
Zmian

Maratończyk  
z Miasta Ząbki

Skuteczna  
w działaniu

Paweł Żółtek

Katarzyna  
Rostek

Mirosław  
Lekszycki

8

e-Urząd Skarbowy

7

– Mieszkańcy, którzy są na 
kwarantannie mogą otrzymać 
zorganizowaną przez OPS 
pomoc przy robieniu zaku-
pów spożywczych i leków 
oraz wsparcie w załatwianiu 
innych codziennych spraw.   Do 
pomocy mieszkańcom zgłosili 
się wolontariusze i harcerze, za 
co jestem im bardzo wdzięcz-

na – mówi Małgorzata Zyśk, 
burmistrz Miasta Ząbki.

>> str. 5
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– Budowa MCER kosztowała 
ponad  100 mln złotych brutto. Sfinan-

sowaliśmy ją z emisji obligacji komunalnych. 
Pozyskaliśmy także środki zewnętrzne z Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w formie 10,2 mln zł dotacji oraz 
15,3 mln zł niskooprocentowanej, preferencyj-
nej pożyczki – podkreśla Piotr Grubek, prezes 
Mareckich Inwestycji Miejskich. >> str. 4

Samorządy  
z powiatu  
wołomińskiego 
na rzecz ekologii

Podejrzany  
o „kłucie”  

osób  
w Zielonce  
zatrzymanyJesteśmy  

gotowi nieść  
pomoc  

mieszkańcom

Przy wsparciu funkcjo-
nariuszy Samodzielnego 
Pododdziału Kontrterro-
rystycznego Policji  
w Warszawie dokonano 
zatrzymania 42-latka, 
który kłuł przechodniów 
w Zielonce. Mężczyzna 
został już przesłuchany  
i usłyszał w prokuratu-
rze łącznie sześć zarzu-
tów popełnienia prze-
stępstw w tym także 
przestępstw przeciwko 
życiu i zdrowiu. Za 
popełnione czyny grozi 
mu kara do trzech lat 
pozbawienia wolności. 
>> str. 3
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Oszczędny komin dzięki regulatorowi kominowemu

umów się z doradcą 602 733 336

Regulator to nasada kominowa, którą moż-
na stosować na wszystkie rodzaje kominów 
i urządzeń do nich podłączonych - pieców 
grzewczych, na każdy rodzaj paliwa, pieców 
przemysłowych, kominków oraz wentylacji.

Regulator optimalizuje i w znacznym stopniu 
unizelależnia od warunków atmosferycznych 
wielkość przepływu powietrza i spalin przez 
komin. W zależności od stosowanego opa-
łu pozwala zaoszczędzić nawet ponad 40% 
kosztów skali roku. Dodatkowo eliminuje za-
wiewanie, przez co dym nie cofa się poprzez 
piec czy kominek do wnetrza domu.

Regulator jest ekologiczny, poniważ ogra-
nicza emisję zanieczyszczeń do atmosfery 
nawet o 70% a także redukuje osadzanie się 
sadzy.

Jego instalacja jest łatwa a działanie bez-
pieczne, potwierdzone wieloma badaniami 
technicznymi i certfikatami.

Juniorzy
w Wołominie   
zapraszają 

do treningów

Zapraszamy  
na treningi siatkówki

chłopców  
w wieku 16-18 lat 

Klub Siatkówki  
Huragan Wołomin
informacje o treningach

tel. 506 118 662

e-Urząd Skarbowy
O usłudze e-Urząd Skarbowy rozmawiamy z Pawłem Żółtkiem  
– właścicielem biura rachunkowego z Kobyłki

– Co nowego ma dla nas Mini-
sterstwo Finansów?

– W marcu Ministerstwo Finan-
sów uruchomiło e-Urząd Skarbo-
wy, który umożliwia podatnikom 
załatwienie wielu spraw online. 
Po zalogowaniu użytkownicy w 
jednym miejscu mają dostęp do 
swoich e-PITów, wykazu man-
datów karnych i mikrorachunku 
podatkowego. Z poziomu serwisu 
mogą również dokonać przelewu, 
złożyć JPK i wysłać pismo do 
urzędu skarbowego.

– Jakie sprawy podatnik załatwi 
w e-Urzędzie Skarbowym?

– W e-Urzędzie Skarbowym po-
datnik znajdzie takie usługi 
jak: Twój e-PIT (czyli 
zeznanie podatko-
we PIT-28, PIT-
36, PIT-37 lub 
PIT-38),
e-mikrofirma 
( b e z p ł a t n ą 
aplikację do 
generowania 
i  wysyłania 
JPK),
wykaz twoich 
mandatów 
k a r n y c h , 
płatności 
online.
Na plat-
formie podatnik uzyska również 
dostęp do: swoich aktualnych 
danych, a jeśli prowadzi dzia-
łalność, to również danych tej 
działalności, informacji o swoim 
indywidualnym rachunku po-
datkowym, tzw. mikrorachunku 
podatkowym, na który wpłaci 
należne podatki, złożonych do-

kumentów, historii płatności, 
historii logowania.
– Zaciekawiły mnie płatności 
online. O co chodzi?

– W e-Urzędzie Skarbowym 
można zrobić przelew podatkowy 
do urzędu skarbowego. Oprócz 
tego jest możliwość zapłaty: na-
leżności na indywidualny rachu-
nek podatkowy (PIT, CIT, VAT),
podatku od czynności cywilno-
prawnych (PCC) oraz podatku od 
spadków i darowizn (SD), opłaty 

skarbowej, pozostałych podatków 
i należności niepodatkowych, 
mandatów karnych.

– A jakie pisma można złożyć 
elektronicznie?
– Różne, m.in.: pismo w spra-
wie wyjaśnienia przeznaczania 
wpłaty, wniosek o zaliczenie 
nadpłaty lub zwrotu podatku na 
poczet innych zobowiązań, za-
wiadomienie o popełnieniu czynu 
zabronionego (tzw. czynny żal), 
zawiadomienie ZAW-NR.

– W takim razie jak się zalo-
gować?
– Do e-Urzędu Skarbowego moż-
na się zalogować na trzy sposoby:

1. przez login.gov.pl (tj. profil 
zaufany, e-dowód lub bankowość 
elektroniczna) - dzięki temu 
uzyska się pełny dostęp do swo-
ich danych i wszystkich usług 
e-Urzędu Skarbowego,
2.  danymi podatkowymi  (PE-
SEL lub NIP i kwota przy-
chodów) - ten sposób umoż-

liwi dostęp tylko do swoich 
danych i usługi Twój e-PIT. 
Pozostałe usługi e-Urzędu 
Skarbowego będą niedostępne. 
Aby się zalogować danymi po-
datkowymi system poprosi o: 
PESEL (albo NIP i datę uro-
dzenia),
kwotę przychodu z rozliczenia 
za 2019 r., kwotę przychodu z 
jednej informacji od płatników 
za 2020 r. (np. z PIT-11 od two-
jego pracodawcy) i potwierdź 
kwotą nadpłaty/podatku do za-
płaty z rozliczenia za 2019 r. 
i potwierdź kwotą nadpłaty/
podatku do zapłaty z rozliczenia 
za 2019 r.
3. przez aplikację mObywatel.

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
www.mojerozliczenia.pl

www.facebook.com/mojerozliczenia

Biuro Rachunkowe

Biuro Rachunkowe

Biuro Rachunkowe
Kobyłka ul. Szeroka 6

tel. 22 786 06 11
www.mojerozliczenia.pl

– W marcu Ministerstwo Finansów  
uruchomiło e-Urząd Skarbowy,  

który umożliwia podatnikom załatwie-
nie wielu spraw online.  

Po zalogowaniu użytkownicy  
w jednym miejscu mają dostęp do 
swoich e-PITów, wykazu mandatów 
karnych i mikrorachunku podatko-

wego. Z poziomu serwisu  
mogą również dokonać przelewu, 

złożyć JPK i wysłać  
pismo do urzędu skarbowego.
  – wyjaśnia Paweł Żółtek, wła-

ściciel  biura rachunkowego   
mojerozliczenia.pl 
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Piekiełko
Edward M. Urbanowski

Prawo i Sprawiedliwość bardziej niż opozycji obawia się dzisiaj własnych 
koalicjantów. Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro zawiązali taktyczny sojusz prze-
ciwko prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. Kolejne przegrane głosowania w 
Sejmie za sprawą głosujących przeciwko PiS czy to posłów wiernych Gowinowi, 
czy Ziobrze, w połączeniu z publiczną krytyką partii władzy i rządu pokazują, że 
liderów Zjednoczonej Prawicy więcej dziś dzieli, niż łączy. Na nic zdają się kolejne 
zakulisowe rozmowy na szczycie odbywające się pod przewodnictwem samego 
prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który sam chyba już nie dowierza, że da się tę 
jego prawicę jeszcze zjednoczyć. Nikt w PiS nie ukrywa już, że w tak złej sytuacji 
partia Kaczyńskiego nie była od wielu lat, a jej dalsze rządy są dzisiaj poważnie 
zagrożone. Ale jest też coś więcej … .

Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli: - Obecnie prowadzimy 
kilka, a za chwilę rozpoczniemy kolejne, bardzo wrażliwe kontrole. One odbiją się 
głośnym echem, to poważny kaliber. Rzucą światło na wiele patologii z obszaru 
budżetu państwa.

- To jest m.in. kontrola związana z aferą GetBack, w której 9,5 tys. osób straciło 
majątek życia na kwotę około 2,5 mld zł. W tym wypadku oprócz odpowiedzialności 
organów państwa, do skontrolowania jest 
to, co się stało z pieniędzmi, którymi 
banki zasilały GetBack. To jest na pewno 
wielka afera.

- Kolejna ważna sprawa to jest SKOK 
Wołomin, wiemy, że tam prominentne 
osoby z wszystkich stron politycznej 
sceny brały kredyty i pożyczki do kilku 
milionów złotych, pieniędzy nie oddały, 
a SKOK Wołomin upadł. To też będzie-
my chcieli skontrolować i wyjaśnić, na 
tym etapie pewne bardzo interesujące 
informacje już posiadamy.

- Jesteśmy już zaawansowani z 
kontrolą dotyczącą budowy bloków 
węglowych w elektrowni Ostrołęka C. 
Tam znów miliardy zostały stracone 
bezpowrotnie, bo podjęto decyzję, że 
zasilanie elektrowni węglem będzie 
niemożliwe. Ktoś musi ponieść za to 
odpowiedzialność. Nie może być tak, że 
miliardy zostają utopione a nikt za nic 
nie odpowiada. Ewentualnie odpowiedzą 
kozły ofiarne, jak w przypadku afery Amber Gold, gdzie prawdziwi winni oraz 
dający parasol polityczny, nie zostali ujawnieni i skazani.

- Kolejna rzecz, to do dzisiaj niewyjaśniona sprawa kradzieży ponad 9 mln 
zł z kasy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dlaczego mechanizmy kontroli 
wewnętrznej nie zadziałały. Kto i jak został pociągnięty do odpowiedzialności? 
Ta służba pełni odpowiedzialną rolę i powinna być symbolem uczciwości oraz 
profesjonalizmu.

Dzisiaj buduje się narrację przykrywania prawdziwych afer innymi sprawami, 
żeby winni uniknęli odpowiedzialności. Na poziomie politycznym nikt za nic nie 
odpowiada. To między innymi jeden z głównych powodów fikcyjności państwa, 
takiego państwa na niby.

Każda władza ma tendencję do wynaturzania się. Jeżeli lider chce mieć 
prawdziwy obraz sytuacji, musi mieć narzędzie przedstawiające mu realny stan 
i zapobiegać gniciu obozu władzy. Jego naturalnym, oczywistym sojusznikiem 
powinien być niezależny, silny, efektywny i skuteczny NIK, działający przede 
wszystkim w interesie państwa, ponad grą polityczną. Tym być może różnię się od 
członków partii, że dla mnie na pierwszym miejscu jest dobro obywateli i państwa.

Czyżby wcześniejsze wybory?

Prezes NIK: "Każda 
władza ma tendencję do 
wynaturzania się. Jeżeli 

lider chce mieć prawdziwy 
obraz sytuacji, musi mieć 
narzędzie przedstawiające 
mu realny stan i zapobie-
gać gniciu obozu władzy. 
Jego naturalnym, oczywi-
stym sojusznikiem powi-

nien być niezależny, silny, 
efektywny i skuteczny NIK, 

działający przede wszyst-
kim w interesie państwa, 

ponad grą polityczną". 
(...) Czyżby wcześniejsze 

wybory?
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Lekcja, Dystans, Pamięć, Histo-
ria, Szacunek, Honor, Prawość – to 
tylko część słów, które wielu z nas 
wpajane były od dziecka. Wielu z 
nas z pewnością pamięta z domów 
rodzinnych jak mantrę podkre-
ślane ważne słowa: „Bóg, Honor, 
Ojczyzna”. 

Czy jako społeczeństwo udźwi-
gnęliśmy ciężar tych słów? Z pewno-
ścią nikt, albo niewielu z nas przyzna 
się, nawet przed sobą samym, że nie 
tak do końca nam się to udało. Nie-
mal każdy jest przekonany, że kto jak 
kto, ale on sam z pewnością ma rację 
co udowadnia swoim myśleniem i 
działaniem.

Ostatnie miesiące dostarczają 
wszystkim trudnych doświadczeń 
zarówno w sferze osobistej i rodzin-
nej, zawodowej jak też społecznej i 
politycznej. Ostatnie dni przygnia-
tają smutnymi newsami i nowinami 
z których dowiadujemy się, że 
na wieczną wartę odeszły Osoby 
bliskie nam osobiście lub komuś z 
naszych krewnych czy znajomych. 
Coraz częściej żegnamy sąsiadów 
a także ludzi publicznie znanych i 
lubianych.

Jakie lekcje wyciągamy z tych 
doświadczeń?

Można nie dowierzać donie-
sieniom i newsom medialnym, 
wszak wiele razy okazywały się tak 
zwaną „kaczką dziennikarską” 
jednak liczby i statystyki powinny 

już uzmysławiać, że to co się wokół 
dzieje żartem nie jest.  

Eksperci zalecają dystans a jak 
jest z jego przestrzeganiem? Ma-
seczka na brodzie czy kolejkowe 
zatory to tylko niektóre z przykładów 
lekceważenia i naginania przepisów.

Mamy dużo zastrzeżeń do wła-
dzy i to zarówno tej na szczeblu 
ogólnokrajowym jak też tej bliższej 
nam – samorządowej. Ale czy za 

wszystko co się wokół nas dzieje 
odpowiedzialni są jedynie rządzący?

Nawet najtrafniejsze decyzje 
i rozporządzenia nie zaczarują 
rzeczywistości i nie zmienią ni-
czego, nie poprawią naszej sytuacji 
zdrowotnej ani materialnej, jeśli 
nikt ich nie będzie przestrzegał ani 
respektował.

Od nas zależy na ile słowa Ko-
chanowskiego „Mądry Polak po 
szkodzie” będą nadal aktualne. 

Ile zależy od nas?
Teresa Urbanowska

Nawet najtrafniejsze 
decyzje i rozporządzenia nie 

zaczarują rzeczywistości i nie 
zmienią niczego, nie poprawią 

naszej sytuacji zdrowotnej 
ani materialnej, jeśli nikt ich 

nie będzie przestrzegał ani 
respektował. Od nas zależy 

na ile słowa Kochanowskiego 
„Mądry Polak po szkodzie” 

będą nadal aktualne. 

Prokurator Rejonowy w Woło-
minie po przesłuchaniu 42-latka 
i przedstawieniu mu zarzutów 
złożył w sądzie wniosek o zasto-
sowanie wobec niego najsurow-
szego środka zapobiegawczego 
w postaci tymczasowego aresz-
towania. Sąd przychylił się do 
wniosku prokuratora, mężczyzna 
najbliższe trzy miesiące spędzi 
w Areszcie Śledczym. Może mu 
grozić kara do 3 lat pozbawienia 
wolności.

Funkcjonariusze z komi-
sariatu w Zielonce otrzymali  
w ostatnich dniach marca dwa 
zgłoszenia od mieszkańców  
o mężczyźnie poruszającym 
się osobową mazdą, który po 
zatrzymaniu i opuszczeniu swo-
jego pojazdu podszedł do nich  
i bez żadnej zapowiedzi oraz 
bez powodu ukuł jednego z nich  
w nogę, drugiego w dłoń przed-
miotem przypominającym kolec 
lub igłę. Do ataku doszło na uli-
cach Akacjowej i Wyszyńskiego  
w Zielonce. Obaj poszkodowani 
zostali skierowani na szczegó-
łowe badania do szpitala za-
kaźnego.

Tego samego dnia policjanci 
otrzymali również informację 
od innych osób, które mogły 
paść ofiarą prawdopodobnie tego 
samego napastnika. W dwóch 
przypadkach chodziło o znie-
ważenie poprzez kierowanie w 
stosunku do poszkodowanych 
słów powszechnie uznanych za 
obelżywe i wulgarne.

Do funkcjonariuszom wpły-
nęło również zgłoszenie od męż-
czyzny - motocyklisty, któremu 
kierowca mazdy zajechał drogę, 
zmusił do gwałtownego hamowa-
nia, co zakończyło się jego upad-
kiem na drogę, którą poruszały się 
inne pojazdy, a co w konsekwencji 
mogło doprowadzić poszkodowa-
nego do narażenia go na utratę 
zdrowia lub życia. Podobna sytu-
acja spotkała innego mieszkańca 
Zielonki, udało mu się jednak 
uniknąć potrącenia przez mazdę, 
która wjechała celowo na chodnik, 
którym ten się poruszał.

Analiza zgromadzonych ma-
teriałów oraz przesłuchanie po-
szkodowanych jasno wskazywały, 
że wszystkich tych czynów mo-
gła dopuścić się ta sama osoba. 
Funkcjonariusze przekazali ca-
łość zgromadzonych materia-
łów do Prokuratury Rejonowej  
w Wołominie. Ta wszczęła w tym 
zakresie dochodzenie i wydała 
postanowienie o zatrzymaniu 
podejrzewanego i doprowadzeniu 
go na czynności procesowe.

Policjanci podejrzewając, że 
mogą mieć do czynienia z osoba 
niebezpieczną przegotowali się do 
jej zatrzymania.

– Braliśmy pod uwagę, że 
podejrzany 42-letni mężczy-
zna może być bardzo niebez-
pieczny – podkreśla asp. szt. 
Tomasz Sitek, rzecznik Ko-
mendy Powiatowej  Pol ic j i  
w Wołominie

 Przy wsparciu funkcjonariu-
szy Samodzielnego Pododdziału 
Kontrterrorystycznego Policji  
w Warszawie dokonali zatrzy-
mania 42-latka. Mężczyzna zo-
stał już przesłuchany i usłyszał  
w prokuraturze łącznie sześć 
zarzutów popełnienia prze-

stępstw w tym także prze-
stępstw przeciwko życiu i zdro-
wiu. 

Na wniosek prokuratora, 
Sąd Rejonowy w Wołominie 
zastosował wobec mężczyzny 
najsurowszy środek zapobie-
gawczy w postaci tymczasowego 

aresztowania na okres najbliż-
szych trzechmiesiecy. 

Za popełnione czyny, w tym 
przestępstwa przeciwko zdrowiu 
i życiu  42-letniemu podejrzane-
mu z Zielonki może grozić kara 
nawet do trzech lat pozbawienia 
wolności.

Podejrzany  
o „kłucie” osób 
w Zielonce  
zatrzymany

42-latka zatrzymali policjanci z komisariatu w Zielonce przy wsparciu 
funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego 
Policji w Warszawie. Mężczyzna podejrzewany jest o dwukrotne znie-
ważenie osób, naruszenie narządów ciała dwóch innych osób poprzez 
ukłucie ich ostrym narzędziem przypominającym igłę, oraz narażenie 
kolejnych dwóch na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. 

Przy wsparciu funkcjo-
nariuszy Samodzielne-
go Pododdziału Kontr-
terrorystycznego Policji 
w Warszawie dokonano 
zatrzymania 42-latka, 
który kłuł przechodniów 
w Zielonce. Mężczyzna 
został już przesłuchany 
i usłyszał w prokura-
turze łącznie sześć 
zarzutów popełnienia 
przestępstw w tym tak-
że przestępstw przeciw-
ko życiu i zdrowiu. Za 
popełnione czyny grozi 
mu kara do trzech lat 
pozbawienia wolności. 

W zatrzymianiu napastnika z Zielonki uczestniczyli też antyterroryści.

Pani Annie Cierlicy

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Mamy
składa redakcja Życia Powiatu na Mazowszu

oraz firma LOGOS s.c.
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Miasto Zielonka nie 
może samodzielnie wybu-
dować ronda we wskazanej 
lokalizacji ponieważ ulica 
Marecka ma status drogi 
powiatowej i jest we władaniu 
Powiatu Wołomińskiego.

W ostatnich dniach wła-
dze Zielonki przedłożyły-
Staroście Wołomińskiemu 
oficjalny wniosek o rozpo-
częcie procesu projektowego 
ronda, które jest koniecznym 
rozwiązaniem dla poprawy 
bezpieczeństwa użytkow-
ników ruchu drogowego  
w tym rejonie.

Z chwilą oddania do 
użytkowania nowego 
odcinka drogi gmin-
nej - ul. Jagiełłowi-
cza, skrzyżowanie 
ul. Jagiełłowicza 
i Kościuszki, stało 

się skrzyżowaniem czte-
rowlotowym. Niestety stała 
organizacja ruchu na tym 
skrzyżowaniu nie została do-
stosowana do zmienionego 
układu komunikacyjnego  
z uwzględnieniem czterech 
wlotów. Sytuacja może ulec 
pogorszeniu po zakończeniu 
budowy tunelu pod tora-
mi w ciągu ul. Inżynierskiej  

i Leśnej oraz wiaduktu nad 
ul. Kolejową łączącego ulice 
Leśną i Słowackiego. 

Budowa ronda jest naj-
bardziej pożądanym roz-
wiązaniem dla podniesienia 
poziomu bezpieczeństwa 
pieszych, kierowców i rowe-
rzystów, z uwagi na redukcję 
prędkości przy jednocze-
snym zwiększeniu przepu-
stowości.

Wprowadzenie sygna-
lizacji świetlnej lub zmia-

na samej stałej organiza-
cji ruchu (SOR) na tym 
skrzyżowaniu, nie rokują na 
kompleksowe rozwiązanie 
piętrzących się problemów 
ruchu drogowego w tym 
rejonie. 

Zielonkowski samorząd 
przeanalizował możliwości 
budowy ronda w ul. Marec-
kiej i przedstawił je Staroście 
Wołomińskiemu we wnio-
sku. Analiza objęła wytyczne  
w zakresie prawa budowla-
nego, kwestie własnościowe 
gruntów i konkretne rozwią-
zania związane z przebu-
dową linii energetycznych i 
budowy oświetlenia ronda.

Budowa ronda  
w ul. Mareckiej jest 
najbardziej pożąda-
nym rozwiązaniem dla 
podniesienia pozio-
mu bezpieczeństwa 
pieszych, kierowców i 
rowerzystów, z uwagi na 
redukcję prędkości przy 
jednoczesnym zwiększe-
niu przepustowości.

Samorząd Zielonki ubiega się o realizację ronda  
w drodze powiatowej - ulicy Mareckiej, na skrzyżowaniu 
z drogami gminnymi - ulicami: Bolesława Jagiełłowicza 
i Tadeusza Kościuszki na terenie Zielonki.

Czy powstanie rondo 
w ul. Mareckiej?

będzie bezpieczniej w
 Zielonce?

Wirus wysoce zjadliwej 
grypy ptaków (HPAI), pod-
typu H5N8, nie jest groźny 
dla ludzi, ale jest bardzo nie-
bezpieczny dla gospodarstw i 
szkodliwy dla gospodarki.

Główną przyczyną roz-
przestrzeniania się wirusa 
grypy ptaków H5N8 są zara-
żone dzikie ptaki. Bywa i tak, 
że do rozprzestrzeniania wi-

rusa przy-
czynia się 
człowiek.

Wojewoda 
zaznaczył, że nie-
zbędne jest przestrzeganie 
zasad bioasekuracji, które 
określa rozporządzenie Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z 4 kwietnia 2017 r. w 
sprawie zarządzenia środków 
związanych z wystąpieniem 
wysoce zjadliwej grypy pta-
ków.W związku z tym należy 
zabezpieczyć paszę przed do-

stępem zwierząt dzikich; nie 
karmić drobiu na zewnątrz 
budynków, w których drób 
jest utrzymywany; nie poić 
drobiu oraz ptaków utrzymy-
wanych przez człowieka wodą 
ze zbiorników, do których 
dostęp mają dzikie ptaki; 
stosować w gospodarstwie 
odzież i obuwie ochronne 
oraz po każdym kontakcie z 
drobiem lub dzikimi ptakami 
umyć ręce wodą z mydłem;

    stosować maty dezyn-
fekcyjne w wejściach i 

wyjściach z budynków, w 
których utrzymywany 
jest drób oraz prze-

trzymywać 
d r ó b  w 
przezna -

czonych do 
tego celu po-

mieszczeniach 
bez możliwości swo-

bodnego poruszania się po 
otwartym wybiegu.

W sytuacji podejrzenia wy-
stąpienia choroby zakaźnej u 
drobiu, należy poinformować 
odpowiednie osoby i instytu-
cje (lekarza weterynarii pry-
watnej praktyki, powiatowego 
lekarza weterynarii, wójta / 
burmistrza / prezydenta

Mazowiecki 
Wojewódzki 

Lekarz Weterynarii 
poinformował o wy-
kryciu pięciu ognisk 

grypy ptaków 
w na terenie 

województwa 
mazowiec-

kiego..

W związku z wystąpieniem kilku ognisk wyso-
ce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) wojewoda 
mazowiecki zaapelował do starostów o podjęcie 
działań mających na celu ograniczyć do minimum 
możliwość rozprzestrzeniania się choroby

Wysoce zjadliwa grypa 
ptaków na Mazowszu

ptasia grypa znów
 atakuje

Z analiz przeprowadzonych 
przez Komisję Europejską wyni-
ka, że aż 75% budynków  w Unii 
Europejskiej jest nieefektywnych 
energetycznie; nieruchomości 
odpowiadają za 40% zużycia ener-
gii w Europie i 36% emisji gazów 
cieplarnianych. Niezależnie od 
inicjatyw KE samorządy z powiatu 
wołomińskiego od lat prowadzą 
działania zmierzające do poprawy 
efektywności energetycznej, za-
równo budynków mieszkalnych, jak  
i obiektów użyteczności publicz-
nej. Najlepszym tego przykładem 
jest działające od niespełna półtora 
roku Mareckie Centrum Eduka-
cyjno-Rekreacyjne. Inwestorem 
był marecki samorząd reprezen-
towany przez spółkę komunalną 
Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z 
o.o. Kompleks zaprojektowała pra-
cownia architektoniczna PUNKT 
ZERO,  a generalnym wykonaw-
cą obiektu była firma Budimex 
S.A. W kompleksie mieszczą się 
m.in. szkoła podstawowa dla 1200 
uczniów, hala sportowa, pływalnia, 
kompleks boisk, filia miejskiej 
biblioteki, sala widowiskowa i mia-
steczko ruchu drogowego.

- Realizacja tej inwestycji kosz-
towała ponad  100 mln złotych 
brutto. Sfinansowaliśmy ją z emisji 
obligacji komunalnych. Pozyska-
liśmy także środki zewnętrzne z 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w formie 10,2 mln zł dotacji oraz 
15,3 mln zł niskooprocentowanej, 
preferencyjnej pożyczki  – podkre-
śla Piotr Grubek, prezes Mareckich 
Inwestycji Miejskich.

W kompleksie Mareckiego Cen-
trum Edukacyjno-Rekreacyjnego 
wykorzystano najnowocześniejsze 
dostępne technologie i rozwiązania 
wspierające ochronę środowiska 
naturalnego. Wielu z nich użyto 
w Polsce po raz pierwszy. Obiekt 
zaprojektowano tak, by nie tylko 
nie zużywał energii elektrycznej z 
sieci, ale sam ją produkował. Cel 
ten jest możliwy do osiągnięcia 
dzięki zastosowaniu systemu od-
nawialnych źródeł energii, takich 
jak panele fotowoltaiczne, pompy 
ciepła, zaawansowane systemy 
odzysku energii cieplnej i kogene-
racji. Dodatkowo budynek posiada 
właściwości termoizolacyjne na 
najwyższym poziomie oraz rozpro-
szony system wentylacji sterowany 
w pełni automatycznie. 

W MCER zainstalowano układy 
sterujące, których zadaniem jest 
optymalizacja zużycia energii w po-
szczególnych miejscach komplek-
su, zarządzania źródłami energii 
cieplnej i elektrycznej, sterowanie 
systemem nawadniania zieleni, czy 
oświetleniem w pomieszczeniach. 
Ciepło odzyskiwane jest także ze 
ścieków prysznicowych oraz po-
wietrza na hali basenowej. 

Ważną rolę odgrywają panele 
fotowoltaiczne. Umieszczona 
na dachu instalacja posiada moc 
szczytową 67,2 kW. W jej skład 
wchodzą 224 panele o łącznej po-
wierzchni 843 m2 umożliwiające 
efektywne wykorzystanie energii 
słonecznej do pokrycia potrzeb 
własnych obiektu. Dodatkowo 
agregat kogeneracyjny zakłada 
produkcję energii o mocy blisko 
300 kW!

Obiekt jest wzorcowym przy-
kładem zastosowania mechani-
zmów wspierających małą retencję, 
czyli wykorzystywania deszczówki 
do celów gospodarczych. Charak-
terystycznym elementem budynku 
jest zielony dach typu bagiennego, 
który tłumi hałas, magazynuje 
wodę opadową, odciąża sieć kana-

lizacyjną, a latem chłodzi budynek, 
jego otoczenie i stwarza wyjątkowy 
mikroklimat wokół obiektu.

- Dach bagienny jest doskona-
łym siedliskiem dla wielu gatun-
ków fauny i flory,  a odpowiednio 
zagospodarowany pełni funkcje 

rekreacyjne. Ponadto woda gro-
madzona na dachu transferowana 
jest do zbiorników retencyjnych 
znajdujących się pod trybunami 
boiska piłkarskiego, a następnie jest 
wykorzystywana do uzupełniania i 
zachowania właściwego poziomu 
lustra wody w zbiorniku bagiennym 
na dachu oraz podlewania terenu 
MCER – dodaje Katarzyna Bielska, 
dyrektor zarządzająca MCER.

Mareckie Centrum Edukacyj-
no-Rekreacyjne jest pierwszym bu-
dynkiem użyteczności publicznej, 
który uzyskał certyfikat BREEAM 
(BRE Environmental Assessment 
Metod) na poziomie „very good” 
potwierdzający wysoki poziom 
praktyk w zakresie zrównoważo-
nego budownictwa i oszczędnej 
eksploatacji nieruchomości. 

Również władze Miasta Ząbki 
od wielu lat starają się wykorzy-
stywać nowoczesne technologie, 
dzięki którym zmniejszają koszty 
energii niezbędnej do funkcjono-
wania obiektów miejskich. Jednym 
z przykładów jest  wybudowana w 

technologii obiektów pasywnych 
siedziba Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji  w Ząbkach.

Gmina Tłuszcz zrealizowała 
inwestycje poprawiające efektyw-
ność energetyczną wielu obiektów. 
dzięki środkom pozyskanym z 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020. W miejscowo-
ściach  Jasienica i Miąse została 
wykonana kompleksowa termomo-
dernizacja, wymiana źródła ciepła, 
zastosowano też  odnawialne źródła 
energii oraz zmodernizowano pod 
kątem lepszej efektywności ener-
getycznej dwabudynki użytecz-
ności publicznej, służące celom 
edukacyjnym. Ponadto w Tłuszczu 
przeprowadzono kompleksową 
termomodernizacjęwielorodzinny  

budynku komunalnego na os. 
Borki.

Podobnych przykładów jest  w 
Powiecie Wołomińskim bardzo 
dużo, a to oznacza, że nie pierwszy 
raz wyprzedzamy unijne zalecenia.

Aleksandra Olczyk

Samorządy z powiatu 
wołomińskiego 
na rzecz ekologii

Samorządy z powiatu wołomińskiego wnoszą niemały wkład w po-
prawę efektywności energetycznej znajdujących się ich zasobach 
obiektów użyteczności publicznej i komunalnych budynków mieszkal-
nych. Sztandarowym przykładem jest Mareckie Centrum Edukacyjno 
- Rekreacyjne, jedyny w Polsce ekologiczny i „zero-energetyczny” 
budynek użyteczności publicznej. Również pozostałe samorządy m.in. 
Ząbek i Tłuszcza, starają się zmniejszyć zużycie energii i obniżyć po-
ziom emisji gazów cieplaniarnych. 

Duży wpływ na obniżenie 
kosztów eksploatacji obiek-
tów mają panele fotowolta-
iczne. Umieszczona na da-
chu Mareckiego Centrum 
Edukacyjno - Rekreacyj-
nego instalacja posiada 
moc szczytową 67,2 kW. 
W jej skład wchodzą 224 
panele o łącznej powierzch-
ni 843 m2 umożliwiające 
efektywne wykorzystanie 
energii słonecznej do 
pokrycia potrzeb własnych 
obiektu. Dodatkowo agre-
gat kogeneracyjny zakłada 
produkcję energii o mocy 
blisko 300 kW!



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

UW
AG

A! Ogłoszenie drobne 
do rubryk:
Dam pracę

 i Szukam pracy
beZpłAtne!

OGŁOSZENIA DROBNE

Praca 
Dam pracę

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

Budownictwo 
Usługi

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

Usługi - Różne
 Odstąpię zakład fryzjerski w cen-
trum Wołomina, blisko dworca PKP 
i pętli autobusowej. Kontakt tel.: 501 
235 785 

Usługi - Różne

– Zmagamy się z trzecią falą 
koronawirusa, czy Ząbki są na 
to przygotowane?
– Temat COVID – 19 trwa nie-
przerwanie już od roku. Dlatego 
w takim zakresie w jakim jest to 
możliwe, miasto stara się realizo-
wać potrzeby naszych mieszkań-
ców. Wszystkie podległe miastu 
jednostki   zostały zobligowane 
do udzielania wsparcia miesz-
kańcom, zarówno tym, będącym 
na kwarantannie, jak i w zakresie 
ułatwiania możliwości zaszcze-
pienia się.
– Jak wygląda organizacja 
dowozu osób starszych i niepeł-
nosprawnych na szczepienia?
– Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Ząbkach zajmuje się organizacją 
dowozu seniorów i osób niepełno-
sprawnych do punktów szczepień 
w Ząbkach, a Straż Miejska te 
dowozy realizuje. W drodze na 
szczepienie i ze szczepienia to-
warzyszy mieszkańcom naszego 
miasta wolontariusz, który spra-
wuje opiekę nad dowożonymi na 
szczepienia osobami. Ta forma 
pomocy zdaje egzamin, świadczą 
o tym podziękowania i pochwały 
jakie otrzymujemy za sprawną 
organizację dowozu i udzielone 
wsparcie. Żadna z osób potrzebu-
jących pomocy nie jest i nie będzie 
pozostawiona bez opieki.
– Jaką pomoc mogą otrzymać 
osoby przebywające na kwa-
rantannie?
– Mieszkańcy, którzy są na kwa-
rantannie mogą otrzymać pomoc, 
zorganizowaną przez OPS przy 
robieniu zakupów spożywczych 
czy zakupie leków, a także  wspar-
cie w załatwianiu innych codzien-
nych spraw. Do świadczenia 
pomocy mieszkańcom zgłosili 
się wolontariusze, mieszkańcy 
Ząbek, którzy dysponują czasem 
i chcą pomóc. Wsparcie dotyczy 
głównie osób dorosłych, często 
samotnych, szczególnie potrze-
bujących opieki, w tym trudnym 
okresie. Bezpieczeństwo jest dla 
mnie priorytetem. Dlatego za-
pewniamy wolontariuszom środki 
ochrony indywidualnej – maseczki 
i rękawiczki a także płyn do de-
zynfekcji. Chęć pomocy zgłosili 
także ząbkowscy harcerze. Wcze-
śniej szyli maseczki dla seniorów,  
a obecnie chcą zaangażować się 
w pomoc w wyprowadzaniu na 
spacer „czworonogów”.
– Jak wielu mieszkańców 
potrzebuje pomocy ?
– Wcześniej,  pomoc miesz-
kańcom była świadczona 
przez OPS, zgodnie z 
listami osób będących 
na kwarantannie, 
dostarczanymi 
przez Powia-
tową Stację 
Sanitar-

no- Epidemiologiczną w Woło-
minie. Zdarzało się, że nawet 800 
osób dziennie pojawiało się na 
tych listach. Obecnie mieszkańcy 
sami dzwonią po pomoc i tych 
telefonów jest aktualnie znacz-
nie mniej niż bywało wcześniej. 
Wiele osób organizuje się w po-
moc sąsiedzką, za co im bardzo 
dziękuję. To solidaryzuje i łączy 
społeczność lokalną.
– punkt drive thru w Ząbkach
– Wspólnie z Centrum Medycz-
nym Fundamenti, zorganizowa-
liśmy punkt drive thru na terenie 
stadionu miejskiego, gdzie pobie-
rane są wymazy na obecność koro-
nawirusa. Obecnie punkt czynny 
jest od poniedziałku do piątku w 
godzinach 9.00-17.00. Jeszcze 
kilka tygodni temu dotarła do nas 

informacja, że niedługo punkt za-
kończy swoją działalność, jednak 
w ostatnim czasie ze względu na 
wzrost zachorowań otrzymaliśmy 

zapewnienie, że punkt pozostanie 
nadal otwarty.
– Czy w związku z pandemią mia-
sto współpracuje ze szpitalem 
powiatowym?
– Szpital im. Matki Bożej Nieusta-
jącej Pomocy w Wołominie jest 
jedynym na terenie powiatu woło-
mińskiego. Mając świadomość, że  
mieszkańcy Ząbek mogą potrze-
bować hospitalizacji, na bieżąco 
współpracujemy z władzami tej 
placówki i wspieramy jej działal-
ność. W tym roku Ząbki przekażą 
na wyposażenie szpitala dotację 
w wysokości 20 000 zł. Na terenie 
szpitala zorganizowany jest rów-
nież punkt drive thru. Mieszkańcy 
naszego miasta mogą korzystać 
z usług tego punktu działającego 
siedem dni w tygodniu.

– Jak wygląda realizacja szcze-
pień w Ząbkach?
– Pięć przychodni, w tym jedna 
publiczna, szczepi na bieżąco po-
szczególne grupy mieszkańców. Z 
informacji jakie docierają do mnie 
wynika, że szczepienia przebiegają 
sprawnie i są dobrze zorganizo-
wane. Przychodnie są oczywiście 
zależne od dostaw szczepionek. 
Każda przychodnia ma możliwość 
zaszczepienia około 150-200 osób 
tygodniowo. Przychodnie muszą 
po kolei wyszczepić poszczególne 
grupy mieszkańców, zgodnie z 
otrzymanymi wytycznymi. Tworzą 
także listy rezerwowe, by żadna 

szczepionka się nie zmarno-

wała. Jak wiemy, mają one krótki 
termin przydatności i po otwarciu 
pozostaje niewiele czasu na ich po-
danie. Ruszyły również szczepienia 
nauczycieli ząbkowskich placówek 
oświatowych, a jest to w naszym 
mieście liczna grupa zawodowa. 
W samych publicznych szkołach i 
przedszkolach gminnych pracuje 
ponad 500 osób.
Aktualnie prowadzimy rozmowy 
na temat uruchomienia mobilnych 
punktów szczepień, aby do końca 
wakacji móc wyszczepić wszyst-
kich chętnych mieszkańcó Ząbek.
– Czy obawia się pani dalszego 
wzrostu zachorowań?
– Mam świadomość tego, że obec-
na sytuacja w każdej chwili może 
się zmienić i może wzrosnąć 
zapotrzebowanie mieszkańców 

na pomoc. Dlatego trzymam rękę 
na pulsie, na bieżąco śledzę in-
formacje w tym zakresie i reaguję 
na sygnały, które do mnie docie-
rają, współpracując ze wszyst-
kimi jednostkami miejskimi. 
Szkoły i przedszkola oraz Urząd 
Miasta Ząbki i podległe instytucje 
pracują w reżimie sanitarnym. 
Przestrzegane są zasady dezyn-
fekcji, obowiązują maseczki i za-
chowanie dystansu społecznego, 
zgodnie z przepisami. Dezynfe-
kujemy też przestrzeń publiczną, 
w tym przystanki autobusowe, 
windy i klatki schodowe, aby zmi-
nimalizować ryzyko zarażenia się 
koronawirusem.

Jesteśmy gotowi 
nieść pomoc  
mieszkańcom

Koronawirus wciąż atakuje, nie pozwalając służbom medycznym i samorzą-
dowcom na chwilę wytchnienia.  O tym jak Ząbki są przygotowane do dalszej 
walki z COVID-19 i jakie działania są podejmowane w tym zakresie rozmawiamy 
z burmistrz Małgorzatą Zyśk.

– Mieszkańcy, którzy są na kwarantannie 
mogą otrzymać zorganizowaną przez 

OPS pomoc przy robieniu zakupów 
spożywczych i leków, a także  wspar-
cie w załatwianiu innych codziennych 

spraw.  Do pomocy mieszkańcom 
zgłosili się wolontariusze i har-
cerze, za co jestem im bardzo 
wdzięczna – mówi Małgorzata 
Zyśk, burmistrz Miasta Ząbki.

PRZEKAŻ SWÓJ 
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Fundacja Partnerstwo uprzejmie informuje, iż po raz dziewiąty uruchamia akcję wpłat 1% podatku dochodowego 
na rozwój sportu wśród młodzieży. Naszym celem jest popularyzacja wszystkich rodzajów sportu wśród mło-
dzieży, 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 2020 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 - wpi-
sać 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 ).

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

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

HURAGAN WOŁOMIN

Fundacja Partnerstwo uprzejmie informuje, iż po raz dziewiąty uruchamia akcję wpłat 1% podatku dochodowego 

Sprawozdanie zostanie 
przekazane pod obrady Rady 
Powiatu Wołomińskiego

– Ubiegły rok upłynął 
pod znakiem walki z pan-
demią koronawirusa, która 
nieodzownie wpłynęła na 
każdą sferę naszego życia. W 
tym trudnym czasie z deter-
minacją kontynuowaliśmy 
pracę na rzecz Mieszkańców 
i rozwoju naszego Powiatu.  - 
informuje  starosta.

– Rok 2020 rok to czas 
realizacji wielomilionowych 
zadań inwestycyjnych, mo-
dernizacji szpitala, oraz ob-
chodów jubileuszu rocznicy 
Bitwy Warszawskiej 1920 
roku. W 2020 r. weszliśmy 
z budżetem w wysokości 
259 mln zł, a zakończyliśmy 
z 293 mln zł. Tak znaczący 
wzrost możliwy był dzięki 

m.in. rekordowemu rządo-
wemu wsparciu - 19,6 mln 
zł  z Funduszu Dróg Samo-
rządowych i 35 mln zł z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Pozyskaliśmy 
również 37,6 mln złotych na 
rozbudowę Szpitala Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy w 
Wołominie - dodaje starosta 
Adam Lubiak

Jednymi z najważniej-
szych wydatków było m.in.: 
przeznaczenie 63 mln zł 
na oświatę; 42 mln zł na 
inwestycje drogowe; 8 mln 
zł na utrzymanie i remonty 
dróg powiatowych ( w tym 
17 nakładek asfaltowych na 
odcinku blisko 17 km); 13 
mln zł na wsparcie szpitala w 
walce z COVID-19 oraz re-
monty oddziałów m.in. SOR 
i chirurgicznego; a także 17 
mln zł na Pomoc Społeczną, 
w tym utrzymanie Domów 
Pomocy Społecznej w Zie-
lonce i Radzyminie, działal-
ność Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie, Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej.
– W ubiegłym roku w ra-

mach bezpośredniej obsługi 
mieszkańców nasze wydziały 
wydały m.in.: 16 tys. wypisów, 
wyrysów i zaświadczeń z ope-
ratu ewidencyjnego (rejestru 
gruntów);4,6 tys. paszportów; 
3,5 tys. decyzji budowlanych. 
- podsumowuje starosta wo-
łomiński.

Zarząd Powiatu Wołomińskiego jednogłośnie 
przyjął sprawozdanie starosty Adama Lubiaka z 
wykonania budżetu i działalności Powiatu za 2020 r.

Sprawozdanie  
z wykonania  
budżetu i działalności  
Powiatu przyjęte 

budżet na plusie

– W 2020 r. weszliśmy  
z budżetem w wysokości 
259 mln zł, a zakończyli-
śmy z 293 mln zł. Tak znaczący 
wzrost możliwy był dzięki 
m.in. rekordowemu rzą-
dowemu wsparciu 
(...) - informuje 
Adam Lubiak, 
starosta  
wołomiński.
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Na marcowej sesji Rada Miasta Marki zajęła stanowisko w sprawie ograniczenia hałasu emito-
wanego z obwodnicy Marek. Chodzi o odcinek trasy S8 przy ulicy Szkolnej, gdzie nadal nie jest 
przewidziana budowy ekranów akustycznych.

Mareccy radni przeciw hałasowi
Z inicjatywy klubu radnych 

„TAK, zmieniamy Marki!” jedno-
głośnie podjęto uchwałę, w której 
radni wnioskują do Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad o wykonanie dodatkowego 
zabezpieczenia przed hałasem  
w rejonie  u l icy  Szkolnej , 
gdzie badania wykazały prze-
kroczenia norm hałasu, oraz 
d o  G e n e r a l n e g o  I n s p e k -
tora Transportu Drogowego  
o zainstalowanie odcinkowego 

pomiaru prędkości między wę-
złami „Marki” i „Zielonka”.

– Mamy nadzieję, że GDD-
KiA wprowadzi jeszcze korek-
tę do kontaktu z wykonawcą 
dodatkowych ekranów wzdłuż 
obwodnicy i odcinek w okolicy 
ul. Szkolnej zostanie uwzględ-
niony w ramach robót dodat-
kowych. Niestety oficjalnie nie 
wiadomo jaka jest przyczyna 
pominięcia tego fragmentu,  
a przecież w tym miejscu normy 

hałasu również zostały przekro-
czone – wyjaśnia radny Jarosław 
Jaździk.

To kolejne działanie Rady 
Miasta Marki, które ma na celu 
wsparcie mieszkańców cier-
piących z powodu zbyt dużego 
hałasu emitowanego z obwodnicy 
Marek. Podobna uchwała podej-
mowana była już w pierwszej 
połowie 2018 roku.

– W 2018 roku zawiązała 
się koalicja samorządów Ma-

rek, Zielonki, Kobyłki, Wołomi-
na i Radzymina, która wspól-
nie zabiegała o jak najszyb-
sze ograniczenie hałasu z S8.  
W Markach te prace niebawem 
się rozpoczną. Natomiast nie-
dawno GDDKiA informowała, że 
przygotowywany jest przetarg na 
zabezpieczenie kolejnego odcin-
ka obwodnicy przed nadmierną 
emisją hałasu – wyjaśnia Paweł 
Pniewski, przewodniczący Rady 
Miasta Marki.

W ramach "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na tere-
nie Gminy Radzymin w 2021 roku" rusza dofinansowanie do zabiegów sterylizacji, kastracji i elektronicznego 
znakowania zwierząt. Dofinansowanie będzie odbywało się na podobnych zasadach jak w roku 2020.

W Radzyminie dofinansowanie  
do zabiegów sterylizacji

Główna zasada finansowania za-
biegów polega na tym, że właściciel 
zwierzęcia sam wybiera zakład leczniczy, 
w którym przeprowadza zabieg. Następ-
nie na podstawie faktury ubiega się o 
zwrot poniesionych kosztów, składając 
stosowny wniosek.

Przyjmowane będą tylko wnioski o 
dofinansowanie wydatków poniesionych 
po 24 marca 2021 roku, gdyż jest to data 
wejścia w życie stosownej uchwały.

Wysokość refundacji za poszczegól-
ne zabiegi kształtuje się następująco:  ka-
stracja kota – 70 zł, sterylizacja kotki – 160 
zł, kastracja psa – 200 zł, sterylizacja suki  
- 270 zł, zabieg elektronicznego znako-
wania zwierząt (czipowanie) – 35 zł,

Należy pamiętać, że przy ubiega-
niu się o zwrot poniesionych kosztów 
wykonanych zabiegów u psa, który 
dotąd nie był oznakowany, obligatoryjne 
jest jednoczesne zaczipowanie wraz 
z rejestracją numeru czipa w bazie 
Safe - Animal.

Ważne jest także , aby zwrócić uwagę 
na elementy jakie powinna zawierć 
faktura, która jest niezbędnym załącz-
nikiem do wniosku o zwrot kosztów 
zabiegu. Np. faktura o zwrot kosztów 
kastracji psa powinna zawierać: dane 

właściciela zwierzęcia, informację, że 
była to kastracja psa oraz nr wszczepio-
nego i wprowadzonego do bazy czipa.

Jeśli właściciel ubiega się również o 
zwrot kosztów czipowania, informacja 
o wykonaniu znakowania powinna być 

wyodrębniona na fakturze. Właściciel 
kilku zwierząt domowych (psów i 
kotów) może ubiegać się o przyznanie 
dofinansowania do ww. zabiegów tylko 
raz w roku kalendarzowym i maksy-
malnie do dwóch zwierząt (nie dotyczy 
czipowań).

Wnioski będą rozpatrywane według 
kolejności zgłoszeń, do wysokości 
środków przypadających w budżecie 
gminy na realizację tego zadania. Kwota 
pozostała do rozdysponowania będzie 
aktualizowana raz w miesiącu na stro-
nie internetowej  UMiG Radzymin 
w zakładce dedykowanej ochronie 
zwierząt. Ostateczny termin składania 
wniosków upływa 30 listopada 2021 r. 
Wnioski złożone po tej dacie nie będą 
rozpatrywane.

Kwota przeznaczona na realizację 
zadania w 2021 roku to 38 000 zł. Z tej 
kwoty na dzień 01.04.2021 pozostało 
jeszcze 37 070 zł.

Źródło: UMiG Radzymin

Przy ubieganiu się o zwrot 
poniesionych kosztów wyko-
nanych zabiegów u psa, który 
dotąd nie był oznakowany, 
obligatoryjne jest jednoczesne 
zaczipowanie wraz z rejestracją 
numeru czipa w bazie Safe 
- Animal. Właściciel kilku zwie-
rząt domowych  może ubiegać 
się o przyznanie dofinansowa-
nia do ww. zabiegów tylko raz 
w roku kalendarzowym i mak-
symalnie do dwóch zwierząt.

powiat

Niezabudowana nieru-
chomość, położona w rejonie 
ul. Przyjacielskiej w Kobyłce 
(obręb ewidencyjny 0002,02) 
- bezpośrednio przy węźle 
Kobyłka drogi ekspresowej 
S8, ma bezpośredni dostęp do 
drogi publicznej, a media są 
w ciągu ulicy Przyjacielskiej.

Wymienione w wykazie 
działki są niezabudowane, 
nieogrodzone, częściowo po-
rośnięte niską roślinnością. 
Położone są w sąsiedztwie 
węzła drogi ekspresowej S8 
– od strony północno-za-
chodniej, natomiast od strony 
południowo – wschodniej 
graniczą z pasem planowanej 
drogi publicznej klasy lokal-
nej. Linia energetyczna, ga-
zociąg, wodociąg kanalizacja 
deszczowa i sieć telekomu-
nikacyjna znajdują się w ul. 
Przyjacielskiej, w odległości 
około 400 m od granicy terenu 
przewidzianego do sprzedaży.

Zgodnie z obowiązującym 
miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego, 
ww. działki położone są w 
terenie obiektów produkcyj-
nych, składów i magazynów 
oraz zabudowy usługowej 
(symbol planu P/U-6).

Wykaz działek  
do sprzedania:

• nr 6/2 o powierzchni 0,8531 
ha, sklasyfikowana jako RVI, 

LzV i N, dla której Sąd Re-
jonowy w Wołominie IV Wy-
dział Ksiąg Wieczystych pro-
wadzi księgę wieczystą nr 
WA1W/00069197/0,
• nr 7/4 o powierzchni 2,5217 
ha, sklasyfikowana jako RV, 
RVI, LzV, LzVI i N, nr 8/4 o 
powierzchni 1,4123 ha, skla-
syfikowana jako RVI, PsVI, 

LzV, LzVI, W i N, nr 9/4 o 
powierzchni 0,4726 ha, skla-
syfikowana jako RVI, PsVI, 
LzVI i W, nr 10/2 o powierzch-
ni 0,2944 ha, sklasyfikowana 
jako RVI i LzVI, nr 11/2 o 
powierzchni 0,1025 ha, skla-
syfikowana jako LzVI i nr 12/2 
o powierzchni 0,0311 ha, skla-
syfikowana jako dr, dla których 

Sąd Rejonowy w Wołominie IV 
Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę wieczystą nr 
WA1W/00141824/4.

Sprzedaż prawa własności 
ww. nieruchomości nastąpi w 
oparciu o Uchwałę Rady Miasta 
Kobyłka z 23 listopada 2020 r. nr 
XXXI/254/2020.

Cena wywoławcza nierucho-
mości netto wynosi 17.064.000 
zł. Wadium wynosi 855.000 zł. 
Sprzedaż będzie opodatkowana 
podatkiem VAT według stawki 
23%.

Przetarg odbędzie się 28 
kwietnia 2021 r. (środa) o godz. 
10.00 w Urzędzie Miasta Ko-
byłka, ul. Wołomińska 1 (sala 

konferencyjna na parterze bu-
dynku)

Bliższych informacji można 
zasięgnąć pod nr tel. 22 760 70 
96, 22 760 70 97, w Wydziale Go-
spodarki Przestrzennej Urzędu 
Miasta Kobyłka (ul. Wołomińska 
1, pokój nr 36), bądź kierując 
korespondencję drogą elektro-
niczną na adres e-mail: wgp@

kobylka.pl. Więcej informacji na 
temat przetargu można znaleźć 
na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Kobyłka www.kobylka.pl 
(w zakładce Biznes – Aktualna 
oferta sprzedaży działek i lokali 
komercyjnych), w BIP w zakład-
ce Nieruchomości – Sprzedaż 
oraz na tablicy ogłoszeń w sie-
dzibie Urzędu. 

Dodatkowe pytania można 
kierować także pod numer tele-
fonu: 600 194 253 lub e-mailem: 
biznes@kobylka.pl

Opisane działki są ostatnimi 
dostępnymi działkami gmin-
nymi w Kobyłce o tak dużej 
powierzchni w tej - niezwykle 
atrakcyjnej - lokalizacji. Urząd 
Miasta Kobyłka serdecznie za-
prasza do skorzystania z okazji 
nabycia wyjątkowej nierucho-
mości inwestycyjnej.

ATRAKCyJNA NIERUCHOMOść W KOByŁCE • ATRAKCyJNA NIERUCHOMOść W KOByŁCE • ATRAKCyJNA NIERUCHOMOść W KOByŁCE

Przetarg na sprzedaż nieruchomości  
w rejonie ul. Przyjacielskiej w Kobyłce

28 kwietnia odbędzie się przetarg na sprzedaż nieruchomości, położonej w rejonie ul. Przyjacielskiej w Kobyłce, o łącz-
nej powierzchni 5,6877 ha. Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 17.064.000 zł.

Niezabudowana nieruchomość, położona w rejonie ul. Przyjacielskiej w Kobyłce (obręb ewidencyjny 0002,02) - bezpośrednio przy węźle Kobyłka drogi ekspresowej S8

Ten entuzjastyczny wpis do-
tyczy ogłoszonego przetargu 
przez PKP PLK na wykona-
nie skrzyżowania dwupozio-
mowego w Kobyłce-Ossów.  
- Cieszy mnie ta informacja, 
ponieważ bardzo wszystkim 
zależy na tym, aby przejazdy 
zwiększyły bezpieczeństwo i 
komfort życia mieszkańców 
Kobyłki – napisała włodarka.

- W drugiej połowie lutego 
spotkałam się z przedstawi-
cielami PKP PLK, w tym z 
nowym Dyrektorem Projektu 

Panem Jarosławem Mielcu-
chem. Na tym właśnie spotka-
niu zostaliśmy poinformowani, 
że po rozwiązaniu umowy z 
dotychczasowym wykonawcą 
dwupoziomowych skrzyżowań 
w Kobyłce Spółka podpisa-
ła umowę na dokończenie 
dokumentacji projektowej 
i uzyskanie dokumentów 
umożliwiających rozpoczęcie 
robót budowlanych. W 
następnym kroku Spółka mia-

ła ogłosić postępowania na 
budowę dla każdej lokalizacji 
oddzielnie. Na nasze pytanie 
czy starczy środków na realiza-
cję obu lokalizacji, zapewniono 
nas, że finansowanie tunelu 
i wiaduktu jest zapewnione. 

I to się jak widać dzieje… 
- dodała. W dalszej części 
swojego wpisu burmistrz 
Zbieć podała kilka informacji 
dotyczących inwestycji. 

Pierwszy przetarg na wy-
konanie skrzyżowania dwupo-
ziomowego w Kobyłce Ossów 

został ogłoszony 2 kwietnia 
2021 r. z terminem składania 
wniosków do 12 maja 2021 r.

Drugie postępowanie 
dotyczące budowy tunelu 
w Kobyłce zostanie ogło-
szone na przełomie maja 
i czerwca bieżącego roku. 
Wybór wykonawców w obu 
postępowaniach pozwoli na 
oddanie do użytkowania obu 
obiektów w 2023 roku.

Kolejow
e inw

estycje w
 Kobyłce

Przejazd Kobyłka-Ossów  
to jedna z dwóch inwestycji PKP PLK  

czekająca od kilku lat na realizację

Na tą informację od dawna czeka zarówno więk-
szość mieszkańców Kobyłki jak również samo-
rządowcy. Jest ona nie bez znaczenia również 
dla sąsiednich miejscowości. - A jednak dzieje się 
– napisała na swoim Fbkowym profilu Edyta Zbieć, 
burmistrz Kobyłki. 

Przetarg na przejazd  
w Kobyłce ogłoszony



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

78 kwietnia  2021powiat

www.zyciepw.pl

codziennie nowe informacje

Osoby potrzebujące po-
mocy w przemieszczeniu się 
do punktu szczepień mogą to 
zgłosić telefonicznie (tel. 22 
763 30 24) od poniedziałku do 
czwartku w godz. 8.00–15.00 
i w piątek godz. 8.00 – 14.00, 
minimum 3 dni przed datą 
wyznaczonego terminu 
szczepienia. Realizację trans-
portu będzie organizować  
i koordynować Urząd Miejski 
w Wołominie przy współpracy 
z jednostkami OSP z terenu 
gminy.

Z tej formy wsparcia 
mogą skorzystać mieszkań-
cy gminy którzy: posiadają 
aktualne orzeczenie o nie-
pełnosprawności w stopniu 
znacznym o kodzie R lub 
N lub odpowiednio I gru-
pę, lub mają trudności w 
samodzielnym dojeździe 
do punktu szczepień.

W przypadku korzysta-
nia z transportu organi-
zowanego przez UM Wo-
łomin konieczne będzie 
wypełnienie dokumentów: tj. 
oświadczenia o stopniu nie-
pełnosprawności (oświad-
czenia opiekuna o stopniu 
niepełnosprawności) lub 
oświadczenia o trudnościach 
w samodzielnym dojeździe 
do punktu szczepień oraz 
potwierdzenia realizacji 

transportu. Zarejestrować 
się na szczepienie można 
przez telefon  dzwoniąc pod 
nr 989 lub dla dzwoniących 
z zagranicy i operatorów nie 
obsługujących numerów 
specjalnych: +48 22 62 62 
989). Rejestrować można 
się też rzez internet – na 
stronie https://pacjent.gov.
pl albo w wybranym punkcie 
szczepień

Na terenie gminy Wo-
łomin jest sześć punktów 
szczepień. Są to NZOZ 

Marvit, punkt szczepień 
– Wołomin ul. Kościelna 
38 , tel. 45 959 5359;  Przy-
chodnia Dekamed, punkt 
szczepień – Wołomin ul. 
Lipińska 99, tel. 22 776 30 
31; Miejski Samodzielny 
Publiczny ZOZ nr.2, punkt 
szczepień – Wołomin ul. Wi-
leńska 74, tel. 22 776 26 56; 
NZOZ Mak – Med, punkt 
szczepień – Wołomin ul. Al. 
Armii Krajowej 64/13, tel. 
22 787 80 10; Miejski Samo-
dzielny Publiczny ZOZ nr.1, 
punkt szczepień – Wołomin 
ul. Prądzyńskiego 11, tel. 22 
776 26 86 oraz Przychodnia 
Lekarska „Miła” Filia nr 1 – 
punkt szczepień – Wołomin 
ul. Miła 14A, tel. 22 599 65 65

Osoby potrzebujące 
pomocy w dotarciu 
do punktu szczepień 
mogą to zgłosić tele-
fonicznie (tel. 22 763 
30 24) od poniedziałku 
do czwartku w godz. 
8.00–15.00 i w piątek 
godz. 8.00 – 14.00, 
minimum 3 dni przed 
datą wyznaczonego 
terminu szczepienia.

Mieszkańcy gminy Wołomin, którzy będą 
potrzebować wsparcia w dotarciu do punktu 
szczepień mogą na pomoc.

Szczepienia i dowóz na 
szczepienia w Wołominie

zaszczep się w
 W

ołom
inie

– Jak się zaczęła pana przygo-
da z bieganiem
– W 2003 roku rzuciłem palenie, 
skutkowało to jednak tym, że 
przytyłem około 18 kg i bardzo 
źle to znosiłem. Wtedy właśnie 
pomyślałem o bieganiu, które 
jest najlepszym sposobem na 
pozbycie się nadmiaru kilogra-
mów. Pierwsze próby niestety 
nie były udane. Przebiegnięcie 
jednego kilometra okazało się 
wysiłkiem, który mnie prze-
rastał. Zakończonych porażką 
prób było kilka, więc na długie 
lata dałem sobie spokój. Tak 
było aż do 2018 roku, kiedy fir-
ma Nike ogłosiła, że organizuje 
bieg na 10 km i w tych zawo-
dach biorą udział  zawodnicy z 
większości stolic świata. Przy-
gotowałem się i pobiegłem, ale 
co dla mnie najważniejsze bieg 
ukończyłem. Od tamtej pory 
biegam regularnie. 
– Co Pana zdaniem powoduje, 
że tak wiele osób chce się 
sprawdzić w biegach długody-
stansowych?
-  Biegi długodystansowe wyma-
gają potężnego wysiłku, który 
uwalnia endorfiny, czyli hor-
mony szczęścia, a te potrafią 
uzależniać. Dla mnie maratony 
okazały się silniejszym nałogiem 
niż palenie tytuniu. Poza tym 
większość biegaczy chce się 
sprawdzić i zmierzyć ze swoją 
wytrzymałością i organizmem. 
Dlatego też biegi długodystanso-
we stały się tak bardzo popularne 
i zyskują coraz większe grono 
uczestników. Ponadto bieganie, 
zwłaszcza amatorskie, można  
uprawiać  „zawsze i  wszędzie”,  
niezależnie od wieku  i bez  
specjalistycznego  sprzętu,  a 
tym samym bez nakładów finan-
sowych. To dyscyplina dostępna 
dla każdego, kto zechce spędzić 
aktywnie czas. Rosnąca popular-
ność biegania  oraz masowych  
imprez  biegowych  to  nie tylko 
polska domena, podobnie wyglą-
da to w całej Europie i na innych 
kontynentach. 
– Jak wygląda taki trening bie-
gowy zimą. Różni się od tego 
w sezonie letnim?
–  Jeżeli miałbym porównać tre-
ningi latem i zimą to zasadniczą 
różnicę stanowi ubiór. Zimą 
ważne jest, żeby chronić ciało 
przed chłodem. Ponadto wybiegi 
zimowe są krótsze i bardziej 
skupiają się na wytrzymałości, a 
podczas treningów letnich moż-

na bardziej skoncentrować się na 
prędkości, przy jednoczesnym 
wsparciu wytrzymałości. Trenuję 
cztery razy w tygodniu - we wto-
rek, czwartek, sobota i niedziela. 
– Czy stosuje pan specjalną 
dietę, Jak wygląda plan posił-
ków przed zawodami?
– Dla maratończyków dieta jest 
sprawą kluczową. Podstawą mojej 
diety jest... makaron. Oczywiście 
bardzo ważna jest dieta bogata 
w warzywa i owoce, natomiast 

jeżeli chodzi  o dodatki do ma-
karonów to powinna to być ryba 
lub kurczak, gdyż inne mięsa są 
zbyt ciężkostrawne. Makaron 
zawiera dużo glikogenu, który 
jest niezbędny dla każdego mara-
tończyka. O moją dietę dba moja 
ukochana małżonka, Mirosława. 
Jestem jej za to niezmiernie 
wdzięczny. 
– bierze pan udział tylko w 
maratonach, czy także innych 
biegach długodystansowych?
– Mój pierwszy maraton pobie-
głem 27 września 2009 roku i 

od tamtej pory ukończyłem 16 
maratonów  i 12 półmaratonów. 
Udział w maratonach pozwala 
mi na zwiedzanie największych 
miast europejskich. Od Aten 
przez Reykjavik do Moskwy. 
Zawsze zabieram ze sobą tzw. 
grupę wsparcia w postaci mojej 
żony i grupy przyjaciół. W innych 
biegach nie biorę udziału. 
– W jaki sposób godzi pan pra-
cę zawodową z treningami i 
udziałem w maratonach

– Jak już wspomniałem trenuje 
cztery razy w tygodniu.  Zaczyna-
jąc od wtorku - wstaję o 4.20 rano, 
przebiegam około 7 kilometrów, 
po tym treningu jadę do pracy jako 
kurier DPD. Trening czwartkowy 
jest dłuższy o ponad 3 kilometry, 
czyli przebiegam około 10 km 
rano. W weekend przebiegam już 
dłuższe dystanse w zależności od 
tego, na jakim etapie przygotowań 
do maratonu jestem. Jak wiadomo, 
teraz w okresie pandemii, imprezy 
masowe są wstrzymane, więc te 
wybiegi weekendowe oscylują 

około dystansu 12-15 kilometrów. 
– Który ze startów był najtrud-
niejszy i dlaczego. Jaki jest 
pana największy sukces?
- Najtrudniejszym biegiem był 
maraton w Paryżu w 2013 roku, 
gdzie na pierwszych kilome-
trach uszkodziłem sobie żebra. W 
związku z tym nie mogłem wziąć 
pełnego oddechu,  a ukończenie 
maratonu odbyło się  w bólach i 
cierpieniu. 
Sukcesem jest dla mnie  każdora-

zowe ukończenie maratonu, nato-
miast najlepszy wynik osiągnąłem 
w Maratonie Warszawskim w 2013 
roku. Warto podkreślić, że miałem 
wtedy 60 lat. Każdy maraton jest 
dla biegacza wielkim przeżyciem, 
ale największe wrażenie zrobił 
na mnie Maraton w Atenach, 
który jest marzeniem każdego 
maratończyka. Ukończyłem go w 
2017 roku.
– Czego należy życzyć maratoń-
czykowi? 
- Odwagi by rozpocząć, wytrwało-
ści by ukończyć.

Maratończyk  
z Miasta Ząbki

Sukcesem jest  
dla mnie każdorazowe 
ukończenie maratonu, 
natomiast najlepszy 
wynik osiągnąłem w 
Maratonie Warszawskim 
w 2013 roku. Warto 
podkreślić, że miałem 
wtedy 60 lat. Każdy  
maraton jest dla biega-
cza wielkim przeżyciem, 
ale największe wrażenie 
zrobił na mnie Maraton 
w Atenach, który jest 
marzeniem każdego 
maratończyka.  
– mówi maratończyk 
Mirosław Lekszycki

Każdy maraton to wyzwanie, ale też możliwość zwiedzania największych 
miast europejskich miast. O tym dlaczego biegi długodystansowe mogą 
uzależniać i co jest ważne dla maratończyka z Mirosławem Lekszyckim 
rozmawia Aleksandra Olczyk

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

Burmistrz Miasta Marki działając na   podstawie art. 
35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 
ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację 
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Zakładzie Usług 
Komunalnych w Markach na okres 21 dni tj. od dnia 
24 marca 2021 roku do dnia 13 kwietnia 2021 roku 
wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 
na terenie Gminy Miasta Marki.

Szczegółowe informacje można uzyskać  
w Zakładzie Usług Komunalnych w Markach pok. nr 1 

tel. 22 781 33 73
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WOŁOMIN

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

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

ul. Prądzyńskiego 37
tel. 723 304 082

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

ul. Warszawska 15 ac 
tel. 697 640 095

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

Al. Niepodległości 17
tel. 728 311 379

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

RADZYMIN

ul. Konstytucji 3 Maja 30
tel. 697 640 085

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

ul. Konstytucji 3 Maja 10
tel. 728 311 378

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

MARKI

ul. Fabryczna 14
tel.  697 640 093

pon. - pt.: 8 - 21, sob.: 8-14

ul. Wileńska 40
tel. 697 640 068

dni
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Zarządzeniem nr 48/2021 
Burmistrza Miasta Kobyłka Edyta 
Zbieć powołała, z dniem 1 kwiet-
nia 2021 r., Katarzynę Rostek, 
na stanowisko Zastępcy Burmi-
strza. Nowa Wiceburmistrz jest 
specjalistką w zakresie pomocy 
społecznej. W Urzędzie Miasta 
Kobyłka będzie odpowiedzialna 
m.in. za sferę oświaty, sportu 
i spraw społecznych, ochrony 
środowiska i ochrony zwierząt, 
pozyskiwania funduszy oraz za 
Wydział Gospodarczy.

Informację o planowanym 
powołaniu Pani Katarzyny Rostek 
na funkcję wiceburmistrza miasta 
publikowaliśmy kilka dni przed 
objęciem stanowiska. W dniu 
jej powołania na stanowi-
sko, na stronie urzędowej 
miasta pojawiła się nieco 
szersza prezentacja, z 
której można jeszcze 
bliżej zapoznać się 
z zakresem do-
świadczeń Pani 
wiceburmistrz. 

Do  k lu -
czowych za-
wodowych 
ko m p e -
t e n c j i 
Katarzyny Rostek należy zaliczyć 
umiejętność pozyskiwania środ-
ków zewnętrznych na działania 
społeczne i inne „miękkie” ob-
szary działań, wdrażanie nowych 
rozwiązań i usług w zarządzanych 
jednostkach, doświadczenie w 
zarządzaniu zespołem, ale przede 
wszystkim umiejętności inter-
personalne - pracy z ludźmi i dla 

ludzi. Ta sfera działań Urzędu 
będzie dla nowej Wiceburmistrz 
najważniejsza. Jak sama mówi, 
cechuje ją skuteczność i pro-
fesjonalizm, ale swoim współ-

pracownikom stawia wysokie 
wymagania i konsekwentnie dąży 
do wyznaczonych celów.

Katarzyna Rostek od blisko 
trzydziestu lat pracuje w pomocy 
społecznej, najpierw jako pracow-
nik socjalny, a później kierując 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 
Tłuszczu. Jest działaczką sektora 
społecznego w Gminie Tłuszcz 

oraz inicjatorką powstania kilku 
organizacji pozarządowych, które 
działają na rzecz społeczności lo-
kalnych. Integrowała różne grupy 
społeczne poprzez organizowanie 
zajęć, podczas których w pracy 
twórczej uczestniczą rodzice z 
dziećmi, seniorzy z Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku oraz młodzież. 
W pracy dla Kobyłki zamierza 
zająć się w pierwszej kolejności 
diagnozą potrzeb lokalnych i 
potencjału miasta, a następnie 
wdrażać rozwiązania, leżące w za-
kresie działań Wydziałów, którymi 
będzie zarządzać.

Jest absolwentką politologii 
na Uniwersytecie Warszawskim 

(kierunek: polityka społecz-

na). Skończyła również studia 
podyplomowe na Wydziale Psy-
chologii UW (kierunek: trener 
umiejętności poznawczych) oraz 
na Wydziale Nauk Społecznych 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Warszawie (w zakresie zarzą-
dzania gospodarką społeczną). 
W 2011 roku została laureatką 
konkursu Mazowieckie Laury 

Kobiety, w którym zgłoszeń kan-
dydatów dokonywały stowarzy-
szenia współpracujące w ramach 
związku „Mazowiecki Leader”. 
W 2013 r. dostała nominacie w   
konkursie Eurolider. W tym sa-
mym roku OPS, którym kierowa-
ła otrzymał nagrodę zespołową 
Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej za nowatorskie roz-
wiązania w pomocy społecznej. 
Jest członkiem Stowarzyszenia 
na Rzecz Organizowania Spo-
łeczności Lokalnych AB OVO 
oraz Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Tłuszczańskiej. Z jej 
inicjatywy w 2017 r. powstała 
pierwsza spółdzielnia socjalna 
osób prawnych założona przez 

Powiat Wołomiński i gminę 
Tłuszcz.

Po publikacji krótkiej roz-
mowy, jeszcze przed objęciem 
funkcji przez Panią Rostek, obie-
caliśmy internautom dłuższą 
rozmowę z nową wiceburmistrz. 
Zgodnie z tą obietnicą wrócimy 
do tematu za kilka tygodni. 

Oprac. Red. źródło UM Kobyłka 

Katarzyna Rostek od 1 kwietnia pracuje w Kobyłce, gdzie objęła funkcję wiceburmistrza miasta. 
Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe i społeczne ma okazję wykorzystać działając z 
innej płaszczyzny niż do tej pory. Z pewnością posiadane wykształcenie kierunkowe i wieloletnie 
kierownicze doświadczenie i praca społeczna będzie przydatne w realizacji zadań jakie przed nią 
postawiła Edyta Zbieć, burmistrz Kobyłki.

Skuteczna w działaniu

www.wilenskapark.pl

Katarzyna Rostek (wiceburmistrz Kobyłki)   
w 2011 roku została laureatką konkursu Mazowieckie Laury 
Kobiety, w którym zgłoszeń kandydatów dokonywały stowa-
rzyszenia współpracujące w ramach związku „Mazowiecki 

Leader”. W 2013 r. dostała nominacie w  konkursie  
Eurolider. W tym samym roku OPS, którym kierowała 
otrzymał nagrodę zespołową Ministerstwa Rodziny i 

Polityki Społecznej za nowatorskie rozwiązania w pomocy 
społecznej. Jest członkiem Stowarzyszenia na Rzecz  

Organizowania Społeczności Lokalnych AB OVO 


