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– Korzyść z pracy w wolon-
tariacie jest obustronna  
- uczniowie stają się bar-
dziej otwarci, towarzyscy  
i łatwiej nawiązują kontakty. 
Udział w wielu akcjach wolon-
tariackich, kontakt z różnymi 
instytucjami, organizacjami  i ich 

podopiecznymi, daje konkretną 
wiedzę o problemach społecz-

nych oraz sposobach ich 
rozwiązywania – mówi 

Maria Wytrykowska, 
– pedagog szkolny, 
opiekun szkolnego 
wolontariatu „Na 
Przekór” >> str. 6

To był dobry 
czas dla Wołomina 
i dla Zagościńca

Paweł Żółtek

Marek Górski

Piotr 
Brześkiewicz

Miasto Ząbki nie przystąpiło do programu 
„nowa Warszawa +” i w roku bieżącym 

nie planuje wprowadzenia dopłat  
do biletów okresowych ZTM ważnych  

w 1 i 2 strefie.  Decyzja ta wywołała sze-
reg kontrowersji. Zapytaliśmy o powody 

przedstawiciela urzędu. Poprosiliśmy też 
o opinię ze strony opozycji >> str. 3

11

Wolontariusz  
to bohater...

Ząbki bez biletu  
metropolitalnego

– W 2015 roku gmin-
nych miejsc w radzymińskich 

przedszkolach było 250, a dziś mamy 
ich ponad 1600. (...) dzięki „Bonowi 
Malucha” w naszej gminie powstało 
w ciągu ostatniego roku pięć nowych 
placówek żłobkowych. „Bon Malucha”  
to dopłata od 300 do 500 zł dla rodziców 
dzieci do lat 3, którą można przezna-
czyć na żłobek, nianię bądź dziennego 
opiekuna – mówi Krzysztof Chaciński,  
burmistrz Radzymina>> str. 4
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W Emilianowie  
jest coraz mniej  
wolnego miejsca
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Działalność nierejestrowana 
firm na próbę – czy to możliwe?

O działalności nierejestrowej, czyli o firmie na próbę, rozmawiamy z Pawłem Żółtkiem – właści-
cielem biura rachunkowego z Kobyłki.

– Na czym polega firma na 
próbę?
– Działalność nierejestrowa lub 
też działalność nierejestrowana, 
bo o tym mówimy, to możliwość 
prowadzenia firmy bardzo małych 
rozmiarów bez konieczności reje-
stracji w CEIDG. To skutek zmiany 
przepisów, które zaczęły obowiązy-
wać od 30 kwietnia tego roku, tzw. 
Konstytucji biznesu.
– No więc jak to może działać w 
praktyce?
– Taka działalność nierejestrowa to 
przywilej i nie każdy może z tego 
przywileju skorzystać. Aby móc 
prowadzić małą firmę bez rejestra-
cji w CEIDG należy spełnić dwa 
warunki. Po pierwsze przychody 
z takiej działalności w każdym 
miesiącu nie mogą przekroczyć 
50% kwoty minimalnego wy-
nagrodzenia – w 2018 r. nie 
mogą przekroczyć w każ-
dym miesiącu kwoty 1050 
zł, a po drugie osoba, która 
chce skorzystać z takiej 
możliwości nie mogła 
prowadzić działalności 
przez ostatnie 60 mie-
sięcy, albo jeśli w tym 
okresie prowadziła 
działalność to od dnia 
wykreślenia wpisu z 
CEIDG musi upły-
nąć co najmniej rok.
– Czy dwa warunki 
są jedyne?
– Dodatkowo działalność niereje-
strowa nie dotyczy spółek cywilnych 
i przypadków, kiedy prowadzenia 
danego rodzaju działalności wyma-
ga koncesji lub zezwolenia.
– Ale chyba są jakieś obowiązki 
przy działalności nierejestro-
wej?
– Taka osoba ma obowiązek pro-
wadzić prostą ewidencję sprzedaży. 

Może to być zwykły zeszyt, chodzi 
o to, żeby ta osoba wiedziała, czy 
jej przychód w danym miesiącu 
przekracza kwotę 1050 zł, czy nie. 
Taka osoba musi również rozli-

czyć podatek z tytułu osiągniętych 
przychodów, ale zrobi to dopiero 
w rozliczeniu rocznym składając 
zeznanie PIT-36. W trakcie roku 
nie musi obliczać i wpłacać zaliczek 
na podatek dochodowy. 
 – A co, jeśli klient zażąda po-
twierdzenia sprzedaży?
– W takim przypadku na osobie pro-
wadzącej działalność nierejestrową 
ciążyć będzie obowiązek wystawie-

nia faktury, może to być oczywiście 
faktura uproszczona.
– Faktura? To kojarzy się z podat-
kiem VAT.
– Co do zasady taka osoba nie musi 
rejestrować się jako podatnik VAT 
czynny, chyba, że będzie handlować 
towarami albo świadczyć usługi, któ-
re są bezwzględnie opodatkowane 
podatkiem VAT.
– Czyli na przykład co?
– Czyli na przykład usługi doradcze, 
prawne, jubilerskie albo handel 
wyrobami z metali szlachetnych, 
w tym również złomem metali 
szlachetnych.
– A jeśli świadczy usługi doradcze 
to co?
– To wtedy taka osoba musi zare-

jestrować się do podatku VAT na 
druku VAT-R.
– A co, gdy przychody przekroczą 
kwotę 1050 zł?
– Wtedy taka osoba ma bezwzględny 
obowiązek rejestracji firmy w CE-
IDG w terminie siedmiu dni.
– A co z ZUSem?
– Tu niestety, na dziś, sprawa nie 
wygląda zbyt korzystnie dla takiej 
osoby.

– To znaczy?
– W przypadku handlu, czy sprzeda-
ży wyrobów własnej produkcji, spra-
wa wydaje się oczywista. Składek 
ZUS nie ma i już, ale w przypadku 
świadczenia usług, ZUS traktuje 
wykonywanie usług w takiej dzia-
łalności nierejestrowej jako umowę 
zlecenia i nakazuje odprowadzić 
składki od takich przychodów.
– To dziwne.
- To bardzo dziwne. Myślę, że nie 
taki cel przyświecał wprowadzeniu 
nowych przepisów, ale na dziś takie 
jest oficjalne stanowisko ZUS i w 
takiej sytuacji do czasu zmiany sta-
nowiska ZUS współpraca z firmami 
korzystającymi z ulgi na start obar-
czona jest znacznym ryzykiem.

– W przypadku handlu, czy sprzedaży  
wyrobów własnej produkcji, sprawa wyda-

je się oczywista. Składek ZUS  
nie ma i już, ale w przypadku świadcze-

nia usług, ZUS traktuje wykonywanie 
usług w takiej działalności nierejestro-

wej jako umowę zlecenia i nakazuje 
odprowadzić składki od takich przy-

chodów. – mówi Paweł Żółtek z Biura 
Rachunkowego w Kobyłce

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

Rozwód jest coraz czę-
ściej obecny wśród nas. 
Słyszymy o nim w telewizji, 
od sąsiadów i znajomych 
oraz od dalszej i bliższej 
rodziny. Zaczynamy zwracać 
na ten fakt uwagę. To, że 
zaczynamy koncentrować 
na tym swoje myśli, będąc 
w związku, jest pierwszym 
symptomem, któremu trze-
ba przyjrzeć się z bliska. Już 
wówczas należy zastanowić 
się, czy jesteśmy szczęśliwi 
w związku. Jeśli  wolimy 
zostać dłużej w pracy niż 
pójść do domu, jeśli oglą-
damy dłużej film, w nadziei, 
że jak wrócimy do sypialni 
nasz małżonek bądź mał-
żonka będzie już spać i zda-
rza się to często, to należy 
przypuszczać, że związek 
zaczyna się rozluźniać. Je-
śli do tego dochodzi fakt 
„posiadania” kochanka czy 
kochanki, to jesteśmy już 
wtedy najprawdopodobniej 
z przyzwyczajenia ze swoim 
małżonkiem. Pytanie na ile 
jesteśmy i jak jesteśmy. Go-
rzej, jak jeden z małżonków 
ma kogoś „na boku”, oszu-
kując swojego małżonka. 
Prawdę powiedziawszy taki 
„trójzwiązek” jest z jednej 
strony może i wygodny dla 
osoby mającej podwójne 
towarzystwo, ale na pewno 
nie jest to w porządku wobec 
osoby zdradzanej, chyba że 
ta, świadomie na to się go-
dzi. Osobiście nie wierzę w 
to, aby współmałżonek zga-
dzał się na „towarzystwo”, 
jeśli chodzi o naszą kultu-
rę, za wyjątkiem sytuacji, 
w której chodzi o związki 
„bi”, ale to temat na inne 
rozważania.

Jeśli zauważamy, że z nie-
chęcią sypiamy z naszym 
małżonkiem, lub niechętnie 
dopuszczamy do swojego 
konta „drugą połowę”, czy 
też niechętnie wyjeżdża-
my z nią na wczasy, należy 
zastanowić się nad sensem 
związku, w którym się jest. 

Ktoś powie, „A co z dziećmi”, 
inny dorzuci – „Składałem 
przysięgę”, inny zakrzyk-
nie – „Co z kredytem….”. 
Drodzy Państwo, tu macie 
odpowiedź. W tym momen-
cie sami dowiadujecie się 
od samych siebie czym dla 
Was jest małżeństwo. Dzieci 
wyrosną i odejdą. Do tego 
czasu można skorzystać z 
odpowiednich instrumentów 
prawnych zapewniających byt 
wspólnym dzieciom, a nawet 
i ich matce, lub ojcu, w za-
leżności od tego z kim dzieci 
mieszkają. Co do przysięgi 
składanej przed Bogiem, to 
myślę, że Pan Bóg bardziej 
by się ucieszył, gdyby ludzie 
tworzyli szczęśliwe małżeń-
stwa, a nie pielęgnowali mar-
twe związki, tylko dlatego, że 
składali przysięgę w kościele. 
Bóg przecież widzi nas na co 
dzień, więc nie musimy już 
oszukiwać samych siebie. 
Najwięcej kontrowersji budzi 
jednak wzięty razem przez 
małżonków kredyt, ale i na 
to jest sposób prawny.

Trzeba zdać sobie jasno 
sprawę z faktu, że żyjemy tu 
i teraz. Co więcej, mamy wol-
ną wolę, z której nie każdy tak 
naprawdę potrafi korzystać, 
niestety. Dlaczego? Dlatego, 
że boimy się co będzie jak się 
rozstaniemy, skąd weźmiemy 
środki na życie, co powiedzą 
inni, itp. Tak, tak drodzy 
Państwo. Poza tym, jesteśmy 
już przyzwyczajeni do do-
tychczasowego trybu życia, 
choćby nawet koszmarnego. 
Niestety ten absurd jest tak 
częsty jak powszedni chleb. 
Ciekawe co będziemy myśleć 
jak zapuka do nas św. Piotr i 
zechce wziąć nas w podróż, 
z której się nie wraca (po-
noć) …?

Jeśli jesteście Państwo 
szczęśliwi w swoich związ-
kach, to nie rozwodźcie się 
broń Boże, ale jeżeli tak nie 
jest, przemyślcie swoje tu 
i teraz.

LegaLiw 
Iwona Nasiłowska

www.legaliw.pl;    biuro@legaliw.pl
tel. 661 195 629

Rozwód – kiedy  
zdecydować się na ten krok?

OBSŁUGA PRAWNA 
PRAWA MAŁŻEŃSKIEGO  

I MAJĄTKOWEGO
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Cały obszar miasta Ząbki jest  
w  I strefie biletowej ZTM w ko-
munikacji autobusowej, co wiąże 
się z wysokimi dopłatami z budżetu 
Miasta Ząbki dla Miasta Warszawy za 
kursowanie linii autobusowych ZTM 
w Ząbkach. Oferta „nowa Warszawa+ 
” nie przewiduje możliwości dopłat do 
biletów ważnych tylko w I strefie bile-
towej, bo nie przewiduje tego uchwała 
Rady Warszawy dlatego duża część 
mieszkańców Ząbek korzystająca tyl-
ko z komunikacji autobusowej  byłaby 
możliwości dopłat pozbawiona. 

W zależności od tegorocznych 
doświadczeń gmin, które do tej oferty 
przystąpiły, nie wykluczamy przystą-
pienia do ww oferty w roku przyszłym, 
o ile nadal będzie funkcjonowała, a 
koszty ponoszone przez gminy będą 
zbliżone do przedstawionych zało-
żeń. Założenia (prognozy kosztów) 
przedstawione gminom przez ZTM 
i m.st. Warszawa, w naszej ocenie nie 
uwzględniają specyfiki linii wołomiń-
skiej i zawierają kilkakrotnie zaniżone 
prognozy kosztów dopłat, jakie gminy 
będą musiały ponieść np. przyjęto, że 
w Ząbkach tylko ok. 700 osób zainte-
resowanych uzyskaniem dopłaty do 
biletu. Nasze szacunki wskazują, że 
takich osób w zależności od przyjętego 
poziomu dopłat mogło by być 3 tys. 
lub więcej. 

Istnieje również obawa, że po 
wprowadzeniu oferty Warszawa+ w 
gminach linii wołomińskiej powtórzy 
się sytuacja jaka miała miejsce kilka 
lat temu, że poranne pociągi w stro-
nę Warszawy będą tak napełnione, 
że mieszkaniec Ząbek nie będzie 
mógł do nich wsiąść. Niestety gminy 
finansujące wspólny bilet ZTM-KM 
na linii wołomińskiej (pozwala jeździć 
pociągami Kolei Mazowieckich na 
podstawie biletu ZTM  ważnego w II 
strefie biletowej ZTM) nie mają wpły-
wu na rozkład jazdy, tabor, długość 
kursujących pociągów czy na jakość 
usług Kolei Mazowieckich.  

W pierwszej kolejności chcieli 
byśmy przeznaczać ograniczone 
środki finansowe budżetu Ząbek na 
szeroko rozumiany rozwój miasta (np. 
na budowę nowej szkoły oraz budowę  
i remonty dróg), a także na polepszenie 
oferty transportu publicznego w Ząb-
kach (uruchomienie nowych połączeń, 
zwiększenie częstotliwości kursów na 
obecnych liniach). Pozyskaliśmy zna-
czące środki zewnętrzne na ważne  
i strategiczne dla Ząbek inwestycje 
np. na zagospodarowanie wód desz-
czowych, czy poprawę jakości i rozwój 
terenów zielonych. Potrzebujemy 
środków budżetowych na wkład wła-
sny, aby móc te inwestycje zrealizować  
w terminie i wykorzystać przyznane 
dotacje, zwłaszcza, że ceny uzy-
skiwane w przetargach w ostatnim 
czasie są nawet kilkadziesiąt procent 
wyższe niż szacowane w kosztorysach 
i rozstrzygnięcie przetargu wymusza 
zwiększenia nakładów z budżetu. 

Ewentualne środki finansowe, 
przeznaczane na dopłaty do biletów 
mieszkańców Ząbek, które według 
naszych prognoz byłyby rzędu kilku 
milionów rocznie (przy najwyższym 
progu dopłat), w żaden sposób nie 
przyczynią się do rozwoju Ząbek, czy 
poprawy oferty przewozowej. Skala do-
płat byłaby na tyle dużym obciążeniem 
budżetu, że aby ją zrealizować trzeba 
by zrezygnować z części potrzebnych 
inwestycji oraz ograniczyć wydatki 
bieżące np. na usługi publiczne czy 
bieżące utrzymanie miasta.   

Pomimo wydatkowania przez 
gminy wokół Warszawy kilkuna-
stu milionów rocznie na dopłaty 
do biletów w ramach „nowej ofer-
ty Warszawa+” nie wyjedzie na 
drogi żaden dodatkowych autobus  
i nie zmniejszy się tłok w pociągach.

Mając na względnie powyższe, od  
1 września nic się nie zmienia w 
kwestii biletów ZTM w Ząbkach. 
Autobusy ZTM będą funkcjonować w 
I strefie biletowej ZTM, a skorzysta-
nie z szybkiego dojazdu koleją z PKP 
Ząbki będzie wymagało posiadania 
biletu ważnego  na I i II strefę ZTM 
lub odpowiedniego  biletu Kolei 
Mazowieckich.

Z decyzją podjętą przez ząbkowski 
magistrat nie zgadza się radny powia-
towy Tomasz Kalata. - Oświadczenie, 
które ukazało się pod koniec sierpnia 
br. na stronie internetowej Miasta 
Ząbki w sprawie niezaplanowania  
w roku bieżącym wprowadzenia dopłat 
dla mieszkańców do biletów okreso-
wych warszawskiego ZTM, ważnych 

w 1 i 2 strefie, uważam za duży skan-
dal. Tłumaczenie, że takie dopłaty w 
żaden sposób nie przyczynią się do 
rozwoju Ząbek jest tu nie do przyję-
cia. Wszak jest to jeden ze sposobów 
przyciągnięcia i zmobilizowania na-
szych mieszkańców do osiedlania 
się tu na stałe i płacenia tu podatków. 
Dlaczego prawie wszystkie okoliczne 

miasta i gminy wprowadziły teraz 
takie dopłaty? Czy im się to opłaca? 
Na pewno tak. Takimi dopłatami, jako 
Miasto Ząbki, musimy wynagrodzić 
naszym mieszkańcom ciągłe stanie  
w korkach oraz poruszanie się za-
tłoczonymi pociągami i autobu-
sami. Podpisanie stosownej umo-
wy z m.st. Warszawa na pewno 
ułatwiłoby nam negocjacje, rów-
nież z Kolejami Mazowieckimi,  
w sprawie znacznego zwiększenia tabo-
ru w naszym mieście. Wówczas pociągi  
i autobusy nie byłyby zatłoczone, a 
w kieszeni każdej rodziny, w której 
często są lub będą uczniowie war-
szawskich szkół i uczelni, zostały-
by dodatkowe środki na inne cele. 
Wystarczy spojrzeć na niedaleką 
gminę Wołomin, gdzie uruchomienie 
takiego biletu z dopłatami stało się 
normalnym obowiązkiem władz. Bo 
co powinien robić samorząd? Zaspo-
kajać, w tym przypadku: transportowe 
potrzeby mieszkańców. Opubliko-
wane oświadczenie, pod którym, de 

facto, nikt się nie podpisał, uważam 
za wpisywanie się przez władze Ząbek 
w warszawską kampanię prezydencką 
po stronie partii PiS. Szkoda tylko, że 
cierpią na tym sami Ząbkowianie, 
którym dopłaty do biletów okreso-
wych się, po prostu, należą – uważa 
Tomasz Kalata, radny powiatowy  
i mieszkaniec Ząbek.

Poproszona o komentarz odnośnie 
nieprzystąpienia Ząbek do programu 
„nowa Warszawa +”Małgorzata Zyśk, 
wiceburmistrz Ząbek powiedziała: 
Ząbki są w strefie biletowej ZTM  
w komunikacji autobusowej, co wiąże 
się z wysokimi dopłatami z budżetu 
naszego miasta dla Warszawy. Oferta 
„nowa Warszawa+ ” wyklucza dopłaty 
do biletów ważnych tylko w I strefie 
biletowej, co wynika wprost z zapisów 
uchwały Rady Warszawy. W tej sytuacji 
Mieszkańcy Ząbek korzystający tylko 
z komunikacji autobusowej, byliby 
pozbawieni możliwości dopłat. Jeśli 
oferta nadal będzie funkcjonowała,  
a koszty ponoszone przez gminy będą 
zbliżone do przedstawionych założeń, 
Miasto Ząbki nie wyklucza przystąpie-
nia do programu. Chcemy rozmawiać  
z ZTM o kalkulacji kosztów i możli-
wości wprowadzenia I strefy na kolej 
zakładając, że lokalnym transportem 
dowozimy mieszkańców do stacji 
PKP. Z naszych szacunków wynika, 
że wprowadzenie I strefy biletowej 

na kolej, może być mniej kosztow-
ne niż dopłaty do biletów. Oferta 
Warszawa +, do której przystąpiły 
sąsiednie gminy może okazać się 
nie tylko bardzo kosztowna, ale bez 
wątpienia spowoduje przepełnienie w 
pociągach, do których mieszkańcom 
Ząbek już obecnie trudno wejść, 
zwłaszcza w godzinach szczytu. 
Złożyliśmy wniosek do ZTM o 
zwiększenie kursowania linii 199  
i 345 w szczycie oraz podjęcie rozmów 
na temat wprowadzenie I strefy na 
Kolej Mazowiecką. Chcemy również, 
aby nasze działania odnośnie I strefy 
na kolej wsparł Marszałek, bo jest to 
bardzo istotne z punktu widzenia 
dojazdu do wojewódzkiego szpitala 
na Drewnicy, do którego od stacji PKP 
dojeżdża komunikacja lokalna.

Reasumując pragnę podkreślić, 
że zależy nam, aby środki z budżetu 
Ząbek posłużyły wszystkim miesz-
kańcom. Chcemy je przeznaczyć na 
rozwój miasta, a więc budowę szkoły 
przy Różanej, budowę i moderni-
zację dróg gminnych oraz poprawę 
standardu transportu publicznego. 
Mam tu na myśli uruchomienie 
nowych połączeń i zwiększenie 
częstotliwości kursów na obecnych 
liniach. Pozyskaliśmy znaczące środ-
ki zewnętrzne, zarówno unijne jak 
i rządowe, na realizację ważnych  
i strategicznych dla Ząbek inwestycji. 
Dopłaty do oferty Warszawa + mo-
głyby spowodować, że nie dalibyśmy 
rady zrealizować wszystkich ważnych 
dla mieszkańców projektów.
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 Z czym do ludzi?
Edward M. Urbanowski

– Pozyskaliśmy znaczące 
środki zewnętrzne, zarówno 
unijne jak i rządowe, na re-
alizację ważnych i strategicz-
nych dla Ząbek inwestycji. 
Dopłaty do oferty Warszawa 
+ mogłyby spowodować, że 
nie dalibyśmy rady zrealizo-
wać wszystkich ważnych dla 
mieszkańców projektów - 
mówi Małgorzata Zyśk

– Oświadczenie, które uka-
zało się pod koniec sierpnia 
br. na stronie internetowej 
Miasta Ząbki w sprawie 
niezaplanowania w roku bie-
żącym wprowadzenia dopłat 
dla mieszkańców do biletów 
okresowych warszawskiego 
ZTM, ważnych w 1 i 2 stre-
fie, uważam za duży skandal 
- mówi Tomasz Kalata

W minioną niedzielę Prawo i Sprawiedliwość oficjalnie rozpoczęło kampa-
nię wyborczą. Na zorganizowanej w Warszawie Konwencji przemawiali m. in. 
Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki. Ku mojemu zdziwieniu, 
nie usłyszałem nic nowego. Niestety! Czyżby się wypalili?

Jarosław Kaczyński: - Konwencja jest zapowiedzią 21 miesięcy, w trakcie 
których odbędą się cztery kampanie wyborcze. Będą to miesiące oceny polityki, 
zarówno władzy, jak i opozycji. Najbliższe wybory będą skomplikowane, ponie-
waż w 15 samorządach rządzi obecnie opozycja parlamentarna.

- Od długiego czasu, od początku trwa kampania przeciw dobrej zmianie, 
kampania, która daleko przekracza to, co jest w demokracji normalne, to jest 
zwykłą dyskusję między tymi, którzy są przy władzy i tymi, którzy do władzy 
aspirują.

- Tutaj mamy atak od wewnątrz i z zewnątrz, atak, który tworzy coś na kształt 
alternatywnej rzeczywistości, coś, co nie liczy się zupełnie z faktami, coś, co ma 
poniżyć już nie tylko dobrą zmianę, tylko po prostu Polskę.

- Mówiłem od początku, że nasza droga będzie drogą ostro pod górę i że 
jeszcze będą lecieć na nas kamienie i tak jest.

- Dotrzymujemy słowa, czyli nie uchybiamy temu, co jest istotą demokracji, 
bo przecież demokracja nie może polegać na oszustwie i manipulacji. Jeżeli 
ktoś coś zapowiada i później tego nie realizuje, to wtedy akt demokratyczny, 
ten najważniejszy, wybory, zmienia się w 
pustą procedurę.

- Polacy rozumieją także, że my musimy 
jako naród, państwo dźwigać różne ciężary, 
których nasi partnerzy z Zachodu nie dźwi-
gali, kiedy byli w tym samym miejscu. My 
je dźwigamy, ale to nie oznacza, że mamy 
powtarzać błędy Zachodu i że mamy zara-
żać się tymi społecznymi chorobami, które 
tam panują.

- Nie idziemy w tych wyborach po to, 
by się srożyć i rozliczać. My będziemy się 
srożyć i rozliczać tylko tam, gdzie mamy do 
czynienia z wydarzeniami drastycznymi, 
gdzie doszło do wielkiej krzywdy ludzi, do 
przestępstw, nawet zbrodni, gdzie doszło do 
wielkich nadużyć, tak jak w Warszawie.

- Czy chcemy takich samorządów, które 
będą wojowały z rządem, które będą można 
powiedzieć, warczały na rząd, jak to ostatnio słyszeliśmy, nawet podczas bardzo 
ważnych uroczystości państwowych czy chcemy takich, które będą współpraco-
wać ku wspólnemu dobru, by podnosić jakość życia Polaków?

Itd. itp.!
Z kolei premier Mateusz Morawiecki zapowiedział: - Planowane jest znaczą-

ce, co najmniej dwukrotne zwiększenie nakładów na domy seniora; dodatkowe 
środki, 500 mln zł w ciągu najbliższych lat zostanie przeznaczonych na nowe 
place zabaw, ośrodki sportowe i siłownie plenerowe;

- We wrześniu ruszamy z największym programem termomodernizacji, 
który skutkować ma niższymi rachunkami za energię. Wdrożymy również 
program „segregujesz - płacisz mniej za śmieci”;

- 100 Megabitów na 100 lat niepodległości Polski! To program który wpro-
wadza Polskę w wiek cyfrowy. Rząd na budowę szerokopasmowego internetu 
wyda 4 mld zł, aby podłączyć do niego 20 tys. szkół i wszystkie gminy;

- Nowoczesna gmina! Nowe chodniki, ulice, ścieżki rowerowe, nowe dworce 
kolejowe i nowe połączenia autobusowe;

- Mieszkasz decydujesz! 300 mln zł na wsparcie mniejszych ośrodków, by 
mogły one przeznaczać pół proc. swych budżetów na budżet obywatelski.

Czy to jest program na który warto głosować? Nie sądzę!

– Konwencja jest zapo-
wiedzią 21 miesięcy,  

w trakcie których odbędą 
się cztery kampanie wy-

borcze. Będą to miesiące 
oceny polityki, zarówno 

władzy, jak i opozycji. Naj-
bliższe wybory będą skom-
plikowane, ponieważ w 15 

samorządach rządzi obecnie 
opozycja parlamentarna - po-
wiedział Jarosław Kaczyński 
podczas inauguracji kampa-

nii wyborczej przez PiS

Kilka tygodni mają kandydaci na 
wójtów, burmistrzów i radnych, aby 
zaprezentować nam – wyborcom – 
swoje pomysły na zmiany w naszych 
małych ojczyznach. Tyle samo czasu 
mamy również my – wyborcy, aby 
podjąć decyzję – komu z nich damy 
przyzwolenie na dokonywanie tych 
zmian w naszym imieniu.

Ale jak tu wybierać skoro do-
stępne źródła informacji są bardzo 
rozbieżne? Myślę, że sprawa jest 
na tyle ważna, aby znaleźć sobie 
własny system weryfikacji, stworzyć 
własny filtr, który pozwoli nam lepiej 
rozeznać się w tych wyborczych 
obietnicach.

Nie chciałabym tu nikomu udzie-
lać rad. Mogę jedynie podzielić się 
moją własną praktyką, którą da się 
zawrzeć w kilku punktach:
1. Staram się przypomnieć sobie 
jak było cztery lata temu, czego mi 
najbardziej brakowało 
2. Robię małe podsumowanie i listę 
zmian jakie zaszły w moim otocze-
niu, gminie, powiecie
3. Analizuję też warunki w jakich te 
zmiany były wprowadzane

Stawiam sobie małe plusy i mi-
nusy i liczę…

Co do nowych kandydatów – tu 
decyzja może być trudniejsza – ale 
przecież można a nawet warto spraw-
dzić co sobą reprezentują, jakie mają 
dotychczasowe osiągnięcia, czy się w 
coś angażują i z jakim skutkiem. Dziś 
nikt chyba nie jest anonimowy.

Wiem, że z racji wykonywanej 
pracy dziennikarza mam nieco 
łatwiejszy dostęp do różnych infor-
macji, bo wiem jak je posiąść, ale 
podobne narzędzia ma każdy z Was.

Dziś warto wyrobić sobie własne 
poglądy w oparciu o to, co można 

osobiście i w bardzo realny sposób 
sprawdzić. Jak?

A chociażby oglądając retrans-
misje z posiedzeń radnych, którzy 
nas reprezentują bowiem coraz 
więcej naszych gmin wprowadza 
możliwość obejrzenia bądź chociaż 
odsłuchania posiedzeń rady. Warto 
sprawdzić jak zachowywali się, jak 
głosowali, za jakimi działaniami 
burmistrza czy wójta lobbowali 
radni, na których oddaliśmy swój 
głos cztery lata temu. Czy były to 

działania merytoryczne w trosce 
o rozwój naszego miasta bądź 
gminy czy może działania i wybiegi 
polityczne.

To niewiele i wiele zarazem, 
ale warto.

Dlaczego o tym piszę? Prze-
rażają mnie padające tu i ówdzie 
stwierdzenia „mam tego dość, na 
nikogo nie będę głosować”. I co? Tak 
łatwo chcecie pozwolić, aby to inni 
dokonali za Was wyboru?

Ja w każdym razie planuję 
uczestniczyć w wyborze i mam 
nadzieję, że będzie nas dużo. Nie 
pozwólmy decydować za nas!

Dlaczego o tym piszę?  
Przerażają mnie padające tu 
i ówdzie stwierdzenia „mam 

tego dość, na nikogo nie będę 
głosować”. I co? Tak łatwo 

chcecie pozwolić, aby to inni 
dokonali za Was wyboru?
Ja w każdym razie planuję 

uczestniczyć w wyborze  
i mam nadzieję, że będzie  

nas dużo. Nie pozwólmy  
decydować za nas!

Nie pozwólmy  
decydować za nas

Teresa Urbanowska

Ząbki bez biletu 
metropolitalnego

Miasto Ząbki nie przystąpiło do programu „nowa Warszawa +” i w roku bie-
żącym nie planuje wprowadzenia dopłat do biletów okresowych ZTM waż-
nych w 1 i 2 strefie.  Decyzja ta wywołała szereg kontrowersji, a na stronie 
internetowej Urzędu Miasta pojawiło się uzasadnienie, które publikujemy 
poniżej. O komentarz poprosiliśmy też Małgorzatę Zyśk, wiceburmistrz 
Ząbek i Tomasza Kalatę, radnego powiatu wołomińskiego.

Medale Pro Bono Poloniae

W Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie odbyła się ceremonia inauguracyjnego wręczenia Medali 
„Pro Bono Poloniae”. Medal ustanowiony został z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Projekt 
medalu wykonał mieszkaniec Gminy Tłuszcz i radny w Radzie Powiatu Wołomińskiego Robert Szydlik.

Dekoracji osób wyróżnionych Me-
dalem „Pro Bono Poloniae” dokonał 
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych Jan Józef 
Kasprzyk.

Medal Pro Bono Poloniae usta-
nowiony został Zarządzeniem Szefa 
Urzędu do Spraw Kombatantów  
i Osób Represjonowanych z dnia  
25 czerwca 2018 r. dla upamiętnie-
nia 100. rocznicy odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. Przyznawany 
jest osobom, które wniosły istotny 
wkład w upowszechnianie wiedzy  
o historii walk niepodległościowych, 
krzewienie postaw patriotycznych 
w polskim społeczeństwie, a także 
kultywowanie oraz popularyzację poza 
granicami Kraju wiedzy o tradycjach 
niepodległościowych.

Ze sceny tego teatru często pa-
dały słowa, które w „Wyzwoleniu” 
w usta Konrada włożył Stanisław 
Wyspiański: „Daj nam poczucie siły. 
I Polskę daj nam żywą”. Państwa 
pokolenie - pokolenie Weteranów 
Walk o Niepodległość - wierzyło  
w te słowa. I powtarzało te słowa 
jak modlitwę. I Bóg tej modlitwy 

wysłuchał - dał nam żywą Polskę. 
Ale nie byłoby tej żywej Polski, gdyby 
nie Wasza ofiara- powiedział Szef 
Urzędu do Spraw Kombatantów  
i Osób Represjonowanych Jan Józef 
Kasprzyk do zgromadzonych w Te-
atrze Polskim podczas uroczystego 
koncertu w ramach Światowego 
Zjazdu Weteranów Walk o Niepod-
ległość RP. Podkreślając, że wśród 

odznaczonych Medalem są osoby  
z różnych pokoleń, Minister Jan Jó-
zef Kasprzyk podkreślił, że wszyscy 
połączeni jesteśmy tą jedną myślą  
i jedną ideą, której na imię Niepod-
ległość.

Zwracając się do Weteranów, 
Szef UdSKiOR zaznaczył, że Polska 
nigdy nie odzyskałaby niepodległo-
ści, gdyby nie ich „wiara, nadzieja 

i miłość do Boga i Ojczyny”. Za to, 
że nie utraciliście tych cnót, my, 
młodsze pokolenie, stokrotnie Wam 
dziękujemy. Byliście depozytariuszami 
najświętszych wartości: Boga, Honoru  
i Ojczyzny” – powiedział Minister Jan 
Józef Kasprzyk.

Na koniec podziękował Panu Sta-
nisławowi Kawałko, przybyłemu do 
Warszawy z dawnych Kresów Wschod-
nich, który podarował Ministrowi 
portret Marszałka Józefa Piłsudskiego 
ukrywany przed bolszewikami przez 
rodzinę Weterana.

Podczas uroczystości wiceminister 
spraw wewnętrznych i administracji 
Krzysztof Kozłowski odczytał list 
skierowany do Weteranów przez 
ministra spraw wewnętrznych i ad-
ministracji Joachima Brudzińskiego. 
Szef UdSKiOR natomiast odczytał 
list prezesa Prawa i Sprawiedliwości 
Jarosława Kaczyńskiego.

Uroczystą galę z okazji Światowego 
Zjazdu Weteranów Walk o Niepodle-
głość Rzeczypospolitej Polskiej zwień-
czył koncert pieśni patriotycznych w 
wykonaniu Reprezentacyjnego Zespo-
łu Artystycznego Wojska Polskiego.

Robert Szydlik, radny Po-
wiaty Wołomińskiego jest 
autorem projektu medalu 
Pro Bono Poloniae usta-
nowionego Zarządzeniem 
Szefa Urzędu  
do Spraw Kombatantów  
i Osób Represjonowanych 
z dnia 25 czerwca 2018 
r. dla upamiętnienia 100. 
rocznicy odzyskania przez 
Polskę Niepodległości.
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Uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Zielon-
ce rozpoczęli rok szkolny 
2018/2019 w odnowionym 
budynku. Placówka prze-
szła kompleksową termo-
modernizację z wykorzysta-
niem Funduszy Europej-
skich. Wartość inwestycji 
wyniosła ponad 5 mln.

Ze względu na bardzo 
szeroki zakres prac, ubiegły 
rok szkolny uczniowie SP3 

spędzili 
na nauce 
w  S P 1  
i  S P 4 .  
W tym cza-
sie w szkole 
zrealizowany 
został projekt 
termomodernizacji 
budynku wraz z monta-
żem odnawialnych źródeł 
energii.

Przedsięwzięcie obej-
mowało ocieplenie obiektu: 
przegród zewnętrznych 
obiektu, w tym ścian ze-
wnętrznych, dachu, wymia-

nę okien i drzwi zewnętrz-
nych, wymianę oświetlenia 
na energooszczędne, prze-
budowę systemów grzew-
czych (wraz z wymianą 
źródła ciepła).

Projekt przewidywał 
także budowę systemów 
wentylacji wraz z rekupe-
racją, zastosowanie syste-
mów zarządzania energią w 
budynku. W ramach zadnia 
zainstalowano też instalację 
paneli fotowoltaicznych 
jako Odnawialnego Źródła 

Energii oraz wymianę 
instalacji centralnego 

ogrzewania.
W sposób szcze-

gólny rozpoczę-

l i  n o w y 
rok nauki 

u c z n i o w i e 
i nauczyciele 

Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Zielonce, 

którzy utworzyli na boisku 
szkolnym mapę Polski. Wy-
chowawcy przygotowali dla 
swoich wychowanków pięk-
ne cytaty o patriotyzmie, 
które będą stanowić motto 
do pracy na lekcjach języka 
polskiego i historii. 

Podczas uroczysto-
ści rozpoczęcia roku 
szkolnego uczniowie 
i nauczyciele Szkoły 

Podstawowej nr 
1 w Zielonce, 

utworzyli na 
boisku szkol-

nym mapę 
Polski. 

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego to ważny 
dzień w życiu każdego ucznia. Dla uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 3 i Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Zielonce był on wyjątkowy.

Wyjątkowe rozpoczęcie 
roku szkolnego w Zielonce

pierw
szy dzw

onek w
 Zielonce

Gdzie powstaną nowe 
odcinki? Z inwestycji cie-
szyć się będą mieszkańcy 
ulic: Butrymów, Bilewi-
czów, Kordeckiego, Kurce-
wiczów, Wiśniowieckiego, 
Podolskiej, Kamienieckiej, 
Kujawskiej, Skłodowskiej, 
Podko- mo-

rzego, Grunwaldzkiej, 
Okólnej, Parkowej, Spa-
cerowej. Powstaną także 
sięgacze od ulic: Butry-
mów, Leśnej i Środkowej. 
Wykonawca robót będzie 
mieć 12 miesięcy na re-
alizację tego zamówienia. 
Po finalizacji prac do sieci 
będzie mogło się przyłą-
czyć 200 nieruchomości. 
Wartość kontraktu wynosi 
ponad 8,7 mln zł. Część 
kosztów zrefunduje jed-
nak Bruksela.

- W marcu tego roku 
podpisaliśmy z Narodo-

wym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej umowę na unijne 
dofinansowanie. Otrzy-
mujemy je z Funduszu 
Spójności po raz trzeci.  
W poprzednich dwóch 
etapach uzyskaliśmy po-
nad 87 mln zł - mówi 
Kajetan Paweł Specjalski, 
dyrektor zarządu Wodo-

ciągu Mareckiego.
Tym razem miej-

ska spółka dostanie 
19,3 mln zł unij-

nego dofinansowania do 
inwestycji wartych łącznie 
46,2 mln zł.

W ramach trzeciego 
etapu realizowana jest 
już inna, ważna marecka 
inwestycja. Na terenie 
Czarnej Strugi powstaje 
druga w mieście stacja 
uzdatniania wody. To od-
powiedź na rosnące za-
potrzebowanie na wodę 
ze strony mieszkańców. 
Stacja będzie gotowa w 
przyszłym roku.

W realizacji  
tej ważnej 

dla miasta i 
jego mieszkań-
ców inwestycji, 

Wodociągowi 
Mareckiemu pomaga 

finansowo  
Unia Europejska

Miejska spółka wykorzysta unijne pieniądze i licząca 
ponad 200 km sieć kanalizacji sanitarnej w Markach 
ponownie się powiększy. Wodociąg Marecki podpisał 
umowę z ciechanowską firmą Plast-Bud. Zadaniem 
zwycięzcy przetargu będzie budowa niemal 5,6 km ka-
nalizacji sanitarnej oraz dwóch pompowni sieciowych.

Wodociąg Marecki  
rozbuduje  
sieć kanalizacji

kolejne inw
estycje w

 M
arkach

– W dniu 15 sierpnia, podczas te-
gorocznych uroczystości z okazji 
kolejnej rocznicy Bitwy Warszaw-
skiej, w obecności wielu gości miał 
Pan dość ostre wystąpienie. Co 
Pana skłoniło do gorzkich słów pod 
adresem elit politycznych?
– Ja tylko powiedziałem głośno to,  
o czym się w Radzyminie mówi od 
wielu lat.  Przez ostatnie trzy lata dwóch 
ministrów tego rządu deklarowało, 
że na 100-lecie Bitwy Warszawskiej 
powstanie w Radzyminie obiekt upa-
miętniający wydarzenia 1920 roku, a jak 
się przekonaliśmy, przynajmniej na ten 
moment, skończyło się tylko na słowach. 
Jeśli do tego dodamy, że w tym roku na 
uroczystościach 15 sierpnia nie było 
w Radzyminie najważniejszych osób 
w państwie, to odpowiedź nasuwa się 
sama. Dlatego też zasadnym było za-
danie pytania: gdzie są ci, którzy składali 
wcześniej na radzymińskim cmentarzu 
deklaracje.
– Może jednak nie wszystko 
jest stracone? Może nie odkryto 
wszystkich kart i może trwają 
działania, które usatysfakcjonu-
ją mieszkańców Radzymina, a 
wstrzymano tylko, z jakiegoś, w 
tej chwili nie do końca jasnego 
powodu, ich ogłoszenie?
– Mam nadzieję, że tak właśnie jest. 
Radzyminiacy to ludzie o poglądach 
prawicowych, dla których wydarzenia 
historyczne mają ogromne znaczenie, 
ja też się do tej grupy zaliczam. Obecny 
rząd kładzie duży nacisk na politykę 
historyczną, stąd też rozgoryczenie, że 
w Radzyminie takich działań nie ma. 
Dlatego też przypominająco zapytałem 
o te obietnice, i liczę na to, że w roku 
2020 będę mógł mówić o zasługach dla 
Radzymina.
– Kontrole poselskie, to swego 
rodzaju novum, które w ostatnim 
czasie dotyka wiele instytucji i sa-
morządów. Podobno taka kontrola 
miała miejsce również w Radzymi-
nie. Kto i co kontrolował, w zarzą-
dzanej przez Pana, gminie?
– Trudno tu mówić o kontroli posel-
skiej, bo taką kontrolę sprawuje poseł. 
W przypadku Radzymina wpłynęło na 
biuro podawcze pismo z pytaniami. 
Trwa jeszcze opracowanie odpowiedzi, 
ale już dziś wiem, że to co możemy 
odpowiedzieć na postawione pytania 
jest bardzo korzystne dla Radzymina. 
Niebawem opublikujemy te odpowiedzi 
i to zanim jeszcze wyślemy je do Pana 
Posła Mariusza Błaszczaka, w imieniu 
którego te pytania nam zadano. Pro-
szę mi wierzyć, że odpowiedzi na nie 
stawiają Gminę Radzymin w bardzo 
dobrym świetle.
– O co więc pytał Pan Poseł?
- O różne rzeczy: o zatrudnienie, o 
delegacje zagraniczne, o koszty bieżące. 
Są to rzeczy, do których przykładam dużą 
wagę w bieżącym zarządzaniu gminą.
– W ostatnim czasie dużym zainte-
resowaniem Internautów cieszył 
się Pana wyjazd na urlop. Jak 
wynika z wpisów, służbowym au-
tem. Dziennikarza, który zadawał 
pytania w tej sprawie, spotkało 
chyba niemałe zaskoczenie, że 
mieszkańcy nie widzą w tym nicze-
go zdrożnego. Czy zechce się Pan 
odnieść do tej sprawy?
– Ależ oczywiście. Dla mnie samochód 
jest narzędziem, z którego korzystam 
zgodnie z zasadami, zatwierdzonymi 
przez Radę Miejską. Dużo pracuję 
w terenie i na miejscu doglądam 
spraw gminnych. Wszystkie 
koszty wyjazdów prywatnych 
pokrywam z własnej kieszeni, 
zgodnie z zasadami i nie 
mam zamiaru tego ukry-
wać. Model korzystania 
z auta służbowego jest 
tańszy dla samorządu, niż 
gdybym miał korzystać z 
własnego samochodu na 
cele służbowe. Gdybym 

tak robił, to w tej chwili, jak sobie podsu-
mowałem, według kilometrówki byłoby 
już do zwrotu dla mnie około 100 tys. zł 
za wyjazdy w celach służbowych.
– Z ogromnym zainteresowaniem 
obserwowałam Pana kampanię 
wyborczą w poprzedniej kaden-
cji. Duży nacisk kładł Pan w niej 
na oświatę. Wówczas brakowało 
miejsc w przedszkolach a dzieci 
w szkołach uczyły się w trudnych 
warunkach i chyba na kilka zmian. 
Jak udała się realizacja tych 
obietnic? 
– W 2015 roku gminnych miejsc w radzy-
mińskich przedszkolach było 250, a dziś 
mamy ich ponad 1600. Po podstawowym 
i uzupełniającym naborze pozostało jesz-
cze w tym roku ponad sto wolnych miejsc 
w przedszkolach. Rozbudowaliśmy infra-
strukturę oświatową i planujemy dalsze 
inwestycje w tym obszarze. Tu zawsze 
będą nowe potrzeby, bo nasze miasto i 
gmina ciągle się rozwijają.

– A co z młodszymi dziećmi? Macie 
nowe żłobki?
– Nie wybudowaliśmy gminnego żłobka, 
ale za to dzięki „Bonowi Malucha” 
w naszej gminie powstało w ciągu 
ostatniego roku pięć nowych placówek 
żłobkowych. „Bon Malucha” to dopłata 
od 300 do 500 zł dla rodziców dzieci 
do lat 3, którą można przeznaczyć na 
żłobek, nianię bądź dziennego opieku-
na. Dzięki takiemu wsparciu rodzice 
mogą łatwiej skorzystać z usług żłobków 
prywatnych. 
– Trwa kampania wyborcza. Rozu-
miem, że będzie się Pan ubiegał o 
reelekcję?
– Tak, będę. Cztery lata temu złożyłem 
mieszkańcom Radzymina 10-letnią 
ofertę. Zanim jednak opowiem o kam-

panii chciałbym dokończyć jeszcze 
temat edukacji. Deklarowałem również 
rozbudowę i poprawę bazy lokalowej 
naszych szkół i tu też udało się wywiązać 
ze składanych deklaracji – nowe przed-
szkole i trzy rozbudowane szkoły. Nasza 
baza oświatowa bardzo się zmieniła na 
korzyść.
– Ale nie tylko Gmina Radzymin 
zainwestowała w obiekty oświato-
we. Powiat również w tej kadencji 
zadbał o poprawę bazy szkolnej 
i na terenie miasta pojawiły się 
nowe obiekty, wyremontowane 
zostały stare...
– Tak, to prawda. Mamy piękne liceum, 
powstała nowoczesna Szkoła Specjalna. 
Wymaga jeszcze poprawy sytuacji daw-
nego Technikum Terenów Zieleni. Ale 
jest to już wyzwanie na kolejną kadencję. 
A warto o nią zadbać bo to szkoła z trady-
cją i gmina chciałaby przywrócić zaple-
cze niezbędne dla rozwoju tej placówki. 
Zmienia się obecnie dyrektor tej szkoły. 

Bardzo bym chciał, aby uczniowie tej 
szkoły, odpłatnie, pielęgnowali zieleń w 
Radzyminie. Chciałem, aby tak się stało 
jeszcze w tej kadencji, czyniłem próby, 
jednak dyrekcja nie była zainteresowana 
taką współpracą. Nie wiem czy dyrekto-
ra już wybrano czy nie, ale pokładam w 
tej zmianie duże nadzieje.
– A jakie stawia Pan sobie wyzwa-
nia na kolejną dłuższą, bo pięcio-
letnią, kadencję?
– Na pewno jest w naszej gminie wiele 
do zrobienia w zakresie uporządkowania 
przestrzeni publicznej. Ogłosiliśmy 
konkurs na koncepcję zagospodarowa-
nia ścisłego centrum Radzymina. Cze-
kamy na rozstrzygnięcie i jeśli zwycięska 
oferta spodoba się społeczeństwu wów-
czas trzeba będzie ją przekuć na działa-
nie. Niewątpliwie ważnym wyzwaniem 
na kolejną kadencję jest odwodnienie 
gminy Radzymin, co zaczęliśmy już 
realizować wraz z nowymi inwestycjami 
drogowymi. W moim programie jest 
dalsza budowa i poprawa jakości dróg, 
aby Radzymin był miastem wolnym 
od korków. Trzeba też pamiętać 
o sporcie – rozwój bazy sportowej 
kolejny bardzo ważny obszar, na 
który będę chciał położyć nacisk, 
jeśli mieszkańcy zaufają mi i będę 
mógł po raz kolejny sprawować 
urząd Burmistrza Radzymina.

– Wracam niemal w każdej 
rozmowie do tego, że zanim 

Pan postanowił ubiegać się o fotel 
burmistrza Radzymina, przez wiele 
lat działał Pan w organizacji po-
zarządowej. Jak wygląda Pańska 
współpraca z sektorem NGO?
– Warto podkreślić, że praca w orga-
nizacjach pozarządowych daje dobre 
przygotowanie do pracy samorządowej. 
Przedstawiciele NGO (organizacji po-
zarządowych) mają dużą wrażliwość na 
potrzeby mieszkańców, nie mają postaw 
roszczeniowych, lecz przychodzą z 
propozycjami, z gotowymi rozwiąza-
niami i chęcią do ich realizacji. Chcą 
rozwiązywać problemy, dlatego bardzo 
lubię i cenię współpracę z osobami z 
organizacji pozarządowych.
– Pański poprzednik zlikwidował 
w Radzyminie Świetlicę Śro-
dowiskową prowadzoną przez 
T.R.A.D. SZANSA. Czy Pan widzi 
potrzebę powstawania takich 
świetlic na terenie Miasta i Gminy 
Radzymin?

– Oczywiście, że takie miejsca są bar-
dzo potrzebne. W tej chwili w Gminie 
Radzymin na potrzebę takiej świetlicy 
odpowiada działalność Gminnej Ko-
misji Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych, ale są u nas też inne, aktywne 
w tym zakresie miejsca i organizacje 
społeczne, np. Stowarzyszenie Radzy-
mińskie Forum. Wkrótce otworzymy 
świetlicę w Starych Załubicach i planu-
jemy stworzenie kolejnych w Mokrem i 
Nadmie. Docelowo chciałbym, aby takie 
świetlice środowiskowe były jak najbliżej 
miejsca zamieszkania, w ośrodkach życia 
społecznego, np. także w Słupnie, które 
jest bardzo dużą wsią.
– Na początku kadencji zorganizo-
wał Pan w Emilianowie dużą kon-
wencję dla przedsiębiorców. Jakie 
są efekty takiego działania?
– Były już dwa takie spotkania. Jesteśmy 
w trakcie organizacji trzeciego. Na 
pewno dużo udało się zrobić w Gminie 
Radzymin, jeśli idzie o przedsiębiorców. 
Co roku obniżane są u nas podatki. A 
jeśli ktoś zdecyduje się na ulokowanie 
tu swojej działalności gospodarczej, to 
w Emilianowie przygotowaliśmy duże 
ulgi podatkowe. W połączeniu z budo-
wą trasy S8 poskutkowało to tym, że w 
Emilianowie jest coraz mniej wolnego 
miejsca, a hale i biura pną się do góry.

Na pełną rozmowę z Krzysztofem 
Chacińskim zapraszamy do Telewizji 

Internetowej www.zyciepw.pl  

W Emilianowie  
jest coraz mniej  
wolnego miejsca

– (...) dzięki „Bonowi Malucha” w naszej 
gminie powstało w ciągu ostatniego 

roku pięć nowych placówek żłob-
kowych. „Bon Malucha”  

to dopłata od 300 do 500 
zł dla rodziców dzieci do lat 
3, którą można przeznaczyć 

na żłobek, nianię bądź 
dziennego opiekuna – mówi 

Krzysztof Chaciński,  
burmistrz Radzymina

O realizacji obietnic wyborczych i o planach na trwającą kampanię 
samorządową, z Krzysztofem Chacińskim, burmistrzem Radzymina, 
rozmawia Teresa Urbanowska
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Cała inwestycja podzie-
lona jest na dwie części. 
Pierwszą jest renowacja 
i adaptacja piwnic Pała-
cu Łuszczewskich w Woli 
Rasztowskiej. Odnowione 
zostaną nieużywane obecnie 
piwnice pałacowe, które zo-
staną przeznaczone na cele 
kulturalne i oświatowe. Wy-
odrębniona zostanie część 
ogól-

nodostępna 
z przeznaczeniem na or-
ganizację wydarzeń kultu-
ralnych. Natomiast Szkoła 
Podstawowa, która mieści się 
w tym budynku, zyska nowe 
pomieszczenia na pracow-
nię plastyczną i szatnie. | 
W drodze przeprowadzo-
nego przetargu najkorzyst-
niejszą ofertę złożyła firma 
REVITA ART. Sp. z o.o.  
z Warszawy. Koszt inwe-
stycji wyniesie 930 906,93 
zł.Zakończenie remon-

tu zaplanowane jest na 
24.05.2019 r.

Druga część inwestycji 
to rewitalizacja zabytkowego  
parku Pałacu Łuszczew-
skich w Woli Rasztowskiej. 
Dokonana zostanie rewi-
talizacja pozostałości par-
ku. Przywrócony zostanie 
historyczny układ alejek 
parkowych, zamontowane 

zostanie nowe oświetlenie 
oraz ławki, a znajdujące się 
w kompleksie pałacowym 
dwa stawy zostaną oczysz-
czone. Wykonawcą tej części 
robót została wyłoniona 
w drodze przetargu firma 
P.H.U. „STANPOL” Stani-
sław Sieradzki z Tłuszcza.

Koszt inwestycji  wynie-
sie 1 285 657,50 zł. Zakoń-
czenie prac zaplanowane 
jest na 24.05.2019 r.

Źródło: UG Klembów

zm
iany w

 Pałacu Łuszczew
skich

Odnowione piwnice pałacowe, zostaną 
przeznaczone na cele kulturalne 

i oświatowe..

Wójt Gminy Klembów Rafała Mathiak podpisał 
umowy na realizację zadania „Renowacja i ada-
ptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu 
Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej”.

Umowy na renowację  
i adaptację piwnic oraz  
zabytkowego  parku  
w Woli Rasztowskiej podpisane

Pomagają przez cały rok

Podczas najbliższego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ząbkowski sztab będzie 
obchodził pięciolecie swojej działalności. Aby jednak wszystko mogło sprawnie przebiegać, 
działalność wolontariuszy trwa przez cały rok. O całorocznych akcjach WOŚP i współpracy z 
OSP Ząbki z Piotrem Brześkiewiczem, szefem sztabu w Ząbkach rozmawia Aleksandra Olczyk

– To już 27 finał, ponad ćwierć 
wieku, a jak na tym tle wy-
pada udział sztabu Ząbki? 
– Sztab Ząbki tez już swoje lata ma 
i podczas najbliższego finału będzie 
obchodził swoje pięciolecie. Każdy 
kolejny finał ma swój cel – dla kogo 
czy tez na co zostaną przeznaczone 
pieniądze z kwest wolontariuszy, 
sponsorów czy licytacji. Jeżeli chodzi 
o zbiórki na sprzęt kupowany przez 
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomo-
cy z roku na rok staramy się bić rekor-
dy zbierając coraz więcej środków, co 
wiąże się z dużym zaangażowaniem 
wolontariuszy, sponsorów czy nawet 
całej organizacji. I nie mamy zamia-
ru tego zaprzestać. Z roku na rok 
staramy się wyjść naprzeciw naszym 
mieszkańcom i osobom wspiera-
jącym WOŚP. zapraszając gwiazdy 
estrady i organizując różne atrakcje.
– Sztab prowadzi swoją działal-
ność charytatywnie, natomiast 
organizacja takiego przed-
sięwzięcia na pewno 
wymaga ponoszenia 
kosztów.  Jak to 
wygląda od strony 
organizacyjnej? 
– Oczywiście z racji 
tego, że działamy 
charytatywnie do-
kładamy wszelkich 
starań by pozyskać 
sponsorów, który 
pomagają nam  
w organizacji. Choć 
z roku na rok jest to coraz 
trudniejsze nie przestajemy po-
szukiwać i zachęcać do wspierania 
tej szczytnej idei. Staramy się też 
wzbogacać kolejne finały w Ząbkach, 
co często wiąże się z nowymi, dotąd 
nie znanymi nam wyzwaniami.
– Wspomniałeś ze co roku kwestu-
jecie na inny cel, a jakie cel i jakie 
akcje wspierać będzie następny 
finał WOŚP? 

– Nie otrzymaliśmy jeszcze oficjal-
nych wytycznych z siedzimy WOŚP, 
ale na pewno będzie to szczytny cel.  
W każdej inicjatywie Wielkiej  
Orkiestry Świątecznej Pomocy cho-

dzi o to, aby nieść pomoc tym, którzy 
najbardziej tego potrzebują, nato-
miast szczegóły tegorocznej akcji 
zostaną zapewne podane z  końcem 
października. Sztab prężnie stara 
się uczestniczy w każdej niemal 
akcji fundacji czy są to finały, Poko-
jowy Patrol, akcje z cyklu „ Historia 
Misia” mająca na celu wmusić na 
społeczeństwie reagowanie na prze-

moc wobec dzieci oraz od niedawna 
akcja w ramach programu "Ratujemy  
i Uczymy Ratować"
– Czy możesz przybliżyć naszym 
czytelnikom cel  Programu Edu-
kacyjnego "Ratujemy i Uczymy 
Ratować" 
– Akcja „Ratujemy i Uczymy Rato-
wać” jest akcją bardziej edukacyjną. 
W ramach tego programu promuje-
my prawidłowe postawy w sytuacjach 
wymagających udzielenia pierwszej 
pomocy przedmedycznej. Program 
powstaje przy współpracy ze szkołami 
podstawowymi oraz jednostkami 
Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Znajomość teoretyczna zasad pierw-
szej pomocy to nie wszystko –akcja 
ma  również na celu wzbudzenie  
w świadkach wypadków pewności 
co do konieczności i zasadności 

podejmowania odpowiednich działań  
ratujących życie, wzmocnienie wiary 
we własne umiejętności, a także wy-
eliminowanie obaw, które się często  
pojawiają. Każdy ma okazje zapoznać 
się z tym  ważnym zagadnieniem  
i kształtować właściwe nawyki,  dzięki 
czemu  pierwsza pomoc staje się dla 
każdego  czymś naturalnym. Funda-
cja zaopatruje uczestników spotkań  

w środki dydaktyczne. Nasza ząb-
kowska OSP również do tego pro-
gramu dołączyła i bardzo chcemy ich  
w tym działaniu wspierać. Działania 
w ramach akcji „Ratujemy i Uczymy 
Ratować” będą pierwszym wspólnym 
przedsięwzięciem Sztabu Zabki  
i OSP Zabki. Mam nadzieję ze nie 
ostatnim. Przyświeca nam wspólny 
cel niesienia pomocy tym, którzy 
najbardziej jej potrzebują.
– Niedawno pisaliśmy o potrze-
bach OSP Ząbki, a mimo to 
druhowie chcą zaangażować się  
w kolejne charytatywne akcje. 
Czy zatem sztab WOŚP Zabki 
również planuje wesprzeć OSP 
Ząbki? 
– Oczywiście zdajemy sobie sprawę 
z problemów z jakimi borykają się 
druhowie z OSP Ząbki. Tak samo,  

jak w naszym przypadku, pracują 
charytatywnie dla dobra wszystkich 
mieszkańców naszego miasta i nie 
możemy pozostać obojętni na ich 
potrzeby. W końcu bezpieczeństwo 
ludzkiego życia to jedna z najważniej-
szych wartości. Dlatego tez dołożymy 
wszelkich starań aby aktywnie wspie-
rać oraz promować apel OSP Zabki o 
pomoc w zakupie nowego sprzętu.

– Akcja „Ratujemy i Uczymy Ratować” jest akcją 
edukacyjną. W ramach tego programu promujemy 
prawidłowe postawy w sytuacjach wymagających 

udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. Pro-
gram powstaje przy współpracy ze szkołami pod-

stawowymi oraz jednostkami Ochotniczych Straży 
Pożarnych. (...) Akcja ma  na celu wzbudzenie w 
świadkach wypadków pewności co do koniecz-

ności i zasadności podejmowania odpowiednich 
działań ratujących życie (...) - mówi Piotr Brześ-

kiewicz, szef Sztabu WOŚP w Ząbkach.
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Edukacja

Wołomin, ul. Sasina 1B
www.adastra-wwl.com

 8.09  godz. 10-13  język angielski 
 10.09  godz. 17-19  język angielski 

Zapraszamy 
na kursy 

maturalne 
Duże zniżki 

dla młodzieży i dzieci 
od 4 do 6 lat!

Zapisy telefoniczne 
pod nr tel. 22 787 34 51, 504 661 319

Sekretariat czynny od 20.08 
w godz. 15-19 od poniedziałku do piątku

Wolontariusz to bohater...

Wolontariusz to bohater... Takie zdanie usłyszałam w radio, podczas apelu do młodych ludzi, aby zgłaszali 
się do pomocy w ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka. I jeżeli to prawda, to ja mam szczęście pracować 
prawie z setką bohaterów, bo tylu wolontariuszy pracuje na co dzień w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie.

Wprawdzie nie bierzemy udzia-
łu w wyżej wspomnianej akcji, ale od 
wielu lat ( w przyszłym roku obcho-
dzimy osiemnastkę!), niezmiennie 
i bez większego rozgłosu, jesteśmy 
tam, gdzie jest potrzebna pomoc, 
wsparcie, współczucie i odrobina 
radości. I nigdy nie myślimy o sobie 
w kategorii „bohater” - pomagamy 
„Na Przekór” obiegowej opinii 
społeczeństwa o młodzieży. 

Nasi wolontariusze stanowią 
25% procent szkolnej społeczno-
ści – to bardzo dużo, zważywszy, 
że są w tym wieku, kiedy młodzież 
interesuje się zgoła czym innym, 
niż czytanie książek staruszkom, 
spacery z niepełnosprawnymi, czy 
opiekowanie się małymi dziećmi. A 
jednak kilkadziesiąt młodych osób 
pracuje społecznie, poświęcając 
swój wolny czas potrzebującym. I 
nie mówię tu o jednorazowym za-
angażowaniu, ale o systematycznej, 
stałej pracy, często przez wiele lat. 

Korzyść z pracy w wolontariacie 
jest obustronna - uczniowie stają 
się bardziej otwarci, towarzyscy i 
łatwiej nawiązują kontakty. Udział 
w wielu akcjach wolontariackich, 
kontakt z różnymi instytucjami, 
organizacjami i ich podopiecznymi, 
daje konkretną wiedzę o proble-
mach społecznych oraz sposobach 
ich rozwiązywania. W konsekwencji 
młodzież uczy się empatii.

Pracując przy tworzeniu i 
planowaniu akcji, młodzi 
ludzie uczą się także 
jak od początku do 
końca organizować 
konkretne wyda-
rzenia (np. zbiór-
kę charytatywną, 
piknik sąsiedz-
ki, warsztaty 
muzyczne dla 
seniorów lub 
dla przed-
szkolaków). 

Wolontariusze poprzez działania w 
Młodzieżowym Klubie Wolontaria-
tu mogą zdobywać swoje pierwsze 
zawodowe doświadczenia, które 

w przyszłości 
będą mogli 

wykorzy-
s t a ć  w 
pracy za-
robkowej 
czy też w 
działalno-

ści społecz-
nej.

W MKW działają uczniowie z 
różnych klas. Mają szanse na to, 
by lepiej się poznać, wymieniać 
doświadczeniami i przeżyciami. 
Wolontariusze angażujący się w 
konkretne akcje często  współ-
pracują z różnymi organizacjami 
i instytucjami. To pozwala im po-
znawać swoją lokalną społeczność 
oraz reagować na pojawiające się 
w niej potrzeby.

Ale najważniejsze jest to, że 
nasz wolontariat nie jest zamknię-
tą instytucją - do pracy akcyjnej, 

realizacji różnorodnych zadań 
angażujemy chętnych uczniów, 
którzy chcą się sprawdzić, po-
prawić zachowanie, pomóc bez-
interesownie. Można się pokusić 
o stwierdzenie, że w którymś 
momencie pobytu w naszej szkole, 
co trzeci uczeń w jakiś sposób 
„dotknie” wolontariatu. I taka 
jest prawda o bohaterach ZS3 w 
Wołominie.

Maria Wytrykowska – pedagog szkolny,  
opiekun szkolnego wolontariatu  

„Na Przekór” działającego  
przy wołomińskiej „trójce”.

Wolontariusze szkolnego wolontariatu „Na Przekór” świadczą swoją pracę przez cały rok szkolny a nie tylko akcyjnie

– Korzyść z pracy w wolontariacie jest obustronna - 
uczniowie stają się bardziej otwarci, towarzyscy i łatwiej 
nawiązują kontakty. Udział w wielu akcjach wolontariac-

kich, kontakt z różnymi instytucjami, organizacjami  
i ich podopiecznymi, daje konkretną wiedzę o proble-

mach społecznych oraz sposobach ich rozwiązywa-
nia. W konsekwencji młodzież uczy się empatii.

 – mówi Maria Wytrykowska, – pedagog szkolny, 
opiekun szkolnego wolontariatu „Na Przekór” dzia-

łającego przy wołomińskiej „trójce”.
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Tai CHi

  516 099 060

Miejski Dom Kultury w Wołominie
 grupy początkująca i zaawansowani  
w poniedziałki i środy o godz. 2000-2130

 Seniorzy (UTW) – wtorki, godz. 930-1100

Dom Kultury w Tłuszczu
 Seniorzy (UTW)  – wtorki,  godz. 1230-1400

edukacja

godziny otwarcia: 6 - 18
00 00

zgłoszenia
pod nr tel.
795 20 20 97

(wejście do przedszkola od        uliczki)

Kobyłka, ul. Przemysłowa 5

Specjalna promocja!
pierwsze pół roku: 50% opłaty czesnego

dla drugiego dziecka z rodzeństwa

dla dzieci:
od 2,5 do 6 lat

PUNKT PRZEDSZKOLNY

DOMINIŚ

Bezstresowe pierwsze 
dni szkoły - jak rodzice mogą 
pomóc swym dzieciom?

Nowy rok szkolny zbliża się wielkimi krokami. To duża zmiana w życiu nie tylko pierwszokla-
sistów, ale i rodziców. Jak przetrwać pierwsze dni w szkole bez stresu? Co zrobić, by dziecko 
szło do szkoły z radością i entuzjazmem, a nie z płaczem? Poznaj porady pedagogów.

Szkoły powitają uczniów już  
w poniedziałek 3 września. Tego dnia 
pierwszoklasiści poznają nową szkołę, 
nowe panie nauczycielki i nowych kole-
gów. Dla maluchów, przyzwyczajonych 
do organizacji życia w przedszkolu  
i zerówce, to ogromna zmiana. To natu-
ralne, że nowa sytuacja może powodo-
wać u nich stres i lęk. Jak rodzice mogą 
pomóc swym pociechom przetrwać 
pierwsze, trudne dni w szkole?

– Przede wszystkim nie bagateli-
zujmy i nie śmiejmy się z niepokojów 
dziecka. Dla dorosłych zmiany są 
stresujące, np. nowa praca lub przepro-
wadzka, więc nie dziwmy się, że dziecko 
też potrzebuje czasu, by odnaleźć 
się w nowej sytuacji. Nastawiajmy je 
pozytywnie do nowych doświadczeń. 
W rozmowie warto podkreślać, że 
szkoła jest miejscem wspólnej nauki  
i zabawy, w czasie której dziecko będzie 
poznawać świat i uczyć się nowych 
umiejętności oraz gdzie pozna wiele 
nowych koleżanek i kolegów - mówi 
Joanna Goc-Matyskiel, dyrektor szko-
ły Gaudeamus w Józefosławiu pod 
Warszawą.

Dla rodziców i wychowawców 
dobro dziecka to dobro najwyższe. 
Można powiedzieć, że wszyscy grają 
do tej samej bramki. Oto 10 prostych 
porad, opracowanych i rekomendo-
wanych przez pedagogów szkolnych, 
których stosowanie ułatwi i dzieciom 
i rodzicom zaaklimatyzowanie się  
w nowej sytuacji:

• Pierwszy dzień w szkole powinien 
być radosny. Po uroczystości rozpoczę-
cia roku warto wybrać się do kina, na 
lody lub ulubiony plac zabaw. Wybór 
oczywiście zostawmy dziecku.

• Nie przyprowadzajmy dziecka 
do szkoły na ostatnią chwilę - lepiej 
nastawić budzik 15 minut wcześniej, 
a wieczorem przygotować ubranie na 

jutro i spakować plecak. Poranny stres 
może wywołać niepokój, nerwowość 
lub nadmierne pobudzenie. 

• Pożegnanie powinno być czułe 
i serdeczne, ale krótkie. Ważne, by 
powiedzieć dziecku, kiedy i przez kogo 
zostanie odebrane. Pamiętajmy, że dla 
sześcio- i siedmiolatków poczucie cza-
su to abstrakcja i mogą nie zrozumieć, 
co oznacza „niedługo” lub „za kilka 
godzin”. Dlatego lepiej określić kon-
kretnie, np. „przyjdę po obiedzie”.

• Uświadommy dziecku, że ma 
prawo czegoś nie wiedzieć, nie rozu-

mieć i czuć się zagubione w niektórych 
sytuacjach.  W szkole wszyscy uczniowie 
stopniowo dowiadują się i uczą nowych 
rzeczy, a pomagają im w tym nauczy-
ciele, wychowawcy i inni pracownicy 
szkoły.  Ważne, by dziecko wiedziało, 
do kogo zwrócić się o pomoc. 

• U wielu dzieci lęk wywołuje 
nieznane, dlatego przejdźmy się z nim 
kilkakrotnie po szkolnym budynku  
i pokażmy mu, gdzie jest świetlica, sto-
łówka, sala gimnastyczna, toaleta itp. To 

wzmocni jego pewność siebie. 
• Na jego pewność siebie wpłynie 

też większa samodzielność. Wspierajmy 
dziecko w wykonywaniu czynności 
niezbędnych w pełnieniu roli ucznia, 
np. pakowanie tornistra, przebieranie 
się w strój gimnastyczny itp.

• Codziennie okazujmy dziecku 
zainteresowanie tym, jak spędziło czas 
w szkole. Zadawajmy pytanie: „Co robi-
łeś?”, „Z kim się bawiłeś na przerwie”, 
„Jak ma na imię twój kolega/koleżan-
ka?”, „W grałeś na boisku?”. Będzie to 
także doskonała okazja, żeby spojrzeć 

na szkołę oczami dziecka i dowiedzieć 
się, jak odnajduje się w nowym środo-
wisku, co przychodzi mu z łatwością, a 
co sprawia trudność i w jakim zakresie 
potrzebuje od nas wsparcia.  

• Rodzice powinni pamiętać, że ich 
i nauczycieli łączy wspólny cel - dobro 
dziecka. Dlatego warto, aby traktowali  
wychowawcę jak sprzymierzeńca, który, 
spędzając z dzieckiem wiele czasu, ma 
szansę dobrze poznać jego potrzeby, 
mocne i słabsze strony i tym samym 

stać się źródłem cennych informacji. 
• Zachęcajmy dziecko do ak-

tywności fizycznej, gdyż ćwiczenia  
i treningi nie tylko rozładowują stres, 
ale i powodują wydzielanie pozytyw-
nych endorfin. Jazda na rowerze, 
taniec, gra w piłkę nożną lub lek-
cje karate poprawią dziecku humor  
i pomogą uporać się z negatywnymi 
emocjami.

• Stwórzmy dziecku w domu kącik 
do nauki z biurkiem, wygodnym krze-
sełkiem i dobrym oświetleniem. Kom-
fortowe warunki sprawią, że dziecko 
chętniej wykona pracę domową. 

Ważne jest, aby oprócz rodziców 
także szkoła zapewniła dzieciom jak 
najlepsze warunki do aklimatyzacji. 
Dotyczy to zarówno pierwszoklasistów, 
jak i starszych dzieci, które zmieniają 
klasę lub szkołę.

- Zdajemy sobie sprawę, że nowa 
szkoła to duża zmiana i duże emocje. 
Dlatego w naszej placówce pod koniec 
sierpnia zawsze organizujemy spotka-
nie integracyjne dla dzieci i rodziców z 
wychowawcami, aby maluchy poznały 
szkołę, nawiązały pierwsze znajomości 
i poczuły, że w Gaudeamusie jest miło  
i wesoło. Starsze dzieci, które zmie-
niają szkołę, mogą uczestniczyć w tzw. 
tygodniu próbnym, czyli brać udział 
w lekcjach, zajęciach dodatkowych, 
poznać dzieci i nauczycieli, i samemu 
zdecydować, czy chcą chodzić do Gau-
deamusa. Co ważne, i co nas wyróżnia 
na tle innych szkół warszawskich, 
to to, że we wrześniu we wszystkich 
klasach nie zadajemy prac domowych 
i nie oceniamy poziomu nauki. Na to 
przyjdzie czas później, gdy dzieci wejdą 
już w rytm szkoły - dodaje Joanna Goc-
Matyskiel.

Więcej informacji:  
szkola-gaudeamus.pl

– (...) warto podkreślać, 
że szkoła jest miejscem 
wspólnej nauki i zabawy, 
w czasie której dziecko 
będzie poznawać świat i 
uczyć się nowych umie-
jętności oraz gdzie pozna 
wiele nowych koleżanek 
i kolegów - mówi Joanna 
Goc-Matyskiel, dyrektor 
szkoły Gaudeamus w Józe-
fosławiu pod Warszawą

Warsztaty  
pisania ikon

 698 655 256
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www.wilenskapark.pl

OGŁOSZENIA DROBNE

Praca - Zatrudnię
Zatrudnię w cukierni w Dąbrówce 
koło Trojan kobiety. Atrakcyjna oferta 
pracy 602 351 430.

Praca 
Szukam Pracy

Mężczyzna bez nałogów, odpowie-
dzialny, doświadczenie w reklamie, 
handlu, pośrednictwie podejmie pracę 
w charakterze tzw. prawej ręki w pro-
wadzeniu firmy, biura, sklepu, osoby 
odpowiadającej za wizerunek firmy lub 
inne propozycje. 513 367 980.

Budownictwo 
Usługi

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

Nieruchomości 
Sprzedam
Sprzedam działkę  

budowlaną 1000 m2  
lub więcej.  

Wysychy gm. Zabrodzie.  
Dojazd asfalt 1,5 km  

od trasy E8 Warszawa-Wyszków. 
Na działce jest prąd i woda.  

Tel. 605 034 212

Nieruchomości 
Wynajmę

Mieszkanie w centrum Radzymina 
do wynajęcia. Atrakcyjna cena tel. 601 
963 222.

Usługi- Różne   
Przeprowadzki transport

tel. 500 349 713

Wyszukam oferty dla firm, gabinetów, 
pomogę znaleźć pracę, pomoc w nawią-
zywaniu kontaktów handlowych, akcje 
promocyjne, doradztwo biznesowe 
519 646 574.

Zdrowie 
Uroda

UW
AG

A! Ogłoszenie drobne 
do rubryk:
Dam pracę

 i Szukam pracy
BEZPłATNE!



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

9więcej wiadomości na www.zyciepw.pl 6 września 2018powiat

Inauguracja roku szkolne-
go i otwarcie rozbudowanej 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Michaliny Chełmońskiej-
Szczepankowskiej w Słupnie 
miało charakter oficjalnego 
gminnego rozpoczęcie roku 
szkolnego 2018/2019. Uro-
czystości 

rozpoczęto od symboliczne-
go przecięcia wstęgi przez 
Krzysztofa Chacińskiego bur-
mistrza Radzymina, Krzyszto-
fa Dobrzynieckiego przewod-
niczącego Rady Miejskiej w 
Radzyminie, radnych: Teresę 
Jóśk, Lidię Samoch, Tadeusza 
Jędrasika oraz nowo wybraną 
dyrektor Barbarę Moczul-
ską, Annę Madoń, Dorotę 
Grudzień-Barbachowską - 
dyrektor Departamentu Po-
lityki Konsumenckiej UKE, 
Krzysztofa Czubę - dyrektora 

Centrum Usług Wspólnych 
i Agnieszkę Kacprzak, sołtys 
Starego Słupna. Burmistrz 
Radzymina przywitał na nowo 
zbudowanej sali gimnastycz-
nej wszystkich zaproszonych 
gości, grono peda-

gogiczne, uczniów oraz ro-
dziców. Uczniom życzył, aby 
zdobyła wiedza umożliwiała 
osiąganie kolejnych sukcesów 
w następnych etapach eduka-
cji. Po oficjalnej uroczystości 
odbyły się pokazowe warsztaty 
programowania, przygoto-
wane przez Urząd Komuni-
kacji Elektronicznej, które 
będą kontynuowane w ciągu 
roku szkolnego we wszystkich 
gminnych szkołach.

Źródło: UMiG Radzymin

Podczas uroczystości  rozpoczęcia roku szkolnego  
3 września br. z rąk Burmistrza Radzymina Krzysztofa 
Chacińskiego akty powierzenia nowym dyrektorom 
placówek otrzymali: Agnieszka Deptuła – Szkoła 
Podstawowa nr 2 im. ks. E.  Czartoryskiej w Ra-
dzyminie, Renata Majewska – Szkoła Podstawowa 
nr 1 im. Marii Konopnickiej w Słupnie, Barbara 
Moczulska – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Michaliny 
Chełmońskiej- Szczepankowskiej w Słupnie, Marta 
Komsta – Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janiny 
Januszewskiej w Ciemnem.

Nowy rok szkolny 
2018/2019 w gminie 
Radzymin

R
adzym

in inw
estuje w

 edukację 

Uroczystości w SP nr 2 w Słupnie  
rozpoczęty się od symbolicznego 

 przecięcia wstęgi 

„Na zielonej Ukrainie,  
tam gdzie rzeka…” Liwiec płynie

Wieść gminna głosi, że podobno we Lwowie łatwiej się dogadać po polsku, niż w centrum handlowym w Warsza-
wie, a już z pewnością niż w sklepie spożywczym w naszym powiecie. Lud bowiem u nas zamożny się zrobił i w 
weekendy zamiast kulturalnie pod GS-sem winka spijać, za podobne pieniądze może sobie w cywilizowanych 
warunkach pobalować po stronie ukraińskiej.

Jak się to ma do naszego powiatu? 
Może centrów handlowych o warszaw-
skich rozmiarach za dużo nie mamy 
(z wyjątkiem wołomińskiej galerii), 
ale ze śpiewnym akcentem spotykamy 
się w znakomitej większości sklepów 
spożywczych i lokalnych busach. Raz 
nawet zawitał do nas kurier ze znanej 
światowej firmy spedycyjnej, który  
z językiem polskim miał niejakie 
problemy. Na budowach w powiecie 
również królują pracownicy z Ukrainy. 
I oczywiście pojawia się pytanie „a czy 
to dobre dla nas”?

A to wszystko zależy od punktu wi-
dzenia. Jeżeli patrzeć z punktu widzenia 
właścicieli sklepów czy klientów, jest to 
korzystne, bo dzięki niższym kosztom 
pracy, lokalni pracodawcy są w stanie 
konkurować z wielkimi sieciami, ceną. 
Gorzej, kiedy sami poszukujemy pracy 
w którymś z wymienionych zawodów  
i proponowane wynagrodzenie jest 
mało atrakcyjne dla nas, ale już atrak-
cyjne dla przybyszów znad Dniepru 
i Prypeci.

– W sklepie spożywczym zarabiam 
ponad 2000 złotych na rękę. Takich 
pieniędzy nikt mi na Ukrainie nie 
zapłaci. Wszystko przez wojnę. Prawie 
cała obsługa sklepu pochodzi z Ukra-
iny, więc czuję się prawie jak w domu. 
Dobrze mówię po polsku, chciałabym 
tu zostać i studiować w Polsce, ale 
jeszcze mnie nie stać. Może jak dostanę 
podwyżkę, którą szef obiecał to pójdę na 

płatne studia – mówi nasza, pochodząca  
z Ukrainy, rozmówczyni.

Pojawiają się obawy co do prawo-
rządnego zachowania naszych gości, bo 
tu i ówdzie słychać plotki o zwiększonej 
przestępczości, tej drobnej i zupełnie 
nie drobnej, w jaką zaangażowani są 
Ukraińcy.

Cóż, ale możemy się poczuć dowar-
tościowani, że polska gospodarka ma się 
na tyle dobrze, że stajemy się interesu-
jącym kierunkiem imigracji zarobkowej 

dla Ukraińców czy Białorusinów.
A nocne pijackie śpiewy nie są 

domeną tylko robotników budowlanych  
zza wschodniej granicy, bo i naszym, 
lokalnym nocnym „zapiewajłom” 
niczego w tej materii nie brakuje, tylko 
repertuar nieco uboższy.

– Każdy chce czasami się pobawić, 
porozmawiać i pośpiewać w ojczystym 
języku. Nic złego w tym nie ma. Polacy 
też się bawią i śpiewają. Myślę, że ta, 
zwiększona przestępczość, to plotki, 
bo kto by ryzykował utratę pracy? Ale 
zawsze może się trafić jakiś, któremu 
nie zależy na zarobkach – mówi Dmytro 
pracujący na budowie.

W czasach globalizacji rynku pracy 
możemy się choć przez chwilę poczuć 
jak Anglicy czy Holendrzy, dla których 

zderzenie z polską siłą roboczą jest 
równie ciekawe.

W przypadku Ukraińców czy Bia-
łorusinów mamy jedną przewagę 
nad Zachodem – żyliśmy jeszcze  
kilkadziesiąt lat temu w jednym bloku 
państw. I dlatego nie mam problemów 

z napływem ludzi zza Bugu, jeśli tylko 
płacą tu podatki i wiążą swoją przyszłość 
z Polską – czemu nie. Albo nawet jeżeli 
nie wiążą, to jest szansa na to, że wywio-
zą stąd jakieś miłe wspomnienia.

I uważam po tysiąckroć lepszą 
sytuację, kiedy przyjeżdżają do nas 
Słowianie, o tym samym kodzie kulturo-
wym, niż mieliby się pojawić „kwotowi” 
uchodźcy przysłani w ramach „solidar-
ności europejskiej” decyzją Brukseli.

– W Polsce jest nam łatwiej niż na 
zachodzie Europy, polskiego można 
się nauczyć dość szybko, z angielskim 
już gorzej. No i dusze bratnie, w koń-
cu jesteśmy sąsiadami. U nas wojna,  
u was pokój, tutaj teraz jest mój dom, 
tutaj mam już narzeczoną. W przy-
szłym roku weźmiemy ślub – dodaje 
Dmytro.

Podobnie nie przeszkadza mi ro-
snąca w siłę diaspora Sikhów, gdyż są to 
z reguły świetni ludzie i nie będą pró-
bowali nikogo nawracać. Ciekawostką 
bowiem w kulturze i religii sikhijskiej 
jest fakt, że Sikhem można się tylko 
urodzić, a „nawracanie” dotyczy tylko 
tych Sikhów, którzy odeszli od wiary 
przodków. Poza tym nasi Sikhowie 
szybko się asymilują. Skąd wiem?

Bo wczoraj serdecznie przywitało 
się ze mną na ulicy jednego z miast 
naszego powiatu małżeństwo Sikhów 
mówiąc całkiem niezłą polszczyzną 
„Cześć, dzień dobry”.

Pan Henio

Coraz częściej słyszymy w sklepach, autobusach  
i na ulicach język ukraiński. I oczywiście pojawia się 
pytanie „a czy to dobre dla nas?”. Wszystko zależy od 
punktu widzenia. Jeżeli patrzeć z punktu widzenia wła-
ścicieli sklepów czy klientów, jest to korzystne, bo dzięki 
niższym kosztom pracy lokalni pracodawcy są w stanie 
konkurować z wielkimi sieciami ceną. Gorzej, kiedy sami 
poszukujemy pracy w którymś z wymienionych zawodów i 
proponowane wynagrodzenie jest mało atrakcyjne dla nas, 
ale już atrakcyjne dla przybyszów znad Dniepru i Prypeci.

Czym skorupka  
za młodu

We wrześniu w Markach rusza program 
„Mistrzowie Kompetencji”. Będą to dodatko-
we zajęcia dla 800 uczniów i 64 nauczycieli, 
dofinansowane z unijnej puli. 

M
istrzow

ie Kom
petencji w

 M
arkach

Marki mocno inwestują 
w bazę lokalową dla eduka-
cji. Nic dziwnego - liczba 
uczniów w szkołach szybko 
rośnie. Samorząd nie zapo-
mina jednak o innej, równie 
ważnej kwestii - wzmacnia-
niu kompetencji uczniów 
oraz kadr. Pod koniec sierpnia 
Rada Miasta zaakceptowała 
propozycję wdrożenia pro-
gramu „Mistrzowie Kom-
petencji w Gminie Miasto 
Marki”. 

- Przeprowadzimy dodat-
kowe, pozalekcyjne zajęcia 
dla 800 uczniów m.in. z ma-
tematyki i języków (angiel-
ski, niemiecki, hiszpański, 
rosyjski). Zainteresowanie 
młodych markowian po-
winno wzbudzić również: 
przyrodnicze laboratorium, 
warsztaty z robotyki, półko-
lonie naukowe, wycieczki i 
przedstawienia teatralne 

- wylicza Jacek Orych, bur-
mistrz Marek. 

Drugim elementem pro-
gramu są szkolenia dla 64 na-
uczycieli m.in. z prowadzenia 
zajęć metodą eksperymentu 
oraz programowania - two-

rzenia gier komputerowych 
z wykorzystaniem mate-
matyki.

– Doposażymy również 
pracownie szkolne w sprzęt 
i pomoce dydaktyczne z 
zakresu technologii infor-
matycznych – dodaje Jacek 
Orych.

Projekt jest wart 1,9 mln 
zł, ale w ogromnej części 

sfinansuje go Unia 

Europejska. 
Wkład miasta to jedynie 95,5 
tys. zł. zajęcia, prowadzone w 
pięciu publicznych szkołach 
podstawowych, zakończą się 
w sierpniu 2020 r. Poprowadzi 
je firma Mały Inżynier, której 
kadrę stanowią pracownicy 
naukowi, doktoranci, absol-
wenci, studenci Politechniki 
Poznańskiej, studenci Poli-
techniki Warszawskiej, Uni-
wersytetu Przyrodniczego w 
Poznaniu oraz wykwalifiko-
wani pedagodzy.

– Zainteresowanie 
młodych markowian 
powinno wzbudzić 
również: przyrod-
nicze laboratorium, 
warsztaty z robotyki, 
półkolonie naukowe, 
wycieczki i przedsta-
wienia teatralne – 
wylicza Jacek Orych, 
burmistrz Marek.

Marszałek Województwa 
Adam Struzik w Jadowie

W miniony poniedziałek, 3 września odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego. Była to także okazja, by po-
żegnać dyrektorów, którzy zakończyli pracę oraz przywitać nowych gospodarzy szkół.

Zmiana dyrektora nastąpiła  
w trzech szkołach - Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Jadowie, gdzie na 
miejsce Małgorzaty Raczyńskiej 
funkcję dyrektora objęła Maria 
Lewandowska, w Szkole Pod-
stawowej w Myszadłach odeszła  
z funkcji Zofia Komuda, a nowym 
dyrektorem został Mirosław 
Roguszewski oraz w Szkole 
Podstawowej w Szewnicy, gdzie 
miejsce Lidii Sadowskiej zajęła 
Iwona Sadowska.

Lidia Sadowska po 37 latach 
pracy w szkole w Szewnicy ode-
szła na zasłużoną emeryturę.  
Za swoją pracę na rzecz rozwoju 
oświaty w Gminie Jadów otrzy-
mała najwyższe wyróżnienie  
w województwie mazowieckim 
– z rąk Marszałka Województwa 
Mazowieckiego Adama Struzika, 
Radnej Sejmiku Województwa 
Bożeny Żelazowskiej oraz Wójta 
Gminy Jadów Dariusza Kokosz-
ki, odebrała medal pamiątkowy 
ProMasovia. Nie obyło się bez 
wzruszeń, nie każdego bowiem 
żegna Marszałek Województwa 
Mazowieckiego

W związku z zakończeniem 
pracy na stanowisku dyrektora 
szkoły przedstawiciele Gminy 
Jadów złożyli serdeczne podzię-
kowania paniom Małgorzacie 
Raczyńskiej, Zofii Komuda oraz 

Lidii Sadowskiej za wieloletnią 
pracę na rzecz rozwoju oświaty 
i współpracę z Gminą Jadów  
oraz życzyli dalszych sukcesów, 
zadowolenia oraz pomyślności  
w życiu osobistym. 

Nowym dyrektorom szkół 
życzono zaś wytrwałości, re-
alizacji własnych zamierzeń 
oraz zadowolenia z pełnionej 
funkcji.

Źródło: UG Jadów

Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego uhonorował Lidię Sadowską medalem ProMasovia

Strzelnica w powiecie  
- konkurs ogłoszony przez MON

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło konkurs ofert na dofinansowanie budowy lub remontu strzelnic, 
które będą umożliwiały prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego.

Dzięki konkursowi ofert pn. 
„Strzelnica w powiecie” samorządy 
będą mogły uzyskać dotacje od 
Ministerstwa Obrony Narodowej 
do 80 proc. wartości projektu. 
Warunkami ubiegania się o dotacje 
jest dysponowanie nieruchomością 
przez samorząd i pokrycie co naj-
mniej 20% kosztów budowy lub 
remontu strzelnicy. Ministerstwo 
Obrony Narodowej czeka na oferty 
samorządów do 21 września. Kon-
kurs zostanie rozstrzygnięty do  
19 października 2018 roku.

Projekt kierowany jest do samo-
rządów, ale nie przesądza, że gospo-

darzem obiektu musi być starostwo 
powiatowe – o dotację ubiegać się 
bowiem mogą także samorządy 
gminne i wojewódzkie.

Projekt jest odpowiedzią na 
zwiększające się zainteresowanie 
sportem strzeleckim oraz kwe-
stiami bezpieczeństwa wśród 
Polaków. Jego realizacja przy-
niesie korzyści samorządom, 
które zyskają na swoim terenie 
nowoczesne i bezpieczne obiekty. 
Większa liczba strzelnic zwiększy 
także umiejętności obywateli, 
które mogą okazać się przydatne 
w sytuacji kryzysu lub zagroże-

nia. Szerokie grono instytucji  
i podmiotów zainteresowanych 
tego typu obiektami – wśród nich 
wojsko, inne służby mundurowe, 
organizacje proobronne i inne 
organizacje pozarządowe, a także 
klasy mundurowe i sportowcy – nie 
tylko będzie gwarancją właściwego 
wykorzystania strzelnicy, ale także 
służyć będzie prestiżowi i dobre-
mu wizerunkowi samorządu.

Projektowana lub moderni-
zowana strzelnica musi spełnić 
warunki bezpieczeństwa określone 
w obowiązujących przepisach, 
gwarantując bezpieczeństwo użyt-

kowników, w tym między innymi 
posiadać pozytywną opinię spe-
cjalistyczną w zakresie balistyki 
zewnętrznej i końcowej dotyczącą 
warunków bezpieczeństwa.

Komisja Konkursowa dokona 
wyboru ofert na podstawie ocen 
formalnych i merytorycznych 
zgodnie z listą rankingową  ofert wg 
uzyskanej przez nie punktacji.

Wszystkie niezbędne informa-
cje na temat konkursu dostępne są 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Ministerstwa Obrony Narodowej 
(www.bip.mon.gov.pl) w zakładce 
Ogłoszenia.
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9. Bieg Bobra  
im. Staszka Stolarczyka

25 sierpnia 2018 r. 
na Stadionie Miejskim 

w Tłuszczu odbył się 
9. Bieg Bobra im. 

Staszka Stolarczy-
ka. W ramach tej 

imprezy biegowej 
odbyły się biegi dla 
dzieci i młodzieży, 

bieg główny na 
dystansie 8888 

m oraz marsz Nordic 
Walking. 

Wszyscy uczestnicy 
biegu i marszu Nordic 
Walking otrzymali me-
dale ufundowane przez 
Burmistrza Tłuszcza 
Pawła Bednarczyka, 
które w jego imie-
niu wręczył Zastępca 
Burmistrza Waldemar 
Banaszek. Puchary dla 
zwycięzców Marszu Nor-
dic Walkinu ufundo-
wane zostały przez 
Stowarzyszenie na 
Rzecz Organizo-
wania Społecz-
ności Lokalych 
A B  O V O.  Po 
biegu wszyscy 
uczestnicy wzięli 
udział w losowaniu 
cennych nagród.

W biegu głów-
nym wzięło udział 119 
osób, w marszu Nordic Walking  
28 dorosłych oraz 69 dzieci.

Najlepsi zawodnicy w  Biegu 
Głównym Open Mężczyzn to: 
1. Szymaniak Kamil - Pełch 
2. Kurek Jarosław - Duczki  
3. Smoliński Rafał - Przasnysz  
a najlepszy z Tłuszcza był Da-
mian Staniszewski

Bieg Główny Open Kobie-
ty: 1. Paluch Dorota - Warsza-
wa 2. Brogowicz-Stępniewska 

Agnieszka - Gró-
jec 3. Zebzda-
Smych Marzena 
- Ząbki a najlep-
sza z Tłuszcza 
by ła  Elżbieta 

Rosa
Marsz Nordic 

Walking Open Męż-
czyźni: 1. Adamczyk 

Adam - Warszawa 2. Walory-
szak Andrzej - Radzymin 3. Gil 
Wojciech - Warszawa a najlep-
szy z Tłuszcza był Sylwester 
Ostrowski

Marsz Nordic Walking Open 
Kobiety: 1. Rejmentowska Syl-
wia -Warszawa 2. Tomaszewska 
Mariola - Warszawa 3. Budniak 
Aleksandra - Władysławowo a 
najlepsza z Tłuszcza była Joanna 
Jankowska

(...) uczestni-
cy biegu i marszu 
Nordic Walking  

otrzymali medale ufun-
dowane przez Burmistrza 

Tłuszcza Pawła Bednarczy-
ka, które w jego imieniu 
wręczył Zastępca Bur-

mistrza Waldemar  
Banaszek.

sporty walki

Wyjazdy połączone z mocnymi 
treningami były ukierunkowane 
na przygotowanie odpowiedniej 
bazy wysiłkowej do zbliżającego 
się trudnego sezonu startowego, w 
którym najlepsi zawodnicy wezmą 
udział w Mistrzostwach Polski, 
Pucharze Europy oraz prestiżowej 
Gali KYOKUSHIN CUP 6. 

Na początku lata przyszedł czas 
na rekreację w Serwach. Już nawet 
5-letni młodzi wojownicy doskona-
lili swoje umiejętności w pięknym 
mazurskim klimacie a doskonała 
baza sportowa dawała wiele moż-
liwości do aktywnego wypoczynku. 
Obóz podsumowały rozrywki Mini 
Mundialu oraz kibicowanie 
zawodowym piłkarzom 
podczas decydują-
cych meczy. Pod-
sumowaniem 
była wyśmienita 
„Sayonara Party” 
oraz pamiątkowe 
koszulki repre-
zentacji Polski, 
które uczestnicy 
otrzymali ostatnie-
go dnia obozu. 

Na początku sierp-
nia trenerzy KSW KYOKU-
SHIN przygotowali mocny wyjazd 
w Karkonosze. Podczas wyma-
gających wędrówek był czas na 

hartowanie ciała, kształtowanie 
charakteru i budowanie ducha 
walki. Rekompensatą za włożone 
trudy stały się niesamowite widoki, 
które na długo zostaną w pamięci 
uczestników. Ważnym elementem 
tego wyjazdu była integracja rodzin 
podczas regeneracji sił przy wie-
czornych ogniskach.

Ostatnie tygodnie lata przyszli 
mistrzowie spędzili na Letniej 
Szkole Karate i zgrupowaniu ka-
dry Mazowsza w Okunince, gdzie 
ładowali akumulatory do zbliżają-
cego się okresu przygotowawczego 

i początku nauki szkolnej. 
Wspaniała słoneczna 

pogoda jaka spotkała 
karateków w tych 
dniach doskonale 
sprzyjała trenin-
gom na świeżym 
powietrzu. Bardzo 
cieszy olbrzymia 
frekwencja pod-

czas wakacyjnych 
aktywności KSW 

KYOKUSHIN, a po-
czątek treningów w Zie-

lonce, Ząbkach, Wołominie i 
Kobyłce już 10 września. Więcej 
informacji i zdjęcia na www.ksw-
kyokushin.pl

Aktywne wakacje  
karateków 

Wakacje 2018 roku 
minęły karatekom 
Klubu Sportów 
Walki KYOKU-
SHIN szybko, ale 
bardzo aktywnie. 
Młodzi sportow-
cy, którzy na co 
dzień trenują w 
Zielonce, Ząb-
kach, Wołominie 
i Kobyłce, inten-
sywnie ćwiczyli na 
czterech obozach 
sportowych. 

Ostatnie 
dni lata przyszli 

mistrzowie spędzili 
na Letniej Szkole 

Karate i zgrupowaniu 
kadry Mazowsza w 

Okunince, gdzie łado-
wali akumulatory na 

nowy sezon

Huragan na drugiej pozycji,  
Mazur Radzymin liderem

W miniony weekend, w rywalizacji ligowej, uczestniczyły drużyny z powiatu wołomińskiego. Zwy-
cięstwa odniosły ekipy: Huraganu Wołomin, Ząbkovii Ząbki, Mazura Radzymin, Wichru Kobyłka, 
Rządzy Załubice. Zremisowała ekipa AP Marcovii Marki. Porażki poniosły zespoły: Marcovii II 
Marki i Huraganu II Wołomin.

iV liga, grupa  
mazowiecka (północ)

Huragan Wołomin, z 12-nasto 
punktowym dorobkiem, plasuje 
się na drugiej pozycji. Do tej pory 
ekipa trenera Andrzeja Grelocha 
cztery razy wygrała i raz poniosła 
porażkę. W 5. kolejce (1 września) 
wołominianie rozgromili u siebie 
Drukarza Warszawa 6:0. W najbliż-
szym meczu ligowym (8. września o 
godz. 11.00) Huragan zmierzy się u 
siebie z Koroną Ostrołęka. 

Wojciech Bieńkowski, drugi 
trener Huraganu, po meczu z Dru-
karzem Warszawa powiedział - W 
dzisiejszym meczu posiadaliśmy 
przewagę pod każdym względem 
i w każdym sektorze boiska i mię-
dzy zespołami widać było różnicę 
przynajmniej jednej klasy. Drukarz 
nie wypracował zbyt wielu sytuacji, 
aczkolwiek mieli okazje po błędzie 
indywidualnym Dawida Gajewskie-
go i po stałych fragmentach - rzu-
tach rożnych i zdaje się, że chyba 
trenują ten element gry, bo nieźle 
to wyglądało w ich wykonaniu, choć 
wielkiego zagrożenia nie stworzyli. 
Wszystko ułożyło nam się tak, jak to 
zaplanowaliśmy i powtórzę - jedynie 
nasze błędy indywidualne dawały 
Drukarzowi jakąkolwiek szansę na 
strzelenie bramki i zabrakło u nas 
słabych punktów-dodał.  

Ząbkovia Ząbki, po wywalcze-
niu 9 punktów, jest na 5. miejscu. 
Drużyna ta do tej pory trzy razy 
zwyciężyła, a także poniosła dwie 
porażki. W meczu zorganizowa-
nym w minioną sobotę w ramach 
5. kolejki rywalizacji ząbkowianie 
pokonali MKS Ciechanów 6:0. W 
niedzielę, 9. września, zespół tre-
nera Michała Pulkowskiego zagra 
na boisku przeciwnika z Pogonią 
II Siedlce. 

Liga okręgowa,  
grupa: warszawa i

Po pięciu spotkaniach pozycję 
lidera zajmuje Mazur Radzymin 
(11 pkt.), który nie ma na swoim 
koncie żadnej porażki. Piłkarze 
Macieja Biernackiego trzy razy 
wygrali oraz dwa razy dzielili się 
punktami. W minionej kolejce ligo-
wej (1. września) ekipa ta wygrała na 
swoim terenie z Agape (Białołęka) 
Warszawa 2:1. W ramach 6. kolejki 
rywalizacji, 8 września o godz. 
16.30, radzyminianie zmierzą się 
u siebie ze Świtem II Nowy Dwór 
Mazowiecki. 

AP Marcovia Marki, z ośmioma 
punktami na koncie, jest szósta. 
Drużyna trenera Macieja Wesołow-
skiego - z dwoma zwycięstwami, 

dwoma remisami i jedną porażką 
- wywalczyła 8 pkt. W meczu 5. 
kolejki markowianie zremisowali 
na wyjeździe z Burzą Pilawa 0:0, a w 
następnej kolejce (8 września, godz. 
13.00) będą podejmowali zespół 
Bugu Wyszków.

Klasa A, grupa: Warszawa I 

Liderem tabeli jest Wicher Ko-
byłka, który w trzech spotkaniach 
zebrał komplet punktów. W zeszłą 
niedzielę kobyłczanie wygrali na 
wyjeździe z ŁKS-em Łochów 2:1, 
a w przyszły weekend (8 września, 
godz. 13.00) zmierzą się u siebie z 
Wkrą Pomiechówek. 

Na 10. pozycji, z trzema punk-
tami w dorobku, znajduje się AP 
Marcovia II Marki. W meczu roze-

granym w ramach 3. kolejki drużyna 
ta przegrała mecz wyjazdowy z 
Bednarską Warszawa 4:2. Natomiast 
w najbliższą sobotę (8. września o 
godz. 16.00) rezerwy Marcovii będą 
podejmowały Wisłę Jabłonna. 

O oczko niżej, tj. na 11. pozycji, 
znajduje się Huragan II Wołomin, 
który zgromadził 3 pkt. W ostatnim 
spotkaniu ligowym wołominianie 
przegrali na swoim terenie z WKS-
em Rząśnik 1:3, z kolej w meczu 4. 
kolejki rywalizacji zagrają na wyjeź-
dzie z Bednarską Warszawa. 

Rządza Załubie, z trzema wy-
walczonymi punktami, jest 12. W 
zeszłą sobotę załubiczanie wygrali z 
Koroną Warszawa 2:1, a w najbliższą 
niedzielą zagrają na wyjeździe z 
Błyskawicą Warszawa.

Paweł Choim   

Ząbkovia Ząbki,  
po wywalczeniu 9 punk-
tów, jest na 5. miejscu. 
Drużyna ta do tej pory trzy 
razy zwyciężyła, a także 
poniosła dwie porażki.  
W meczu zorganizowanym 
w minioną sobotę w ra-
mach 5. kolejki rywalizacji 
ząbkowianie pokonali 
MKS Ciechanów 6:0. 

Huragan Wołomin,  
z 12-nasto punktowym 
dorobkiem, plasuje się  
na drugiej pozycji.  
Do tej pory ekipa trenera 
Andrzeja Grelocha cztery 
razy wygrała i raz poniosła 
porażkę. W 5. kolejce  
(1 września) wołominianie 
rozgromili u siebie  
Drukarza Warszawa 6:0. 

Po pięciu spotkaniach 
pozycję lidera zajmuje Mazur 
Radzymin (11 pkt.), który nie 
ma na swoim koncie żadnej 

porażki. Piłkarze Macieja 
Biernackiego trzy razy wygrali 

oraz dwa razy dzielili się 
punktami. W minionej kolej-
ce ligowej ekipa ta wygrała 
na swoim terenie z Agape 
(Białołęka) Warszawa 2:1.

Patrycja Bereznowska i bracia 
Sobierajscy najlepsi w Polsce

W dniach 24-26 sierpnia na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach odbyły  
się otwarte Mistrzostwa Polski OCR – OCR Polish Championships. 

Podczas tej największej im-
prezy OCR w Polsce, w której 
udział wzięło łącznie kilkuset 
zawodników, 11 medali w ka-
tegoriach wiekowych i Elite 
wywalczyli bracia Sobierajscy z 
Ząbek, a Patrycja Bereznowska 
zdobyła złoty medal w sztafecie 
wspólnie z Henriette Albon oraz 
Małgorzatą Szarugą.

Pierwszego dnia zawodów 
Wojciech Sobierajski zajął 
pierwsze miejsce w biegu na 
dystansie 3km w kategorii Elite, 
który ukończył z czasem 20 mi-
nut i 17 sekund. Nie mniejszymi 
sukcesami mogli się pochwalić 
młodsi z braci. W swojej katego-
rii wiekowej złote medale zdo-
byli 20-letni Marian Sobierajski 
(kategoria 18-24 lata) i 16-letni 
Bolesław Sobierajski (kategoria 
13- 17 lat), a 13-letni Krzysztof 
Sobierajski, zajął drugą lokatę. 
Bolesław Sobierajski zajął także 
drugą lokatę w Challenge.

W sobotę, 25 sierpnia, dru-
giego dnia Mistrzostw Polski, 
Bolesław Sobierajski  startując 

z dorosłymi w kategorii Elite 
na dystansie 15 km  zdobył 
brązowy medal, a Krzysztof 
Sobierajski został mistrzem 
Polski w kategorii do siedem-
nastego roku życia. Trzeciego 
dnia Mistrzostw Polski w bie-

gach z przeszkodami odbyły 
się wyścigi sztafet na dystansie 
siedmiu kilometrów. Bracia 
Wojciech, Marian i Bolesław 
Sobierajscy wywalczyli złote 
medale, a Krzysztof Sobierajski 
brązowy! Wojciech Sobierajski 

uzyskał także tytuł najlepszego 
zawodnika Mistrzostw Polski. W 
niedzielę, 26 sierpnia, Patrycja 
Bereznowska startując w sztafe-
cie wspólnie z Henriette Albon 
oraz Małgorzatą Szarugą zdoby-
ła zajęła pierwsze miejsce. 

W największej imprezie OCR w Polsce w kategoriach wiekowych i Elite bracia Sobierajscy z Ząbek wywalczyli 11 medali
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Gmina 
Dąbrówka

otwiera się
na transport

Na sesji, która odbyła się 
6 listopada 2015 roku, 
Rada Gminy 
na wniosek Wójta podjęła decyzję 

o obniżce  
podatku  
od środków  
transportowych

o 25%
Obniżka ma na celu 
pozyskanie nowych  
inwestorów, 
którzy w przyszłości mogliby 
rejestrować nowe pojazdy 
służące do transportu  
osób i rzeczy.

To był dobry czas  
dla Wołomina i dla Zagościńca

O niespodziankach jakie czekają mieszkańców Zagościńca a także zrealizowanych w dobiegającej końca 
kadencji inwestycjach z Markiem Górskim, mieszkańcem tej miejscowości i radnym gminnym od czterech 
kadencji, rozmawia Teresa Urbanowska.

– Jakiś czas temu rozmawiali-
śmy o problemach, jakie są do 
rozwiązania, w szybko rozrasta-
jącym się Zagościńcu. Jednym 
z trudniejszych tematów był re-
mont i przebudowa ulicy 100-le-
cia. Czy mieszkańcy doczekają 
się modernizacji tej ulicy?
– Już się doczekali. Inwestycja dobie-
ga końca. Modernizacja jest bardzo 
kosztowna. Ponad kilometr drogi 
kosztował blisko sześć milionów 
złotych. Ulica została zmoderni-
zowana kompleksowo. Powstała 
kanalizacja deszczowa i chodniki po 
obu stronach jezdni z możliwością 
ścieżki rowerowej. Wymieniona 
została podbudowa i położona na-
kładka asfaltowa. To bardzo ważna 
inwestycja dla naszej miejscowości. 
Ulica 100-lecia stanowi bowiem 
główny ciąg komunikacyjny przez 
Zagościniec. Niewielu mieszkańców 
pamięta, że była ona wykonana ponad 
40 lat temu w czynie społecznym a 
późniejsza budowa kanalizacji tylko 
pogorszyła jej stan. Przypomnę, że 
ulica 100-lecia jest w gestii powiatu 
a sama realizacja inwestycji była nie 
tylko kosztowna ale bardzo złożona 
i skomplikowana. Odbyły się dwa 
przetargi, ale czekano też, żeby gmi-
na dołożyła brakującą kwotę.
– Czy gmina dołożyła?
– Tak i to niemało, bo milion siedem-
set dziesięć tysięcy złotych, czyli oko-
ło 30% całości. Dodam jeszcze, że w 
ramach modernizacji, przebudowie 
uległa również linia energetyczna 
i telekomunikacyjna, uzupełniona 
została też sieć kanalizacyjna. Ale 
podstawowym i najtrudniejszym do 
rozwiązania problemem w tym za-
daniu było zaplanowanie objazdów, 
bowiem 100-lecia, to główny ciąg 
komunikacyjny pomiędzy Duczkami 
a Helenowem, prowadzący do nowe-
go wjazdu na S8.
Trzeba pamiętać, że najbardziej tę 
inwestycję odczuli mieszkańcy ulicy 
Piastowskiej i Kolejowej, którym, za 

wyrozumiałość całej sytuacji, należą 
się słowa podziękowania od nas 
wszystkich.
– Bywam w Zagościńcu od 
czasu do czasu na spotkaniach 
i pamiętam, że mieszkańcy 
oczekują głównie poprawy sta-
nu dróg, chodników, odwod-
nienia i kanalizacji. Czy oprócz 
ulicy 100-lecia udało się coś 
zmienić?
– Myślę, że jak na jedną kadencję, 
to nie jest tego mało. Oprócz ulicy 
100-lecia wybudowano ulicę Mokrą 
z odwodnieniem i to zarówno samej 
ulicy, jak i przyległych działek, za 

około milion złotych. Wybudowano 
chodnik w ulicy Szkolnej – to około 
500 000,00 zł. W ramach poprawy 
przejezdności zmodernizowano ul. 
Środkową, Letniskową, Wrzosową i 
Rumiankową. W trakcie projektowa-
nia jest ulica Kolejowa i Tramwajo-
wa. Powstała też koncepcja budowy 
ulicy Piastowskiej ale to jeszcze nie 
wszystko. Bo jesienią ruszamy z roz-
budową naszej szkoły w Zagościńcu. 
Koszt tej inwestycji to kwota ponad 
sześciu milionów złotych. Pomimo 
trudnej sytuacji na rynku budowla-
nym i dużego wzrostu cen robocizny 

udało się wyłonić wykonawcę, który 
na budowę zostanie wprowadzony 
jeszcze we wrześniu tego roku.
– Trzeba przyznać, że jak na jed-
ną miejscowość i jedną kadencję 
to faktycznie mało nie jest…
– To prawda. Chciałbym podkreślić, 
że doprowadzenie do realizacji i 
wykonanie wszystkich inwestycji, to 
ogromny wysiłek ze strony wszystkich 
merytorycznych pracowników woło-
mińskiego urzędu pracujących pod 
kierunkiem burmistrz Elżbiety Ra-
dwan i zastępcy Edyty Zbieć. Ale nie 
byłbym sobą, gdybym w tym miejscu 
nie docenił przychylności dla starań 

jakie podejmowałem dla Zagościńca, 
ze strony kolegów i koleżanki w radzie 
miejskiej, dlatego też korzystając z 
okazji, chcę im za tą przychylność 
podziękować w imieniu swoim i 
mieszkańców Zagościńca. Choć 
często w wielu kwestiach znacząco 
się różniliśmy, to cieszę się, że nie 
przełożyło się to na brak zrozumienia 
potrzeb mieszkańców Zagościńca i 
właśnie za to serdecznie wszystkim 
radnym dziękuję. Ale to jeszcze nie 
wszystko z tego co udało się, w tej 
kadencji, zrobić dla Zagościńca.
– ???

– Po wielu latach starań udało się 
doprowadzić do budowy wodociągu 
łączącego Zagościniec z Helenowem, 
co w efekcie dało możliwość podłą-
czenia się do wody mieszkańcom ul. 
100-lecia, Tramwajowej i Matysiaków. 
Zakończono również budowę kanali-
zacji sanitarnej w ulicy Księżycowej i 
Gwiaździstej.
– Wiele lat temu stał Pan na czele 
Komitetu Budowy Szkoły w swo-
jej miejscowosci, która została 
oddana do użytku niespełna 10 
lat temu. To niewiele lat jak na 
szkołę. Dlaczego konieczna jest 
jej rozbudowa?
– Gdy w 2008 roku oddawano szkołę 
do użytku uczęszczało do niej około 
120 dzieci. W tym tygodniu nowy 
rok szkolny w naszej szkole rozpo-
częło 388 uczniów. To pokazuje jak 
dynamicznie rozwija się zarówno 
Zagościniec jak i Lipinki. Chciałbym 
podać jeszcze jedną informację, dobrą 
dla wszystkich mieszkańców osiedla 
Perkowizna, ulicy A. Krajowej w Za-
gościńcu, części mieszkańców ulicy 
100-lecia (po stronie cmentarza). Na 
wczorajszej sesji Rady Miejskiej (śro-
da 5 września) w Wołominie podjęta 
została uchwała o przystąpieniu do 
sporządzenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego 
dla tego terenu. To obszar ok 60 
hektarów. Podjęta decyzja uwalnia 
tereny inwestycyjne. Pozwala gminie 
uporządkować sieć dróg, co w efek-
cie stworzy szansę dla wybudowania 
mediów i budowy nowych obiektów. W 
mojej ocenie – z perspektywy radnego 
pełniącego swój mandat od czterech 
kadencji, ta kadencja przyniosła dużo 
pozytywnych  zmian dla mieszkańców 
– nie tylko Zagościńca, których mam 
zaszczyt być reprezentantem.
Dla porównania – w poprzedniej 
kadencji w Zagościńcu wykonano 
inwestycji na kwotę około 1 milion 
złotych.  Różnica jest widoczna gołym 
okiem i pokazuje, że ten czas dobrze 
wykorzystaliśmy.

– (...) jesienią ruszamy  
z rozbudową naszej szkoły 
w Zagościńcu. Koszt tej 
inwestycji to kwota ponad 
sześciu milionów złotych. (...) 
wykonawca na budowę zo-
stanie wprowadzony jeszcze 
we wrześniu tego roku. (...) 
przystępujemy do sporządze-
nia MPZP dla osiedla Perko-
wizna – mówi Marek Górski, 
radny miejski z Zagościńca.
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al. Armii Krajowej 64
pon.-pt.: 8 -20  sob.: 8-14  

al. Niepodległości 17
pon.-pt.: 8 -20  sob.: 8-15.30

ul. Prądzyńskiego 37
pon.-pt.: 8 -20  sob.: 8-15  

ul. Warszawska 15
pon.-pt.: 8 -20  sob.: 8-14  

 
ul. Konstytucji 3 Maja 10

pon.-pt.: 8 -20  sob.: 8-15  
ul. Konstytucji 3 Maja 30

pon.-pt.: 7.30 -21  sob.: 8-15

ul. Traugutta 3a   pon.-pt.: 9 -17  sob.: 8-15  

ul. Fabryczna 14   pon.-pt.: 8 -20  sob.: 8-14  

 

Wołomin

Radzymin

Marki

 

 

 

ul. Wileńska 40
dyżur nocny

Biuro obsługi klienta: ul. Wileńska 51 bud. A, 05-200 Wołomin

• NAJSZYBSZY INTERNET W MIE�CIE
• GWARANCJA STAŁEJ PRĘDKO�CI

• BRAK LIMIT�W POBIERANIA
• TELEWIZJA HD I TELEFON

PING do 5ms

300
Mb/s

120
Mb/s

800
Mb/s

SUPER SZYBKI INTERNET
SPRAWDŹ JUŻ DZIŚ!

tel. 730 011 070

INFORMACJA  O  WYWIESZENIU  WYKAZU
Burmistrz Miasta Marki działając na podstawie art. 35 
ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 
21 sierpnia 1997r, (tj. Dz.U. 2018 poz. 121 z późn. zm.) 
podaje do publicznej wiadomości informację o wywie-
szeniu na tablicy ogłoszeń w Zakładzie Usług Komu-
nalnych w Markach na okres 21 dni tj. od dnia 27 sierp-
nia 2018 roku do dnia 16 września 2018 roku wykazu 
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie 
bezprzetargowym na terenie Gminy Miasta Marki.

Szczegółowe informacje można uzyskać 
w Zakładzie Usług Komunalnych w Markach 

pok. nr 1, tel. 22 781 33 73


