powiedział Krzysz-
tof Dobrzyniecki, Wicebur-
mistrz Radzymina. „Stworzenie 
osiedla pomoże w harmonij-
nym, holistycznym i długo-
planowym rozwoju miasta, z 
korzyścią dla mieszkańców. 

Będzie też pew-
nym testem 
aktywności 
społecznej. 
Jeśli wypadnie 
on dobrze, 
b ę d z i e m y 
myśleć o po-
wołaniu osie-
dli w innych 
częśc iach 
miasta, tak 
aby budować 

zaangażowanie 
społeczne, podobnie jak 

ma to miejsce w sołectwach na 
terenach wiejskich.”

Obszar osiedla określony w 
projekcie statutu charakteryzu-
je się dużą gęstością zaludnie-
nia, gęstą siatką instytucji oraz 
punktów handlowych i usłu-
gowych. Jest to ścisłe centrum 
miasta, rozumiane jako jego 
najbardziej reprezentacyjna 
część oraz serce aktywności 
społecznej i gospodarczej. Jako 
takie, śródmieście Radzymina 
silnie oddziałuje na pozostałe 
obszary miasta i gminy.

Źródło: UMiG Radzymin

W dniach od 21 maja do 5 czerwca 2020 roku odbywa-
ją się konsultacje społeczne dotyczące utworzenia w 
centrum Radzymina Osiedla Centrum jako jednostki 
pomocniczej gminy Radzymin. 

Konsultacje  
w sprawie utworzenia 
Osiedla Centrum

głos m
ieszkańców

Obszar Osie-
dla Centrum 
określony 
w projekcie 
statutu to 
ścisłe centrum 
miasta, rozumiane 
jako jego najbardziej 
reprezentacyjna 
część oraz serce ak-
tywności społecznej  
i gospodarczej.

Kobyłka Dom – inwestycja 
realizowana w Kobyłce przez ekipę 
poprzedniego burmistrza Roberta 
Roguskiego od dawna wzbudza 
wiele emocji wśród lokalnych 
aktywistów. Wiele wątków z okre-
su ostatniej kampanii wyborczej 
toczyło się również wokół tej 
inwestycji. Nic więc dziwnego, że 
Komisja Rewizyjna nowo powoła-
nej rady obecnej kadencji wzięła tą 
inwestycje od lupę. 

- Przyjęcie przez Radę Miasta 
Kobyłka tego wystąpienia kończy w 
Kobyłce pewną epokę. Rozpoczęty 
w 2018 r. spór co do zasadności tej 
inwestycji, wykorzystany następnie 
na potrzeby kampanii wyborczej, 
odchodzi w przeszłość – opowiada 
Konrad Kostrzewa, radny trzecią 
kadencję. 

I tak kontrola Komisji Rewizyj-
nej dotycząca inwestycji Kobyłka 
Dom rozpoczęła się 11 lutego 
2019r. a zakończyła się 16 maja 
2019 r. Jednak sam dokument li-
czący 23 strony o nazwie „Protokół 
Komisji Rewizyjnej z komplekso-
wej kontroli Spółki Kobyłka Dom 
sporządzony został 10 marca 2020 
r. a pod obrady trafił on dopiero 
w miniony poniedziałek, 25 maja 
2020. Ponieważ przewodniczący 
komisji, radny, Wojciech Reut 
(wiceburmistrz w poprzedniej 
kadencji) wykluczył się z prac 
w Komisji, jej przewodniczenie 
przyjął na siebie wiceprzewodni-
czący Bartłomiej Jabłoński.

Czytając przedłożony protokół 
nie umiałam znaleźć wniosków i 
zaleceń pokontrolnych. Zwróciłam 
się wiec z prośbą o komentarz do 
radnych. 

- Uchwała podnosi kilka wąt-
pliwości nie formułując jednak 
żadnych zaleceń do realizacji przez 
Burmistrza Miasta Kobyłka. Jest 
to nietypowe ponieważ gdy takich 
zaleceń nie ma kontrola kończy się 
zazwyczaj na protokole – uważa 
radny Kostrzewa. 

Jego zdaniem ostatnie dwa lata 
sporów na temat inwestycji przy ul. 
Leśnej są czasem w jakiejś mierze 
zmarnowanym. - Spory przyczyni-
ły się do opóźnienia w przekazaniu 
lokalu na potrzeby biblioteki, roz-
budziły nieufność i jeszcze przez 
długi czas będą utrudniać reali-
zację bardziej skomplikowanych 
inwestycji. Żywa będzie obawa o 
to, że trudny do wyjaśnienia me-
chanizm zostanie wykorzystany 
do wzniecenia kolejnych sporów. 
Cieszę się, że ta kontrola się 
zakończyła nawet jeśli nie zga-
dzam się z jej wynikiem. Dogasa 
właśnie jedno z zarzewi sporów, 
które nie pozwalają naszej Kobyłce 
odważnie iść do przodu. Trudno 
powiedzieć ile jeszcze takich 
ognisk musimy ugasić by Kobyłka 
ruszyła z kopyta? Przed nami sporo 
pracy ale jak widać w ostatecznym 
rozrachunku warto ją podejmować 
bo trudności mijają a efekty pozo-
stają. Cieszę się, że po półtora roku 
opóźnień i po przyznaniu przez 
zdecydowaną większość radnych 
dodatkowych środków w budżecie 
na wykończenie budynku biblio-
teki, Pani Burmistrz zdecydowała 
się rozpisać przetarg na te prace. 
Ich zakończenie planowane jest w 
październiku 2020 r. – skomento-
wał podjęcie uchwały przyjmującej 
protokół Komisji Rewizyjnej. 

Co na to autorzy protokołu?
Bartłomiej Jabłoński, wice-

przewodniczący Komisji Rewi-
zyjnej: - Komisja rewizyjna w 
swoich wnioskach pokontrolnych 
wskazała między innymi na niską 
wartość (311,31 zł/m2) za jaką zo-
stała wniesiona aportem do Spółki 
nieruchomość na której powstała 
inwestycja. Wartość ta została 
oparta o sporządzony na potrzeby 
tego zadania operat szacunkowy. 
W ocenie Komisji należało spo-
rządzić jeszcze jeden niezależny 

operat szacunkowy i wówczas 
zastanowić się nad opłacalnością 
pozbywania się nieruchomości w 
centrum Miasta za mało atrakcyj-
ną cenę. W roku ubiegłym Miasto 
sprzedało działkę w mniej atrak-
cyjnym miejscu, z dopuszczeniem 
zabudowy wielokondygnacyjnej za 
cenę 881,44 zł/m2, co wskazywało, 
iż również cena tej działki mogła 
w krótkim okresie czasu znacznie 
wzrosnąć.

Kolejną kwestią poruszaną w 
protokole pokontrolnym był wybór 
partnera publicznego do realizacji 
tej inwestycji. W początkowym 
postępowaniu wybrane zostało 
konsorcjum firm Multibud W. 
Ciurzyński S.A. oraz Unidevelop-
ment S.A., natomiast ostatecznie 
inwestycję realizowało konsor-
cjum firm: Multibud Investment 
W. Ciurzyński S.A., Unidevelop-
ment S.A. oraz Technobeton Sp. 
z o.o. Zdaniem komisji niewła-
ściwym było wyrażenie zgody na 

dokonywanie tak istotnych zmian 
w przedmiocie zamiany partnerów 
prywatnych na inne podmioty i 
podnosiło to sens przeprowadzo-
nego postępowania o wyłonienie 
partnera publicznego, skoro osta-
tecznie inwestycji nie realizowało 
w pierwotnie wybranym składzie 
konsorcjum firm. Dodatkowo 
jedna z firm była w organizacji, 
co stwarzało obawy o możliwość 
realizacji tej inwestycji z powo-
du możliwości wykazania się 
odpowiednim doświadczeniem 
i ewentualnymi problemami z 
pozyskaniem kredytu na wyma-
gane kwoty.

Odnośnie rentowności całej 
inwestycji Komisja wskazała, że 
w jej ocenie istniała możliwość 
pozyskania lokalu na potrzeby bi-
blioteki publicznej lokalu za cenę 
niższą niż ta za jaką ostatecznie 
otrzymamy do dyspozycji lokal 
o powierzchni 445,23 m2. Cena 
brutto za jeden m2 powierzchni 
wyniosła 5.166,00 zł/m2. Dodat-
kowo do tej kwoty dołożono środki 
finansowe na dostosowanie lokalu 
na potrzeby biblioteki w wysokości 
1.123,02 zł/m2, co daje już kwotę 
6.289,02 zł/m2. Nie są to jeszcze 
wszystkie koszty jakie będzie mu-
siało ponieść miasto aby ten lokal 

mógł zostać oddany do użytkowa-
nia pod zamierzony cel. Zdaniem 
Komisji można było na wolnym 
rynku zakupić lokal o podobnej 
powierzchni i standardzie za niż-
szą cenę. Ostatecznie rentowność 
tej inwestycji będzie można ocenić 
pod koniec 2020 roku po likwidacji 
Spółki i jej pełnym rozliczeniu.

Zdecydowanie od sporządzo-
nego przez Komisję Rewizyjną 
stanowiska odcięła się radna Han-
na Łach, która zaprezentowała 
zdanie odrębne.

 - Nieuprawnione jest for-
mułowanie wniosków w postaci 
przypuszczeń i dywagacji. Wnioski 
powinny być oparte tylko i wyłącz-
nie na podstawie faktów. Wnioski 
powinny odnosić się do rzetel-
ności, gospodarności, celowości 
i legalności w zakresie podej-
mowanych decyzji – podkreśliła 
kilkakrotnie w swoim wystąpieniu.

(…) W protokole została 
przedstawiona historia zdarzeń 

dotycząca realizacji przedsię-
wzięcia. Jednak Komisja prze-
prowadziła kontrolę tylko w 
oparciu o zgromadzone doku-
menty. Zainteresowane strony 
nie miały możliwości złożenia 
wyjaśnień i uzupełnień do do-
kumentacji. Nie zostało również 
przeprowadzone wysłuchanie 
stron. W związku z tym przed-
stawione w  protokole ustalenia 
są niepełne.

(…) Niewłaściwe jest porów-
nywanie ze sobą wartości dwóch, 
różniących się powierzchnią, 
nieruchomości określonych w 2 
operatach szacunkowych sporzą-
dzonych w roku 2011 i 2014. Tym 
bardziej niedopuszczalne jest 
porównywanie wycen powyższych 
nieruchomości do ceny transak-
cyjnej sprzedaży nieruchomości 
gminnej w roku 2019 położonej w 
zupełnie innej lokalizacji!

(…) Komisja Rewizyjna nie 
jest organem uprawnionym do 
kwestionowania poprawności  i 
prawidłowości operatów sza-
cunkowych oraz do podważania 
rzetelności pracy rzeczoznawców 
majątkowych – a to ma miejsce 
w tak sformułowanym wniosku.

(…) Nie zgadzam się z oceną 
zawartą we wniosku nr 2 Komisji. 

Skoro sporządzona na potrzeby 
Miasta opinia prawna, dopusz-
czała możliwość zmiany składu 
konsorcjum, to działania podjęte 
w tym kierunku były jak najbar-
dziej dozwolone.

(…) Nie zgadzam się z oceną 
zawartą we wniosku nr 3 Komisji. 
Komisja Rewizyjna nie jest orga-
nem uprawnionym do kwestiono-
wania poprawności i prawidłowo-
ści operatu szacunkowego oraz 
do podważania rzetelności pracy 
rzeczoznawcy majątkowego – a to 
ma miejsce w tak sformułowanym 
wniosku - napisała Radna Hanna 
Łach w zdaniu odrębnym.

Piotr Grubek, obecnie radny 
a w latach wcześniejszych wice-
burmistrz Kobylki uczestniczący 
we wdrażaniu projektu „Kobyłka 
dom” poproszony o odniesienie 
się do zapisów kontroli stwier-
dził: - Czekałem na wyniki tej 
kontroli. Sam głosowałem za jej 
przeprowadzeniem. Chociażby 

dlatego, że spółka Kobyłka Dom 
była tematem przewodnim kam-
panii wyborczej i pojawiło się 
w tamtym czasie całe mnóstwo 
niesłusznych oskarżeń i prze-
kłamań. W ogóle partnerstwa 
były wykorzystywane do ataku na 
poprzedników. Jak się okazuje 
żaden z podnoszonych wówczas 
argumentów się nie sprawdził. 
Kontrola spółki Kobyłka Dom 
nie przyniosła żadnych dowodów 
na złamanie prawa, a zawarte 
w niej wnioski zostały oparte 
na przypuszczeniach. Warto tu 
wspomnieć, że inne realizacje 
PPP (termomodernizacja obiek-
tów publicznych, modernizacja 
oświetlenia ulicznego) zostały 
wysoko ocenione przez Naj-
wyższą Izbę Kontroli. Niestety 
atmosfera w Kobyłce wokół Part-
nerstw Publiczno-Prywatnych 
została skutecznie zepsuta. Sko-
rzystanie z tych innowacyjnych 
i  przyszłościowych rozwiązań 
nieprędko będzie możliwe - po-
wiedział nam.

Zapraszamy do lektury pełne-
go zapisu Protokołu pokontrol-
nego oraz stanowiska odrębnego 
radnej Hanny Łach. Oba doku-
menty zamieszczamy pod niniej-
szym tekstem na www.zyciepw.pl

Kobyłka Dom  
po kontroli radnych

W miniony poniedziałek (25 maja 2020r.) Rada Miasta Kobyłka przyjęła doku-
ment kończący kontrolę Komisji Rewizyjnej dotyczących działań miasta w 
temacie inwestycji Kobyłka Dom realizowanej w formule PPP. Dokument, choć 
uzyskał akceptację większości radnych, spotkał się z krytyką ze strony części 
z nich. Wojciech Reut, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady wykluczył się 
z obrad a radna Hanna Łach zaprezentowała zdanie odrębne.

– W ocenie Komisji nale-
żało sporządzić jeszcze 
jeden niezależny operat 
szacunkowy i wówczas 
zastanowić się nad opła-
calnością pozbywania się 
nieruchomości w centrum 
Miasta za mało atrakcyjną 
cenę – uważa Bartłomiej 
Jabłoński, wiceprzewodni-
czacy Komisji Rewizyjnej.

– Uchwała podnosi kilka 
wątpliwości nie formułując 
jednak żadnych zaleceń do 
realizacji przez Burmistrza 
Miasta Kobyłka. Jest to 
nietypowe ponieważ gdy  
takich zaleceń  
nie ma kontrola kończy  
się zazwyczaj na protokole  
– uważa kobyłkowski radny 
Konrad Kostrzewa. 

-– Czekałem na wyniki tej 
kontroli. Sam głosowałem 
za jej przeprowadzeniem. 

Chociażby dlatego, że 
spółka Kobyłka Dom była 

tematem przewodnim kam-
panii wyborczej i pojawiło 
się w tamtym czasie całe 

mnóstwo niesłusznych 
oskarżeń i przekłamań  

– mówi Piotr Grubek. 



W ramach  
realizowanego  
w Gminie Klem-
bów programu 
można uzyskać 
dofinansowa-
nie do budowy 
przydomowej oczyszczalni 
ścieków w wysokości 
maksymalnie 50% kosztów 
budowy, jednak nie więcej 
niż 5000,00 złotych.

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

5więcej wiadomości na www.zyciepw.pl powiat

Kolejne przydomowe 
oczyszczalnie  
w Gminie Klembów  
oddane do użytku.

Od 2019 roku w Gminie Klembów reali-
zowany jest Program Budowy Przydomo-
wych Oczyszczalni Ścieków.

ekologiczne rozw
iązania

Gmina Klembów re-
alizuje od 2019 roku Pro-
gram Budowy Przydomo-
wych Oczyszczalni. Jest 
to Program wieloletni,  
w ramach którego można 
uzyskać dofinansowanie 
do budowy przydomo-
wej oczyszczalni ścieków  
w wysokości mak-
s y m a l n i e  5 0 % 
kosztów budowy, 
jednak nie więcej 
niż 5000,00 złotych

Głównym ce-
lem Programu jest 
rozwiązanie pro-
blemów gospo-
darki ściekowej 
na terenie gminy 

poprzez budowę przy-
domowych oczyszczalni 
ścieków, które zapewnią 
oczyszczanie ścieków by-
towych w stopniu umożli-
wiającym odprowadzanie 
ich do gleby bądź wód, 
zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.

Do chwili obecnej z 
dotacji skorzystało je-
denestu mieszkańców 
gminy.

Urząd Gminy Klem-
bów serdecznie zaprasza 
wszystkich zainteresowa-
nych, którzy chcieliby za-
poznać się ze szczegółami 

Programu Budowy Przy-
domowych Oczyszczalni 
Ścieków 

Wnioski o udzielenie 
dotacji  wraz z niezbęd-
nymi załącznikami można 
składać w Urzędzie Gmi-
ny w Klembowie, ul. gen.  
Fr. Żymirskiego 38, 05-
205 Klembów.

Szczegółowe infor-
macje pod numerem 29 
753 88 15 lub projekty@
klembow.pl

Źródło: UG Klembów

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

Praca 
Zatrudnię

Zatrudnię mechanika  
lub elektromechanika.  

Sokołówek gmina Dąbrówka,  
tel. 694 941 869

Budownictwo 
Usługi

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

Usługi - Różne   

Usługi - Różne   

OGŁOSZENIA DROBNE

UW
AG

A! Ogłoszenie drobne 
do rubryk:
Dam pracę

 i Szukam pracy
beZPłATNe!

– Maj – miesiąc od pokoleń zare-
zerwowany na matury… Czy dziś 
wiadomo już jak wygląda organi-
zacja tegorocznego egzaminu na 
poziomie powiatu?
– Ten rok jest wyjątkowy w nieprzy-
jemny sposób. Biorąc pod uwagę, że 
młodzież już od 2 miesięcy nie chodzi 
do szkoły, także przygotowanie do 
matury jest trudniejszym zadaniem 
dla nauczycieli i uczniów. Zatem 
ten dodatkowy miesiąc na naukę to 
dobry pomysł. Matury rozpoczną się 
8 czerwca i potrwają do 29 czerwca. 
Szkoły mają czas, by właściwie się do 
tego przygotować i zachować wyma-
gany reżim sanitarny. Wiemy, że w sa-
lach będzie jednocześnie przebywać 
mniej uczniów zdających egzaminy 
pisemne, zachowane zostaną odstępy 
min. 1,5 m. Wszyscy wchodzący do 
sali muszą być zdrowi i nie objęci 
kwarantanną. Aż do zajęcia miejsc 
siedzących będą mieli zasłonięte 
usta i nos. 
– Jak wyglądają przygotowania 
do organizacji tego ważnego dla 
wielu młodych ludzi egzaminu? 
– W większości szkoły zostały już wy-
posażone w środki ochrony osobistej 
i dezynfekujące. A skoro uczniowie 
będą pisali w większej liczbie sal, 
dyrektorzy zaangażują większą niż 
zwykle liczbę nauczycieli. Nie będzie 
z tym jednak problemu, bo lekcji w 
szkołach nie ma, a przeważnie tylko 
część pedagogów uczestniczyła w 
tym etapie egzaminów. Dla nas 
wszystkich są to nowe wyzwania or-
ganizacyjne, ale nie widzimy poważ-
niejszych zagrożeń. Oby tylko wszyscy 
byli zdrowi i mogli do egzaminów 
przystąpić. Warto w tym miejscu 
dodać, że do Starostwa dotarło w 
ostatnich dniach, w dwóch turach, 
ok. 3000 przyłbic przekazanych nie-
odpłatnie przez Instytut Lotnictwa.  
I tu należą się ogromne podziękowa-
nia dla Dyrektora Instytutu dra inż. 
Pawła Stężyckiego oraz Radnego 
Powiatu Adama Pietrzaka, Przewod-
niczącego Komisji Zdrowia, który był 
pomysłodawcą i realizatorem tej akcji.
– Powiat podpisał porozumienie w 
sprawie utworzenia nowych szkół 
ponadpodstawowych. Czego 
będą się tam mogli uczyć przyszli 
uczniowie?
– Nowa szkoła ponadpodstawowa 
powstaje w Jadowie. Pomimo faktu, 
że będzie ona stanowiła konku-
rencję dla szkół średnich w Urlach  
i Tłuszczu, przyjęliśmy tę inicjatywę 
z życzliwością. Nowa szkoła to impuls 
rozwojowy dla miasteczka Jadów 
(mówię miasteczka, bo Jadów był 
przez pół wieku miastem i to archi-
tektoniczne założenie miejskie jest do 
dziś widoczne!). Dlatego pozytywnie 
na ten pomysł zareagował i Zarząd 
Powiatu, i Komisja Edukacji, której 
przewodniczy, radny z gm. Jadów 
Piotr Borczyński i ostatecznie cała 
Rada Powiatu. W nowo powstającej 
szkole ma być uruchomiona klasa 
technikum o profilu hotelarsko-
-gastronomicznych i branżowa 
wielozawodowa, w której ucznio-
wie będą mogli kształcić się 
do przyszłej pracy w różnych 
zawodach, m.in. cukiernika, 
fryzjera, montera sieci sani-
tarnych itd. Lokalny rynek 
potrzebuje pracowników 
w tych zawodach. Powiat 
prowadzi tzw. sieć szkół, 
stąd wymagana była 
zgoda Rady Powiatu  
i porozumienie, któ-
re wspólnie ze Starostą Adamem 
Lubiakiem podpisaliśmy z Wójtem  
i Skarbnikiem gm. Jadów. 
– Jak będzie wyglądała organi-
zacja samej edukacji i finanso-
waniae tej szkoły? Kto będzie jej 
organem prowadzącym? 
– Organem prowadzącym szkołę 
będzie Gmina Jadów. Finansowanie 
szkoły w części realizowane będzie 
z subwencji oświatowej, która tra-
fi przez Powiat do Gminy. Część 
środków na pewno będzie musiała 
dołożyć już sama gm. Jadów. Powiat 
nie będzie z tego tytułu ponosił do-
datkowych kosztów. 
– Opóźnione są matury ale w 
pewnym zawieszeniu są również 
uczniowie kończący szkołę pod-

stawową. Jakie będą zastosowa-
ne rozwiązania, jak i kiedy odbę-
dzie się dla nich nabor do szkół ? 
– Nowo tworzone szkoły nieco opóź-
niły start uruchomienia elektro-
nicznego naboru do szkół, ale jest 
jeszcze czas. Ósmoklasiści będą 
pisali egzaminy dopiero 16-18 czerw-
ca, a pod koniec lipca poznamy wyniki. 
Uczniowie będą mogli składać wnio-
ski do wybranych szkół w terminie od 
15 czerwca do 10 lipca. W tej chwili 
prowadzony przez naczelnik Hannę 
Skrzypczak Wydział Edukacji przy-
gotowuje dla młodzieży informacje 
o sposobie logowania, rejestrowania i 

składania w formule online wniosków 
do szkół. Każdy absolwent szkoły 
podstawowej będzie miał możliwość 
wyboru 3 szkół spośród szkół z 
powiatu wołomińskiego i nieogra-
niczoną liczbę szkół poza powiatem 
wołomińskim. 12 sierpnia będzie 
wiadomo, kto został zakwalifikowany 
a 18 sierpnia, kto został przyjęty do 
szkół ponadpodstawowych. Później 
możliwa będzie jeszcze rekrutacja 
uzupełniająca. 
- Czy pojawiły się nowe propozycje 
dla młodzieży kończącej szkołę 
podstawową? 
– Kilka szkół prowadzonych przez 
Powiat przygotowało nowe kierunki 
nauczania. LO w Urlach urucha-
miamy nowy profil – ratownika me-

dycznego. Finalizujemy też umowę 
z Ministerstwem Obrony Narodowej 
na utworzenie klasy przygotowania 
wojskowego. LO w Radzyminie 
utworzy klasę lingwistyczną (rozsze-
rzone nauczanie języka angielskiego 
i hiszpańskiego). Zespół Szkół w 
Zielonce proponuje uczniom krypto-
logię i cyberbezpieczeństwo (technik 
programista i technik informatyk) 
oświetlenie sceniczne i teatralne 
(technik elektryk), język migowy 
(technik hotelarstwa), „ze sztuką w 
świat - zajęcia artystyczne” (LO klasa 
humanistyczna). Bogatą ofertę mają 
także pozostałe szkoły prowadzone 

przez Powiat zarówno w Wołominie, 
Radzyminie jak i Tłuszczu. Pełną 
ofertę edukacyjną Powiatu można 
znaleźć na stronie www Powiatu, stro-
nach szkół, na naszym profilu na FB. 
– DPSy w Polsce borykały się z 
problemami pandemii. Jak sobie 
z tym zagadnieniem radzi powiat 
wołmiński? 
- Szczęśliwie udało nam się uniknąć 
sytuacji, które byłyby interesujące dla 
mediów. I wcześniej nie mieliśmy 
powodów do narzekania, ale w tej 
trudnej sytuacji szczególnie docenia-
my dobrą współpracę z dyrektor DPS 
w Zielonce p. Małgorzatą Kowalską 
i dyrektor DPS w Radzyminie p. 

Jolantą Chałupką. Dopilnowały, by w 
placówkach przestrzegano reżimu 
sanitarnego oraz wyeliminowały 
ryzyko „przyniesienia” wirusa przez 
pracowników, którzy pracują w kilku 
instytucjach równolegle. 
– Dużo się mówi o zdalnej edukacji 
a jak udało się ją zorganizować w 
Domach Dzieckam bo o tym jakoś 
nikt nie mówi? 
- Zdalna edukacja w rodzinnych 
domach dziecka wygląda tak, jak w 
rodzinach, bo taki charakter mają te 
placówki. Na pewno jest trudniej, bo 
1-2- dzieci stanowi wyzwanie, przy 
większej gromadce… Najtrudniej 
jest w Domu Dziecka w Równem. 
Dzieci i młodzież z tego ośrodka 
uczą się w różnych szkołach podsta-

wowych w okolicy i średnich, bliżej i 
dalej. Oznacza to dużo większe ob-
ciążenie dla Dyrektora Jana Nowaka i 
wszystkich pracowników. Szczególnie 
wychowawcy „dostali w kość”, dlatego 
decyzją Zarządu Powiatu mają być im 
wypłacone dodatkowe wynagrodze-
nia, póki co jednorazowo po 1000 zł. 
- A co z poradniami psychologicz-
no-pedagogicznymi?
- Tu rygory sanitarne są jeszcze 
wyższe niż w szkołach. Niestety, 
nigdzie nie jest łatwo! Cieszymy się 
jednak, że we współpracy z Mia-
stem Ząbki (burmistrz Małgorzata 
Zyśk współfinanuje wynajem lokalu) 

uruchomiamy filię zielonkowskiej 
poradni w Ząbkach. Tu kłaniam się 
całemu Wydziałowi Edukacji i Człon-
kowi Zarządu Grzegorzowi Siwkowi, 
który jako radny powiatu z Ząbek nie 
odpuszczał tematu i od kilku miesięcy 
nadzorował to przedsięwzięcie. Li-
czymy, że to pozwoli skrócić kolejki...
- Panie starosto, dużo tego, więc 
może na koniec zapytam o Ossów 
i Radzymin. będą obchody w tym 
roku?
- Obchody będą, ale na pewno zmieni 
się ich formuła. Na pewno odbędą 
się Msze św. we wszystkich tych 
miejscach na terenie powiatu, gdzie 
rokrocznie świętuje się lokalne epi-

zody Bitwy Warszawskiej. Nie wydaje 
mi się, by organizowana była masowa 
impreza typu rekonstrukcja, ale nie 
wiemy dziś, jak będzie wyglądała 
sytuacja pandemiczna i obostrzenia 
w sierpniu. Na dziś kulminacyjnym 
punktem obchodów 100-lecia Bitwy 
Warszawskiej będzie odsłonięcie 
wysokiej figury Matki Bożej Łaskawej 
przy budującym się Sanktuarium św. 
Jana Pawła II w Radzyminie. W to 
przedsięwzięcie zaangażowaliśmy 
się jako Powiat także finansowo. 
Członek Zarządu Paweł Dąbrowski 
i Wiceprzewodniczący Rady Cezary 
Wnuk mają powody do satysfakcji. 
Ja też mam i liczę, że świętować Cud 
nad Wisłą będziemy równie godnie i 
w Radzyminie, i w Ossowie. 

Wszyscy muszą  
być zdrowi

– Najtrudniej jest w Domu Dziecka w Równem. 
Dzieci i młodzież z tego ośrodka uczą się 

w różnych szkołach podstawowych 
w okolicy i średnich, bliżej i dalej. 

Oznacza to dużo większe obciąże-
nie dla Dyrektora Jana Nowaka  

i wszystkich pracowników. Szcze-
gólnie wychowawcy „dostali  

w kość”– mówi Robert Szydlik, 
Wicestarosta Wołomiński

O przeciwdziałaniu pandemii, przygotowaniach do matur oraz o propozycjach 
kształcenia dla tegorocznych absolwentów szkół podstawowych a także o propo-
zycjach terminów egzaminów wstępnych i maturalnych z Robertem Szydlikiem, 
wicestarostą wołomińskim, rozmawia Teresa Urbanowska.

Starostwo otrzymało ok. 3000 przyłbic przekazanych nieodpłatnie przez Instytut Lotnictwa  
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W ramach zawartego 
porozumienia od 1 wrze-
śnia 2020 roku rozpocz-
nie działalność publiczne 
Technikum o profilu hote-
larsko-gastronomicznym 
oraz Szkoła Branżowa I 
stopnia w Jadowie. Sie-
dzibą placówek będzie 
b u d y n e k  s z ko l n y 
znajdujący się przy  
ul. 11 Listopada 15 w 
Jadowie.

Nowe szkoły 
będą kształciły mło-
dzież w zawodach 

takich jak m.in. technik 
hotelarstwa, technik usług 
gastronomicznych, piekarz, 
cukiernik, fryzjer, elektryk, 
czy monter sieci i instalacji 
sanitarnych.

Zaplanowane profile 
klas będą oferowały możli-
wość odbywania praktyk za-
wodowych m.in. w hotelach  
i punktach gastronomicz-
nych na terenie gminy 
Jadów. Przeprowadzenie 

pierwszego naboru na rok 
szkolny 2020/2021 odbę-
dzie się w ramach elektro-
nicznego systemu obsługi 
rekrutacji VULCAN w sieci 
placówek ponadpodstawo-

wych na terenie Powiatu 
Wołomińskiego.

– Zrównoważony roz-
wój i współpraca na rzecz 
mieszkańców Powia-
tu Wołomińskiego to dla 
mnie podstawa. Kolejne 
porozumienie podpisane. 
(...) Dzięki dobrym de-
cyzjom zyska młodzież.  
W tym przypadku z gminy 
Jadów, która będzie mogła 
kształcić się na własnym te-
renie. Gratulacje dla władz 
Jadowa, kolegów z Zarządu 
oraz Rady Powiatu. - sko-
mentował podpisanie umo-
wy starosta Adam Lubiak.

Źródło: Starostwo  
Powiatowe w Wołominie

Władze samo-
rządowe Jadowa 
na czele z wójtem 
Dariuszem Kokoszką 
powołały w tej miej-
scowści nową szkołę 
dla absolwentów 
szkół podstawowych. 
W tym celu zawarte 
zostało porozumienie 
z powiatem

Starosta Wołomiński Adam Lubiak wspólnie z 
Wicestarostą Robertem Szydlikiem podpisali 
z gminą Jadów porozumienie w sprawie utwo-
rzenia i prowadzenia przez gminę Jadów szkół 
ponadpodstawowych w Jadowie. Gminę repre-
zentowali Wójt Dariusz Kokoszka oraz Skarbnik 
Barbara Wójcik.

W Jadowie powstanie 
nowe Technikum  
i Szkoła Branżowa

dla absolw
entów

 szkoły podstaw
ow

ej

Wicestarosta wołomiń-
ski Robert Szydlik wspól-
nie z członkiem zarządu 
powiatu Grzegorzem Siw-
kiem podpisali umowę 
najmu lokalu przy  ul. 
Batorego 62a w Ząbkach,  
w którym zostanie otwarta 
filia powiatowej Poradni 
Psychologiczno-Pedago-
gicznej.

Zadaniem nowej po-
radni będzie wsparcie psy-
chologiczne, logopedyczne 
oraz pedagogiczne dzie-
ci i młodzieży  z Ząbek, 
których szacowana liczba 
wynosi około 10 tysięcy.

Zgodnie  z  umową 
placówka rozpocznie 
działalność na początku 
czerwca br. Podpisanie 
umowy najmu było możli-
we dzięki porozumieniu, 
które na początku maja 
2020 roku zawarli starosta 
Powiatu Wołomińskiego 

Adam Lubiak i burmistrz 
Miasta Ząbki Małgorzata 
Zyśk  w sprawie współ-
finansowania kosztów 
prowadzenia poradni.

- Kolejny krok ku uru-
chomieniu Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicz-
nej w Ząbkach to podpi-
sanie umowy na najem 
lokalu przy ul. Batorego 
62 w Ząbkach. Razem  z 
Robertem Szydlikiem, 

wicestarostą wołomiń-
skim podpisaliśmy 

niezbędne dokumenty. 
Startujemy 1 czerwca - 
informował na Facebooku 
Grzegorz Siwek.

W ramach przygotowań 
do uruchomienia Porad-
ni Psychologiczno - Pe-
dagogicznej w Ząbkach 
przeprowadzony został 
proces rekrutacyjny  m.in. 
na stanowiska pedagoga-
-diagnosty oraz logopedy, 
którzy niebawem rozpocz-
ną pracę z dziećmi  i mło-
dzieżą w nowo utworzonej 
placówce.

– Nowa 
poradnia w 

Ząbkach będzie 
wsparciem psy-
chologicznym, 

logopedycznym 
i pedagogicznym 
dzieci i młodzieży 
z Ząbek – mówi  

starosta wołomiński 
Adam Lubiak

Umowa na najem lokalu dla Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej w Ząbkach podpisana.

Filia powiatowej Poradni 
Psychologiczno 
-Pedagogicznej  
będzie w Ząbkach

dla dzieci i m
łodzieży 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Działając na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 710 ze zm.) – dalej 
u.t.k. informuję, że na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w  celu realizacji inwestycji polegającej na:

„Budowie skrzyżowań dwupoziomowych – dwóch tuneli drogowych pod linią kolejową nr 21 i  pod linią kolejową nr 449 łączących 
ulicę Inżynierską z ul. Leśną oraz wiaduktu drogowego nad ulicą kolejową wraz z budową odcinka drogi łączącej ulicę Inżynierską  
z ulicą Słowackiego w Zielonce”, w ramach projektu CEF: „Prace na linii E75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na 
odcinku Warszawa Rembertów - Sadowne”.

Linie rozgraniczające teren planowanej inwestycji obejmują nieruchomości lub ich części na terenie miasta Zielonka powiat wołomiński 
wskazane poniżej (w nawiasie podano numer działki ewidencyjnej przed projektowanym podziałem): 

Miasto Zielonka
Obręb ewidencyjny 0013 - działki ewid. o nr: 40/6, 40/7, 41/3, 41/4, 42/1, 42/5, 50/7 (50/1), 50/9, 50/10 (50/2), 51, 55, 87;
Obręb ewidencyjny 0017 - działka ewid. o nr 55;
Obręb ewidencyjny 0018 – działka ewid. o nr: 30/3;
Obręb ewidencyjny 0037 - działki ewid. o nr: 6/1, 7/5 i 7/6 (7/1), 8/14 i 8/15 (8/1), 8/16 i 8/17 (8/2), 12/3 i 12/4 (12), 14, 15/5 i 15/6 (15/1), 18/3 
(18), 20/3 (20), 24/3 (24), 25/3 (25), 28/3 (28), 31/3 (31), 33/5 i 33/6, (33/2), 100;
Obręb ewidencyjny 0042 - działki ewid. o nr: 1/1, 1/2, 2/6, 3/1, 7.

W związku z planowaną inwestycją przewidywane są ograniczenia w korzystaniu z  nieruchomości, zgodnie z przepisami art. 9q ust. 
1 pkt 6. u.t.k.: „w celu zapewnienia prawa do  wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia inwestycji kolejowej, w tym dokonania związanej 
z nią budowy lub przebudowy układu drogowego lub urządzeń wodnych, lub założenia i  przeprowadzenia na nich ciągów drenażowych 
przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności i sygnalizacji, a także 
innych podziemnych i naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z  tych przewodów i urządzeń, a także 
prac związanych z konserwacją, utrzymaniem lub usuwaniem awarii”, dotyczące następującej nieruchomości (w nawiasie podano numer działki 
ewidencyjnej przed projektowanym podziałem):

Obręb ewidencyjny 0013 - działki ewid. o nr: 40/6, 40/7, 41/3, 42/1, 42/5, 50/10 (50/2), 55, 87;
Obręb ewidencyjny 0037 - działki ewid. o nr: 6/1, 7/6 (7/1), 8/15 (8/1), 8/17 (8/2), 12/4 (12), 14, 15/6 (15/1), 33/6, (33/2), 100;
Obręb ewidencyjny 0042 - działki ewid. o nr: 1/1, 3/1, 7.

Realizacja przedmiotowej inwestycji kolejowej wymaga przejścia przez działkę, stanowiącą teren wód płynących: nr 41/4, obręb 
ewidencyjny 0013 Inwestor zgodnie z art. 9ya ust. 1 u.t.k. jest uprawniony do jej nieodpłatnego zajęcia na czas realizacji inwestycji. Stosownie 
do art. 9ya ust. 4 i 5 u.t.k. inwestor winien uzgodnić w drodze pisemnego porozumienia z odpowiednimi podmiotami, o których mowa w art. 
212 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.  U  z 2020 r. poz. 310 ze zm.) zakres, warunki i termin tego zajęcia, a prawo do 
dysponowania przedmiotową nieruchomością na cele budowlane inwestor będzie musiał uzyskać na zasadach ogólnych.

Powyższe nieruchomości stanowią, obszar na którym będzie realizowana planowana inwestycja.

Inwestycja będzie wymagała zatwierdzenia podziału nieruchomości (art. 9g ust. 1 pkt. 5 u.t.k.) wskazanej poniżej (w nawiasie podano 
numery działek ewidencyjnych wydzielonych w  wyniku projektowanego podziału nieruchomości, pogrubionym drukiem wskazano numer 
działki przeznaczonej do przejęcia pod inwestycję):

Obręb ewidencyjny 0013 - działki ewid. o nr: 50/1 (50/7, 50/8), 50/2 (50/9, 50/10);
Obręb ewidencyjny 0037 - działki ewid. o nr: 7/1 (7/5, 7/6), 8/1 (8/14, 8/15), 8/2 (8/16, 8/17), 12 (12/3, 12/4), 15/1 (15/5, 15/6), 18 (18/3, 18/4), 
20 (20/3, 20/4), 24 (24/3, 24/4), 25 (25/3, 25/4), 28 (28/3, 28/4), 31 (31/3, 31/4), 33/2 (33/5, 33/6).

Akta sprawy, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 256) – dalej k.p.a., znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 
Warszawa.

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 k.p.a., uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia  
w niniejszej sprawie. 

Publiczne ogłoszenie nastąpi w dniu 28 maja 2020 r.
Z dniem doręczenia zawiadomienia o wszczęciu niniejszego postępowania administracyjnego w odniesieniu do nieruchomości 

objętych wnioskiem o wydanie decyzji o  ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, do czasu ostatecznego zakończenia postępowania  
w sprawie wydania takiej decyzji, nie wydaje się decyzji o pozwoleniu na budowę dla innych inwestycji, a  toczące się postępowania w tych 
sprawach podlegają zawieszeniu do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii 
kolejowej (art. 9o ust. 12 u.t.k.).

W przypadku zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych wszczęcie postępowania w przedmiocie wydania decyzji  
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zobowiązuje właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej do wniesienia sprzeciwu od 
zgłoszenia (art. 9o ust. 13 u.t.k.).

Powyższych warunków nie stosuje się do postępowań dotyczących inwestycji celu publicznego, których przygotowanie i realizacja 
następuje za zgodą podmiotu, na wniosek którego wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej 
(art. 9o ust. 14 u.t.k.).

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej  
o każdej zmianie swego adresu (art. 41 pkt § 1 i § 2 k.p.a.).

WI-I.747.2.4.2020.EA

Wodowanie łodzi w Kuligowie
Strażacy z OSP Kuligów mają nową łódź ratunkową, która posłuży do patrolowania Bugu. Uroczyste wo-
dowanie nowej łodzi ratunkowej z silnikiem zaburtowym i przyczepką podłodziową odbyło się 15 maja. 

W miniony piątek (15 maja 2020 
r.) w Kuligowie w gminie Dąbrówka 
na terenie przystani znajdującej się w 
okolicy ul. Wojska Polskiego 20 odbyło 
sie wodowaniu nowej łodzi ratunkowej 
OSP Kuligów. Będzie ona wykorzy-
stywana przez strażaków ochotników 
do m.in. patrolowania Bugu. Łódź 
ratownicza z silnikiem zaburtowym i 
przyczepką podłodziową Whaly 435R 
została zakupiona przy wsparciu 
środków z budżetu województwa ma-
zowieckiego. Samorząd Mazowsza na 
ten cel przeznaczył 30 tys. zł.

Gospodarzem uroczystości był 
Mirosław Kuligowski – prezes OSP 
Kuligów, który witał zgromadzonych 
nad brzegiem Bugu gości reprezen-
tujących gminne władze samorządowe 
na czele z wójtem  Radosławem Ko-
rzeniewskim i zastępcą Dorotą Wró-
bel. Na to okolicznościowe spotkanie 
przybyli również: Wiktor Oleśkiewicz 
i Andrzej Rosa – radni Gminy Dą-
brówka oraz księża Piotr Milewski – 
proboszcz Parafii w Kuligowie, ksiądz 
proboszcz Robert Kalisiak i ksiądz 
proboszcz parafii w Dąbrówce Andrzej 
Piotrowski, który to również udzielił 
błogosławieństwa.

 Wśród szacownych gości znaleźli 
się także: sołtys Kuligowa Jolanta 
Jabłońska oraz druhowie z OSP 
Kuligów. Samorząd Województwa 
Mazowieckiego reprezentował Igor 
Sulich – Dyrektor Delegatury w 
Wołominie i radny w Radzie Powiatu 
wołomińskiego.

Jednostka OSP Kuligów pozyskała 
łódź dzięki dofinansowaniu Samorządu 
Województwa Mazowieckiego oraz 
Urzędu Gminy Dąbrówka. Całość 
zadania 61300 zł. Jednostka OSP Ku-
ligów specjalizuje się w ratownictwie 
wodno-powodziowym ze względu 
na lokalizację. Zdobywa nagrody na 

szczeblach wojewódzkich i krajowych 
w zawodach w ratownictwie wodno-
-powodziowym. Łódź ratownicza 
WHALY 435r z silnikiem Evinrude 
40KM jest wykonana z polietylenu, jej 
dwuwarstwowe dno sprawia, że  jest 
to łódź niezatapialna. Jej poszycie jest 
odporne na uderzenia, otarcia oraz inne 
uszkodzenia mechaniczne. W łodzi 
może przebywać  sześciu ratowników.

W ubiegłym roku z budżetu Ma-
zowsza Gmina Dąbrówka (pow. wo-
łomiński) obok wsparcia na dofinan-
sowanie do zakupu łodzi ratunkowej 
dla OSP Kuligów (30 tys. zł) otrzymała 
również pomoc finansowaną na re-
mont stolarki drzwiowej oraz tynków 
strażnicy OSP Ludwinów-Józefów 
(12,4 tys. zł).

 – Chciałem bardzo podziękować 
druhom za aktywny udział w pozy-
skiwaniu środków. Z pewnością tak 
nowoczesny sprzęt  w rękach  naszych, 
świetnie wyszkolonych strażaków 
poprawi bezpieczeństwo na gminnych 
akwenach. Choć lepiej byłoby dla nas 
wszystkich by nie było konieczności 
nagłego interweniowania  – powiedział 
podczas uroczystości Radosław Korze-
niewski, Wójt Gminy Dąbrówka.

Nowa łódźratunkowa OSP Kuligów będzie patrolowała Bug



Na stronie Interneto-
wej placówki zamieszczo-
no informację dotyczącą 
zasad obowiązujących 
osoby chcące skorzy-
stać z usługi medycznej.  
- Mając na względzie Pań-
stwa bezpieczeństwo, Pa-
cjenci do punktu pobrań 
będą przyjmowani na pod-
stawie zapisów przy za-
chowaniu reżimu sanitar-
nego. Przypo-
minamy także 
o konieczności 
posiadania ma-
seczki – brzmi 
zamieszczona 
dla pacjentów 
in formac ja . 
R e j e s t r a c j i 
m o ż n a  d o -
konać od po-
niedziałku do 
piątku w go-
dzinach 07.00 
- 18.00 dzwo-

niąc na jeden z podanych 
numerów telefonów: (22) 
763 32 20 / (22) 763 32 92 
/ (22) 763 32 94 / (22) 763 
32 99.

Nie jest to jedyna in-
formacja dotycząca funk-
cjonowania świadczonych 

usług w w wołomińskim 
szpitalu.

Z punktu widzenia ro-
dziców ważna może okazać 
się informacja dotycząca 
nowej lokalizacji niektó-
rych poradni specjalistycz-
nych dla dzieci bowiem 
od 18 maja 2020 roku, po-
radnie specjalistyczne dla 
dzieci w zakresie chirurgii 
ogólnej i alergologii, pra-
cują w nowym obiekcie w 

Wołominie przy ul. Sasina 
15 czyli w budynku Noc-
nej i Świątecznej Opieki 
Zdrowotnej.

Ale nie tylko tych po-
radni należy szukać pod 
nowym adresem albowiem 
do nowej lokalizacji została 
przeniesiona również cała 
rejestracja specjalistyczna 
do poradni dla dzieci. Jest 
ona czynna od poniedział-
ku do piątku w godzinach 
08.00 - 17.00. Kontakt 
telefoniczny pod numera-
mi: 510 273 159 lub (22) 
773 56 89.

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

728 maja 2020 zdrowie

Od 20 maja Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
w Wołominie wznowił działalność Punktu Pobrań w 
Poradni Specjalistycznej. Część dziecięcych poradni 
specjalistycznych przeniesiono do nowej lokalizacji. 

„Odmrażanie”  
w służbie zdrowia przyszpitalne przychodnie dla dzieci

Od 18 maja 
poradnie 
specjali-
styczne dla dzieci  
w zakresie  
chirurgii ogólnej i 
alergologii, pracują  
w nowym obiekcie  
w Wołominie przy  
ul. Sasina 15 czyli  
w budynku NPL

Jak wzmocnić odporność

Odporność organizmu nie jest dana nam raz na zawsze. Trzeba o nią dbać, budować ją właściwym stylem 
życia i odżywiania się. Jej wzmacnianie należy zacząć odpowiednio wcześnie, by w okresie wzmożonego 
narażenia była odpowiednio mocna i mogła bronić się przed wirusami, bakteriami i grzybami. 

Sen i wypoczynek
Jeżeli nie pozwalacie swojemu 

organizmowi odpowiednio odpocząć 
z pewnością prędzej czy później 
odbije się to na jego odporności. 
Zapotrzebowanie człowieka na sen 
to ok. 8 godzin w ciągu doby. Podczas 
mocnego i głębokiego odpoczynku 
liczba limfocytów odpowiedzialnych 
za układ immunologiczny wzrasta. 
Dobry wypoczynek to taki, który 
odbywa się w absolutnej ciemności i 
ciszy, niezakłócany zbędnym światłem 
czy szumem telewizora. Szyszynka 
wydziela wtedy melatoninę, która 
odpowiada za właściwy rytm dobowy 
oraz za funkcjonowanie układu od-
pornościowego. Szczególnie utrud-
nione zadanie mogą mieć osoby 
pracujące w nocy.

Aktywność fizyczna
Sport to zdrowie i chociaż ten 

zdawać by się mogło banał powtarzany 
jest od lat warto zastanowić się, jak 
wiele w nim prawdy. Absolutnym 
minimum jest poświęcanie na ak-
tywność fizyczną 30 minut 3 razy  
w tygodniu. Świetnie sprawdzi się pły-
wanie, jazda na rowerze czy bieganie. 
Także codzienne spacery przysłużą 
się odporności naszego organizmu, 
a zwłaszcza poprawią stan górnego 
odcinka układu oddechowego.
Prawidłowa dieta

Warzywa i owoce to nasi sojusznicy 
w walce o odporność.Formą najlepiej 

przyswajaną przez organizm jest 
świeżo wyciskany sok. Pozwala on na 
szybsze wchłanianie wszelkich proz-
drowotnych składników odżywczych. 
Właśnie dlatego taki sprzęt jak blender 

czy wyciskarka wolnoobrotowa jest 
doskonałym ułatwieniem budowania 
odporności. Dobry sprzęt pozwoli 
wycisnąć dużą dawkę witamin, skład-
ników mineralnych, antyoksydantów.

Dbając o odpowiednią dietę nie 
można zapominać o jogurtach natu-

ralnych, które obfitują w żywe kultury 
bakterii. Pobudzają one białe ciałka 
krwi do większej aktywności, czyli 
ćwiczą je na okoliczności powstania w 
organizmie prawdziwego zagrożenia.

Jednym z najbardziej naturalnych 
produktów wspierających odporność 
jest miód. Doskonale radzi sobie  
z infekcjami górnych dróg odde-
chowych, katarem, kaszlem, chrypą  
i zapaleniem zatok. Kolejną naturalną 
metodą walki o nasze zdrowie jest 

spożywanie imbiru. Jest to jeden  
z najskuteczniejszych środków prze-
ciwzapalnych. Działa przeciwbólowo 
i przeciwgorączkowo, hamuje rozwój 
bakterii, wirusów i grzybów.

Jak więc zbudować odporność 
przy pomocy właściwej diety? Moż-
na przygotować świeży i pożywny 
sok, który będzie zawierał wszystkie 
składniki niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowanie zdrowego organizm

Źródło: www.ronic.pl

Warzywa i owoce to nasi 
sojusznicy w walce  
o nienaganną odporność. 
Formą najlepiej przyswa-
janą przez nasz organizm 
jest świeżo wyciskany 
sok. Pozwala on na szyb-
sze wchłanianie wszelkich 
prozdrowotnych składni-
ków odżywczych. Właśnie 
dlatego taki sprzęt jak 
blender czy wyciskar-
ka wolnoobrotowa jest 
doskonałym ułatwieniem 
budowania odporności. 
Dobry sprzęt pozwoli wyci-
snąć dużą dawkę witamin, 
składników mineralnych, 
antyoksydantów.

Zdrowe i piękne stopy przez cały rok
Niewygodne buty, uprawianie sportu i pokonywane każdego dnia kilometry sprawiają, że skóra stóp ma prawo 
poczuć się zmęczona i przesuszona. Zwłaszcza latem, kiedy większość czasu spędzamy bardzo aktywnie. 

Sucha skóra traci elastyczność 
i jest podatna na powstawanie pęk-
nięć, przez które do organizmu 
mogą wnikać bakterie, grzyby lub 
wirusy. Skutecznym środkiem za-
pobiegającym tym dolegliwościom 
jest krem na zrogowaciały naskórek 
i pękające pięty z 25% mocznikiem 
firmy CristinenMoor, który pomoże 
zadbać o zdrowe i piękne stopy, bez 
wizyt u kosmetyczki. Stosowany re-
gularnie usuwa do 70% zrogowaceń 
w ciągu 2-3 tygodni, bez konieczności 
skrobania i tarcia lub stosowania inwa-
zyjnych metod. Zrogowaciały naskórek 
zostanie usunięty delikatnie i trwałe ze 
stóp, dłoni, łokci i kolan. 

Unikalna mieszanka naturalnych 
składników m.in. mocznika, olejku jojo-
ba, olejku z drzewa herbacianego, olej-
ku sosnowego, oliwy z oliwek i esencji  
z arniki zapewnia długotrwałe nawilżenie  
i błyskawicznie regeneruje skórę stóp. 
Jednocześnie krem chroni pięty  przed 

ponownym pękaniem, usuwa trwale 
modzele i odciski, głęboko odżywia i 
nawilża,  usuwa szorstkość 
i wspomaga odbudowę 
zniszczonego naskórka. 
Szybko się wchłania, 
nie zatyka porów, skóra 
może oddychać i wy-
dzielać pot

Mocznik (25%) – urea - jest nie-
zbędnym składnikiem pielęgnacji 

skóry. To naturalny czynnik 
nawilżający, ułatwia 

złuszczanie i zwięk-
sza przepuszczal-
ność warstwy rogo-
wej. Ma działanie 

przeciwbakteryjne, 
jest niezastąpiony 
przy problemach po-
pękanych pięt i przy 
łuszczycy. Polecany 
do pielęgnacji miejsc 
najbardziej narażo-
nych na przesuszenie,  

tj. łokci i kolan. Po na-
łożeniu kremu na skórę, 

mocznik  wnika w warstwę rogową 
naskórka, pochłania i zatrzymuje wodę, 
zapewniając przesuszonej skórze dłu-
gotrwałe nawilżenie.

Olejek sosnowy działa przeciw-
zapalnie, przeciwbakteryjnie i roz-

kurczowo. Zapobiega utracie wody  
i hamuje proces starzenia po-
wierzchniowej warstwy skó-
ry. Ma właściwości relaksacyjne  
i odświeżające.

Olejek jojoba zawiera składniki 
odżywcze i natłuszczające, witaminy E, 
F i A oraz woski. Łagodzi stany zapalne, 
działa łagodząco i bakteriobójczo

Olejek z drzewa herbacianego 
działa antybakteryjnie i antygrzy-
biczne, wykorzystywany jest w me-
dycynie naturalnej na stany zapalne  
i infekcje

Esencja z arniki ma działanie re-
generujące. Łagodzi podrażnienia, 
pielęgnuje i poprawia kondycję skóry.  
Arnika działa przeciwzapalnie i kojąco, 
przynosi ulgę zmęczonym stopom.

Krem na zrogowaciały naskórek i 
pękające pięty z 25% mocznikiem to te-
stowany dermatologicznie, bezpieczny 
dla zdrowia i skuteczny preparat. 

Aleksandra Olczyk

Wolny od para-
benów Krem na 
zrogowaciały na-
skórek i pękające 
pięty z 25% mocz-
nikiem CristinenMoor, 
został opracowany specjalnie 
dla suchej, szorstkiej  i zrogo-
waciałej skóry. Krem może być 
także stosowany przez diabety-
ków przy stopie cukrzycowej.

fot. www.naturadlaciala.pl 11 urodziny Optyka Golden Eye!
Zapraszamy 17 czerwca
na pyszny tort.
Gościem specjalnym
będzie stylistka opraw okularowych
- nauczy Was jak dobierać kształt
i kolor oprawy do twarzy.

Rabaty i niespodzianki
będą czekały na Was
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28 maja 2020 powiat

Komitet Rewitalizacji 
współpracuje z mareckim 
samorządem nad opraco-
wywaniem i wdrażaniem 
Programów Rewitalizacji 
Miasta Marki. Stanowi 
on forum dialogu pomię-
dzy zainteresowanymi 
stronami oraz opiniuje  
i doradza.

W skład mareckiego 
Komitetu Rewitalizacji 
wchodzą  przedstawicie-
le środowisk gospodar-
czych, organizacji poza-
rządowych, urzędnicy oraz 

mieszkańcy mia-
sta. Aby wzmocnić repre-
zentację mieszkańców  
w komitecie Urząd Miasta 
Marki ogłosił nabór uzupeł-
niający jego skład.

Zgłoszenia kandydatów 
można dokonać poprzez 
wypełnienie i złożenie for-
mularza zgłoszeniowego  
w formie skanu na adres 
mailowy: michal.babic-
ki@marki.pl lub złoże-

nie go w wersji papierowej  
w terminie do 11 czerwca 
2020 roku do godz. 16.00 w 
Urzędzie Miasta Marki

Jeśli kandydatów bę-
dzie więcej niż miejsc, 
nazwiska nowych człon-
ków zostaną wyłonione  
w drodze losowania. 

Uczestnictwo w marec-
kim Komitecie Rewitalizacji 
ma charakter społeczny, a za 
udział w jego posiedzeniach  
i pracach nie przysługuje 
wynagrodzenie. 

Samorządowcy zapra-
sza osoby zainteresowane 
udziałem w pracach Komi-
tetru Rewitalizacji zgodnie 
z hasłem Marki.Włączsię

Deklarację dla kandyda-
tów można pobrać ze strony 
Urzędu Miasta Marki pod 
adresem http://www.marki.
pl/aktualnosc-8500-rewita-
lizacja_wlacz_sie

Źródło: UM Marki
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iasta Komitet Rewitalizacji współpracuje  
z mareckim samorządem nad opracowywaniem i wdrażaniem  

Programów Rewitalizacji Miasta Marki.

Urząd Miasta Marki ogłosił nabór na uzupeł-
nienie składu Komitetu Rewitalizacji przez 
przedstawicieli mieszkańców. 

Rewitalizacja  
Marek, włącz się

– KGW Myszadlanki to chluba 
sołectwa. Panie potrafiły się 
zorganizować i ponad wszelką 
wątpliwość udowodniły, że połą-
czenie tradycji i współczesności 
może przynieść korzyści dla całej 
lokalnej społeczności. Kiedy po-
jawił się pomysł założenia koła i 
jaki jest Pana stosunek do tej ini-
cjatywy. Ile kobiet należy obecnie 
do KGW Myszadlanki?
- Koło Gospodyń Wiejskich w My-
szadłach powstało w 2014 roku. 
Początkowo działało głównie przy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Myszadłach. Członkowie organi-
zacji byli organizatorami różnych 
wydarzeń kulturalnych, sportowych i 
innych. Początkowy zapał minął dość 
szybko i stowarzyszenie po pewnym 
czasie zawiesiło swoją działalność. W 
roku 2019 grupa kobiet z Myszadeł 
doprowadziła do reaktywowania 
Koła. Dzięki wsparciu Wójta, który 
nieodpłatnie udostępnił stowarzy-
szeniu lokal w szkole członkinie 
organizacji mają miejsce do spotkań. 
W przeciągu kilku miesięcy My-
szadlanki zorganizowały warsztaty 
dla dzieci i rodziców ze szkoły w 
Myszadłach, bal karnawałowy w 
straży, Dzień Sołtysa z pysznym 
tortem, warsztaty robienia Palmy 
Wielkanocnej oraz ferie dla dzieci.
Organizacja zajęć feryjnych była dla 
Myszadlanek dużym wyzwaniem. 
Zaproponowany program spotkał 
się z aprobatą ze strony dyrektora 
szkoły, podczas ferii dzieci wzięły 
udział w licznych zawodach i za-
bawach sportowych, warsztatach 
techniczno-plastycznych, a także 
w warsztatach kulinarnych. Do 
współpracy zaproszona została 
również zaprzyjaźniona Ochotnicza 
Straż Pożarna z Myszadeł. Strażacy 
przeprowadzili zajęcia z zakresu  
pierwszej pomocy. Dzieci uczyły 
się poprawnie przeprowadzić RKO, 
zrobić opatrunek, przypomniane 
zostały numery alarmowe, zapoznały 
się ze sprzętem strażackim. Na za-
kończenie ferii odbyło się spotkanie 
podsumowujące wspólnie spędzone 
dwa tygodnie. Wszyscy byli bardzo 
zadowoleni z zorganizowanych ferii.
Dzięki ogromnemu zaangażowa-
niu, przyjaznej atmosferze pracy i 
serdeczności jaka towarzyszy My-
szadlankom nie sposób odmówić 
im pomocy. Jestem bardzo dumny, 
że to właśnie w moim sołectwie po-
wstała taka inicjatywa, dlatego 
staram się wspierać dzia-
łalność Pań. Liczę, że 
KGW będzie pręż-
nie się rozwijać 
i zarazi swoją 
działalnością 
kolejne oso-
by.
– Obecnie 
główny 
wysiłek 
Mysza-

dlanek koncentruje się na szyciu 
maseczek ochronnych. W pomoc 
zaangażowała się także Gmina 
Jadów, która przekazała na ten 
cel środki finansowe. Czego jesz-
cze potrzebują Panie z Myszadeł?
- Panie z Koła są bardzo kreatywne, 
potrafią odnaleźć się w każdej sytu-
acji. W czasie epidemii postanowiły 
wykorzystać swoje umiejętności  
i zaczęły szyć maseczki, które trafiają 
do mieszkańców, instytucji, a przede 
wszystkim szpitali. Jako pracownik 
szpitala doskonale wiem, jak bardzo 
potrzebne są teraz środki ochrony 
osobistej. Wśród Pań z Koła Gospo-
dyń mamy krawcowe, więc samo 
uszycie maseczek nie było proble-
mem. Problemem natomiast okazał 
się brak środków finansowych. Na 
szczęście mieszkańcy wsi zorgani-
zowali zrzutkę na materiały i inne 
niezbędne produkty, potem w miarę 
jak aktywność Myszadlanek stawała 
się popularna pojawiali się sponsorzy. 

Wsparcie finansowe otrzymaliśmy 
również dwukrotnie od Wójta Gmi-
ny Jadów. Ciągle jednak brakowało 
rąk do szycia. Zapotrzebowanie na 
maseczki było duże, a chętnych do 
szycia mało. Panie szyły nawet po 12-
15 godzin. Dzięki licznym prośbom 

o pomoc zgłosiło się kilka Pań, które 
wspierają nas w szyciu.
Do tej pory przekazaliśmy ponad 
2500 sztuk maseczek, które trafiły  do 
szpitali: w Węgrowie, w Wołominie, 
w Warszawie. Maseczki otrzymał 
także urząd gminy, ośrodek pomocy 
społecznej, policja, okoliczne sklepy. 
Wszyscy oczywiście bezpłatnie. Po-
mimo to, że Panie szyją bezustannie 
lista ośrodków, które zgłaszają chęć 
przyjęcia maseczek ciągle jest długa. 
Czego potrzebujemy? – oczywiście 
kolejnych materiałów, gumek i rąk 
do szycia
– Co powinien zrobić Sołtys, aby 
rozbudzić w ludziach chęć do 
działania? Jaka jest rola sołtysa 
w inicjowaniu i kreowaniu postaw 
społecznych? Panu się to udaje?
- Staram się na bieżąco reagować na 
prośby moich mieszkańców, służyć 
im radą i pomocą. Mam nadzieję, 
że mieszkańcy czują moje wspar-
cie i chęć pomocy. Tak samo było  

z Myszadlankami, pomogłem tyle ile 
mogłem i potrafiłem, nie ma w tym 
nic niezwykłego.
– Z jakimi problemami aktualnie 
boryka się sołectwo?
- Jak każde sołectwo chcielibyśmy 
mieć wyremontowane wszystkie 
drogi, kanalizację i tak dalej. Jednak 
zdajemy sobie sprawę, że wszystko 
wymaga czasu i pieniędzy. Będziemy 
zabiegać o kolejne inwestycje na tyle, 
na ile tylko się da.
W naszej miejscowości jest szkoła 
podstawowa, chcielibyśmy żeby 
oprócz zajęć wynikających z pod-
stawy programowej dzieciaki mogły 
korzystać również z zajęć dodatko-
wych. Jednak głównym problemem 
mieszkańców nie tylko sołectwa, 
ale myślę, że całej gminy jest brak 
miejsc pracy. Potrzebujemy nowych 
przedsiębiorców, którzy zapewnią 

pracę naszym mieszkańcom tu na 
miejscu. Jeżeli nie będziemy tracić 
czasu na dojazdy do Warszawy bę-
dziemy mieli go więcej na aktywność 
społeczną.
Kolejnym problemem jest koniecz-
ność zakupu nowego samochodu 
dla OSP Myszadła, jednostki, która 
wchodzi w skład Krajowego Syste-
mu Ratowniczo-Gaśniczego. Jest to 
jednostka niezwykle aktywna, oprócz 
stałego udziały w akcjach strażacy 
aktywnie włączają się w życie lo-
kalnej społeczności, często sami są 
inicjatorami różnych wydarzeń. Na 
szczęście zaangażowanie druhów 
doceniają nie tylko mieszkańcy, ale 
również władze gminy. Myślę, że 
dzięki wspólnym wysiłkom OSP 
Myszadła już niedługo będzie dys-
ponować nowym wozem.
– Co w najbliższej przyszłości 
planuje Pan jako sołtys zrobić dla 
mieszkańców Myszadeł?
- Najbliższa przyszłość niestety 

nadal jest obciążona widmem epi-
demii. To co się wydarzyło, szcze-
gólnie w kontekście zakazu wy-
chodzenia z domu i organizowania 
spotkań uzmysłowiło mi jak wielu 
mieszkańców naszej miejscowości 
nie ma dostępu do nowoczesnych 
technologii, bez których w takiej 
sytuacji stają się zupełnie wyklu-
czeni. Jak tylko sytuacja wróci do 
normy postaramy się zorganizować 
warsztaty korzystania z komputera 
dla mieszkańców. Będzie to również 
czas, kiedy mieszkańcy po tak długiej 
przerwie będą chcieli wreszcie się 
spotkać. Na pewno zorganizujemy 
ognisko, może festyn. Jednak teraz 
moja uwaga i działalność skupiona 
jest na pomocy Paniom z Koła Go-
spodyń Wiejskich, dopóki będzie 
taka potrzeba będziemy nadal szyć 
maseczki.

Mieszkańcy sołectwa Myszadła udowodnili, że wspólne działanie jest nie tylko 
źródłem satysfakcji, ale sprzyja integracji środowisk lokalnych i  kształtowa-
niu postaw prospołecznych. O KGW Myszadlanki i planach na przyszłość  z 
Andrzejem Taborem sołtysem Myszadeł rozmawia Aleksandra Olczyk.

– Jestem bardzo dumny, że to właśnie  
w moim sołectwie powstała taka ini-

cjatywa, dlatego staram się wspierać 
działalność Pań z Koła Gospodyń 
Wiejskich Myszadlanki. Liczę, że 
KGW będzie prężnie się rozwijać  

i zarazi swoją działalnością kolej-
ne osoby – mówi  

AndrzejTabor sołtys Myszadeł 

Myszadlanki - udany mariaż 
tradycji i nowoczesności

„Aleja Bohaterów Bitwy  
Warszawskiej 1920” z muralami

Samorządowcy z powiatu wołomińskiego, przez które przebiega trasa S8, proponują, by nadać 
jej nazwę, która upamiętni ludzi i wydarzenia sprzed 100 lat. 

W tym roku z powodu epide-
mii koronawirusa obchody setnej 
rocznicy Bitwy Warszawskiej będą 
z całą pewnością znacznie skrom-
niejsze niż się spodziewano. 

„Nasze działania nie powinny 
sprowadzać się jedynie do prze-
kładania zaplanowanych wydarzeń. 
Funkcjonując w tym trudnym 
okresie powinniśmy szukać no-
wych dróg do godnego uczcze-
nia stulecia Bitwy Warszawskiej, 
wspólnych inicjatyw, które możli-
we będą do realizacji, mimo wielu 
ograniczeń, jakie nakłada na nas 
stan epidemii” – piszą burmi-
strzowie i wójtowie gmin powiatu 
wołomińskiego.  

Skierowali oni list do Ministra 
Obrony Narodowej Mariusza 
Błaszczaka, p.o. Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Au-
tostrad Tomasza Żuchowskiego, a 
także do swoich rad miast i gmin, z 
wnioskiem o ustanowienie trasy S8 
na terenie powiatu wołomińskiego  
„Aleją Bohaterów Bitwy Warszaw-
skiej 1920”.

„Nowa inicjatywa nie ogra-
nicza się jedynie do nadania na-
zwy drodze ekspresowej. Ściany 

jej wiaduktów przecinających 
drogi lokalne wydają się idealną 
przestrzenią dla coraz popular-
niejszej w Polsce sztuki ulicznej. 
To doskonałe miejsce dla stwo-
rzenia murali, które upamiętnią 
poszczególnych Bohaterów Bitwy 

Warszawskiej przybliżając ich 
sylwetki społeczności lokalnej” – 
dodają samorządowcy.

Ich zdaniem, można byłoby 
tak upamiętnić marszałka Józefa 
Piłsudskiego, generała Józefa 
Hallera, generała Tadeusza Jorda-

na-Rozwadowskiego, ks. Ignacego 
Skorupkę, Franciszka Latinika, 
Jana Rządkowskiego, Lucjana 
Żeligowskiego, Stefana Waltera, 
Stefana Pogonowskiego i Jana 
Kowalewskiego.

„Przywołując fragment apelu 
Rady Obrony Państwa z lipca 
1920 roku zwracamy się Ministra 
Obrony Narodowej Pana Ma-
riusza Błaszczaka, Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Au-
tostrad Tomasza Żuchowskiego 
oraz Państwa Radnych o poparcie 
naszej inicjatywy i jej wspólnej re-
alizacji: Jedność, zgoda, wytężona 
praca niech skupi nas wszystkich 
dla wspólnej sprawy” – zachęcają 
wójtowie i burmistrzowie.

Pod listem podpisali się: Jacek 
Orych, Burmistrz Miasta Marki, 
Kamil Michał Iwandowski, Bur-
mistrz Miasta Zielonka, Edyta 
Zbieć, Burmistrz Miasta Kobyłka, 
Krzysztof Chaciński, Burmistrz 
Miasta i Gminy Radzymin, Elż-
bieta Radwan, Burmistrz Miasta 
i Gminy Wołomin, Rafał Mathiak, 
Wójt Gminy Klembów, Radosław 
Korzeniewski, Wójt Gminy Dą-
brówka

Jacek Orych, burmistrz Miasta 
Marki, jest w grupie sygnata-
riuszy podpisanych pod listem 
do Ministra Obrony Narodo-
wej Mariusza Błaszczaka w 
którym zgłaszają pomysł na 
upamietnienie stulecia  
Bitwy Warszawskiej, czyli 
nadanie nazwy trasie S8  
na odcinku biegnącym  
przez powiat wołomiński

W akcję właczył się również 
Radzymin na czele z burmi-
strzem Krzysztofem chaciń-

skim  - Ściany wiaduktów S8 
przecinających drogi lokalne 
wydają się idealną przestrze-
nią dla coraz popularniejszej 

w Polsce sztuki ulicznej. 
To doskonałe miejsce dla 

stworzenia murali, upamiętnia-
jących bohaterów tej Bitwy

Wójt Gminy Klembów 
ogłosza konkurs na stanowisko

SKARBNIKA GMINY KLEMBÓW
Skarbnik to zaszczytne i odpowiedzialne stanowisko.             

Dlatego też poszukiwany jest wybitny specjalista  
w zakresie finansów publicznych. Osoba odpowiedzialna, 

kreatywna i nie bojąca się nowych wyzwań.

W zamian oferujemy możliwość dalszego rozwoju poprzez:
- kreowanie polityki finansów gminy, 

- zarządzanie zespołem,
- inicjowanie działań usprawniających pracę,

- dobre warunki pracy i miłą atmosferę

Szczegóły konkursu oraz warunki jakie musi  
spełniać kandydat na skarbnika zostały zawarte  

w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie www.klembow.pl

Termin składania ofert do 15 czerwca 2020 r.
                                                                

Rafał Mathiak
Wójt gminy Klembów


