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– Przez poprzednie cztery 
lata takiego programu za-
chęty nie stworzyliśmy, ale 
teraz mamy w ręku wszystkie 
możliwości, aby taki system 
u nas powstał. Najprościej to 
jest skorzystać z dobrych przy-
kładów gmin sąsiednich. (...) My 

też taki chcemy stworzyć – mówi 
Radosław Korzeniewski, wójt 

Dąbrówki  >> str. 6

– Przy szpitalu jest 
ten problem, że 

nie ma w tej chwi-
li zbyt wielu moż-
liwości na środki 
zewnętrzne. Nie 
ma programów, 

gdzie można o ta-
kie środki apliko-
wać. Przed obec-

nym Zarządem 
trudne wyzwanie 
poszukania tych 
środków.  Jako 

radny poprzedniej 
kadencji krytyko-
wałem obligacje, 
ale nie mogę dziś 

powiedzieć, że ob-
ligacje na pewno 
nie – mówi wice-

starosta wołomiń-
ski, Robert Szydlik 

>> str. 3
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Projekt „Cyfrowym krokiem w przyszłość” jest współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego, w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, 

Poddziałanie 10.1.2. Edukacja ogólna w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Rekrutacja 2019/2020
Realizacja projektu unijnego

„Cyfrowym krokiem w przyszłość”

Aby przy świątecznym stole
nie zabrakło światła  i ciepła rodzinnych spotkań,

a Nowy Rok niósł ze sobą szczęście i pomyślność

Poligrafia - Druk - Internet

Posiedzenia  
Rady Miejskiej  
w Wołominie - czy 
zmienią charakter?

 – Chciałbym, korzystając 
z własnego doświadczenia, wprowa-

dzić taką zasadę, że pracujemy merytorycznie 
na komisjach – tam się spieramy, dyskutujemy, 
wymieniamy poglądy, wypracowujemy metody 
rozwiązań najlepszych dla naszej społeczności. 
Na sesji zaś wyrażamy swoją opinię poprzez gło-
sowanie – mówi Marek Górski, przewodniczący 
Rady Miejskiej w Wołominie  >> str. 4



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

ogłoszenia2 20 grudnia 2018

Informatyka z ipad’em, matematyka  
z LEGO WeDo 2.0, muzyka z tech-teacherem.  
Cyfrowa rzeczywistość w kobyłkowskiej szkole

Rozmowa z Anetą Topczewską-Scrivo, doświadczonym managerem, pedagogiem i dyrektorem 
zarządzającym Słonecznej Szkoły Podstawowej w Kobyłce.

– Wyniki ostatniego konkursu 
unijnego na Mazowszu, reali-
zowanego w ramach progra-
mu 10.1 Kształcenie i rozwój 
dzieci i młodzieży, zdumiewają. 
Niepubliczna Słoneczna Szko-
ła Podstawowa, znalazła się  
w kameralnym gronie ośmiu 
gmin mazowieckich – beneficjen-
tów programu. Czym wyróżnił 
się Państwa projekt „Cyfrowym 
krokiem w przyszłość”?
– Nasze działania są zbieżne ze 
światowymi trendami w edukacji. 
Kładziemy nacisk na rozwój kom-
petencji kluczowych, czyli takich, 
które wspierają rozwój osobisty, 
włączanie w życie społeczne, aktyw-
ne obywatelstwo i możliwość zna-
lezienia zatrudnienia. Szczególną 
uwagę zwracamy na kompetencje 
matematyczne, informatyczne, i 
naukowo-techniczne. Nasz projekt 
został wysoko oceniony, ponieważ 
umożliwia uczniom zdobycie tych 
umiejętności na wysokim pozio-
mie, tak ważnych w przyszłości, 
gdyż programowanie, robotyka i 
kodowanie są niezwykle istotne 
w XXI wieku. Poza tym, projekt 
intensywnie rozwija umiejętności 
klasyczne: poszukiwania informa-
cji, selekcjonowania jej, krytycznej 
oceny jej jakości; umiejętność pracy 
zespołowej, kreatywności, rozwią-
zywania problemów. 
– Projekt będzie realizowany 
przez 24 miesiące, od lutego 
2019 do lutego 2021 roku. Co 
Szkoła Słoneczna przygotowała 
dla uczniów?
– Przede wszystkim atrakcyjny  
i przyjazny proces nauczania.  
W ramach projektu zakupione 
zostaną specjalne długopisy (Apple 
Pencil) oraz tablety z firmy Apple 
(IPady 9,7”), które będą łączyć się z 
monitorem dotykowym za pomocą 

Apple TV. Pracownia matema-
tyczno-przyrodnicza wyposażona 
zostanie w nowoczesne pomoce 
(między innymi w roboty LEGO 
WeDo 2.0, stół multimedialny, 
roboty blue bot, mikroskop stereo, 
stacja meteorologiczna itd.). Celem 
projektu jest rozwój talentów i pasji 
uczniów poprzez uczestnictwo 
w warsztatach i kołach zainte-

resowań. Nasze klasy zrealizują 
prawie 1300h zajęć dodatkowych 
z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii. Będą to zajęcia z języka 
angielskiego, plastyki, muzyki, pro-
gramowania, oraz wprowadzanie 
do uczenia się za pomocą aplikacji 
i tabletów, przy wykorzystaniu 
technologii informacyjno-komu-
nikacyjnych (TIK). Suma godzin 
obejmuje również zajęcia mate-
matyczne oparte na metodzie eks-
perymentu oraz projekt przyrod-
niczy „Opisujemy rzeczywistość”. 
Wszystkie działania projektowe  
są dla naszych uczniów bezpłatne.

– Czy kadra Szkoły jest gotowa 
na takie wyzwanie, zwłaszcza 
na pracę z tak zaawansowanym 
sprzętem?
– Znamy problem szkół, gdzie 
często rozwój kompetencji  
cyfrowych uczniów kończy się na 
wstawieniu sprzętu do sali. U nas 
poprawne i efektywne użycie ta-
kiego sprzętu będzie gwarantowa-

ne poprzez obecność na zajęciach 
tzw. tech-teachera (nauczyciela-
informatyka), który będzie wspie-
rał naszych nauczycieli i uczniów 
w okresie projektu. 
– To prawdziwie nowoczesne 
rozwiązanie problemu, a sam 
projekt jest bardzo ambitny. 
Czy takie wyzwanie wiąże się z 
jakimiś obawami?
– Mamy już doświadczenie  
w prowadzeniu bardzo złożonego 
projektu unijnego, który właśnie 
zakończył się w Przedszkolu 
Słoneczna Polana. Tu również 
środki z Europejskiego Fundu-

szu Społecznego dały dzieciom 
niepowtarzalny impuls w rozwoju, 
jesteśmy zachwyceni efektami, 
oraz tym ile dzieci mogło z pro-
jektu skorzystać. Dlatego projekt 
w Słonecznej Szkole Podstawowej 
traktujemy jako nową przygodę,  
i czujemy dużą ekscytację zwią-
zaną z tym, że Szkoła się rozwija,  
i że tworzymy świetne warunki  
do wartościowego rozwo -
ju naszych uczniów. Cała na-
sza społeczność szkolna jest  
bardzo dumna, że projekt wesprze 
rozwój uczniów w najbardziej 
nowoczesny sposób obecny dziś  
w edukacji, że będzie to cyfrowa 
szkoła. Nasi uczniowie wejdą 
na rynek pracy po 2030 roku, 
prawdziwe cyfrowe umiejętności 
staną się dla nich wyróżnikiem  
na rynku pracy i będą predystyno-
wać ich do zajmowania wysokich  
i samodzielnych stanowisk.  
Dodatkowo warto wspomnieć, 
że uczymy także mądrego wyko-
rzystania technologii cyfrowych.  
To potężne narzędzie poznawania 
świata i wyszukiwania informacji, 
ale nieprawidłowo użyte może 
wyrządzić wiele złego. Oswa-
jamy technologię, mądrze jej 
używamy.

– Nasze działania są zbież-
ne ze światowymi trendami 
w edukacji. Kładziemy 
nacisk na rozwój kompe-
tencji kluczowych, czyli 
takich, które wspierają 
rozwój osobisty, włącza-
nie w życie społeczne, 
aktywne obywatelstwo 
i możliwość znalezienia 
zatrudnienia. Szczególną 
uwagę zwracamy na kom-
petencje matematyczne, 
informatyczne, i naukowo-
techniczne. – mówi Aneta 
Topczewska-Scrivo

www.wilenskapark.pl
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Wesołych Świąt  i Szczęśliwego Nowego Roku

Korzystając z okazji  zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia 

serdecznie dziękujemy  za dotychczasową współpracę 
i mamy nadzieję na jej owocną kontynuację w przyszłości.

Niech ten świąteczny czas oraz Nowy Rok 
będą wypełnione radością, szczęściem i wieloma sukcesami.
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Pomimo chłodu przez kilka 
godzin na placu 3 maja w Woło-
minie spotykało się wielu miesz-
kańców. Wspólne świętowanie  
w tym miejscu staje się tradycją. 
Początki sięgają kilku lat wstecz 
kiedy to harcerze z Wołomińskiej 
13 zaprosili mieszkańców po raz 
pierwszy przywożąc na kilka dni 
przed świętami Betlejemskie 
Światełko Pokoju. Z każdym 
rokiem uroczystość przybierała 
coraz bogatszą oprawę, dziś to już 
duże miejskie wydarzenie.

W tym roku z wołomińskiej 
tradycji przykład zaczerpnę-
ła również sąsiednia Kobyłka.  
W jednym i drugim mieście  było 
to miłe spotkanie się mieszkań-
ców z różnych środowisk.

Piękna choinka, światełka na 
drzewkach, ozdobione latarnie 
wzdłuż ulic i do tego jeszcze 
wszystko oprószone śniegiem 
– Miejska Wigilia miała więc 
niezwykły charakter.

Z ogromną przyjemnością 
przemykałam się pomiędzy 
uczestnikami wołomińskiego  
wydarzenia. Pogoda spłatała nam 
miłego, acz zimnego figla, więc 
opatulona po czubek nosa nie 
spodziewałam się tak skutecznej 

identyfikacji przez znajomych. 
Cieszę się, że kamuflaż się nie 
udał, bo dzięki temu odbyłam 
kilka niezwykle sympatycznych 
rozmów, w których dominowało 
zadowolenie z atmosfery jaka 
panowała w to niedzielne po-
południe na centralnym placu 
Wołomina.

Ilość osób jaka przewinęła 
się przez to miejsce przez całe 
popołudnie świadczy o tym, że 

impreza się przyjęła i powinna być 
powtarzana w kolejnych latach.  

Była choinka, Mikołaj, wspólne 
kolędowanie i dzielenie się opłat-
kiem. Było też wigilijne wiecze-
rzowanie. Chętni mogli wrócić do 
swoich domów z Betlejemskim 
Światełkiem Pokoju, o które jak 
zwykle zadbali harcerze. Naj-
młodszym dodatkowych atrakcji 
z pewnością dostarczył Mikołaj 
i widok kolorowej rozświetlonej 

lokomotywy, która na placu 3 Maja 
czekała na nich już od 6 grudnia. 

I choć była to wołomińska Wigi-
lia to cieszy, że nie zabrakło na niej 
nowego starosty wołomińskiego, 
jak również gości z sąsiednich 
gmin. Najliczniejszą reprezentację 
stanowili chyba nowi samorządow-
cy z Zielonki na czele z Kamilem 
Iwandowskim – nowym burmi-
strzem tego maista.

Teresa Urbanowska
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Wołomińska miejska Wigilia przebiegała w radosnej atmosferze
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 Życzenia
Edward M. Urbanowski

W Wigilię składamy najbliższym życzenia. Zapewne dlatego prezes PiS Jarosław 
Kaczyński napisał list do … działaczy partii. Oto wybrane fragmenty:

„Na przestrzeni najbliższych dwóch lat będziemy, w kolejności, wybierać euro-
deputowanych, posłów i senatorów oraz prezydenta Rzeczypospolitej. Stawka tych 
wyborów będzie niezwykle wysoka, bodaj najwyższa w historii Polski po 1989 r., gdyż 
ważyć się w nich będą losy naszej ojczyzny, przyszłość jej dalszego rozwoju.”

„W ostatnich wyborach staraliśmy się o to, by dobra zmiana zeszła jak najszerzej na 
poziom władz lokalnych w gminach, powiatach oraz województwach, a w następnych 
– będziemy walczyć o ugruntowanie dotychczasowych naszych osiągnięć na szczeblu 
centralnym oraz o możliwość dalszego zmieniania Polski na lepsze. Uczyniliśmy już 
w tej materii niemało, przybliżając się znacznie do naszego celu, jakim jest naprawa 
państwa i zbudowanie Polski dostatniej, godnej, sprawiedliwej, uczciwej i bezpiecznej, 
ale wciąż wiele pozostaje jeszcze do zrobienia. Udowodniliśmy przy tym, że jesteśmy 
partią wiarygodną, która dotrzymuje obietnic danych współobywatelom.”

„Wewnętrzni i zewnętrzni przeciwnicy dobrej zmiany obawiają się, że druga 
kadencja naszych rządów przeobrazi Polskę na trwałe, że po tych przekształceniach 
uprawianie polityki faworyzującej różne zagraniczne i krajowe grupy interesów 
kosztem zwykłych obywateli, kosztem więk-
szości Polaków będzie już niemożliwe albo, co 
najmniej, bardzo utrudnione. Dlatego obrońcy 
starego porządku zrobią wszystko, by nam w 
osiągnięciu tego celu przeszkodzić.”

„Cztery lata temu zdobyliśmy 5358 man-
datów w gminach, w tym roku – 8294. W 
wyborach do sejmików zdobyliśmy najwięcej 
mandatów, wygraliśmy w 9 województwach, 
a w 7 rządzimy bądź sprawujemy rządy w 
koalicji – w poprzedniej kadencji byliśmy u 
władzy tylko w jednym. Rekordowo zwiększyła 
się liczba powiatów, w których zwyciężyliśmy: 
ze 104 do 162.”

„Ten wspaniały sukces jest państwa zasługą. 
Odnieśliśmy go dzięki państwa codziennej pra-
cy, wykonywanej zarówno w czasie poprzedniej 
kadencji, jak i w trakcie kampanii wyborczej. 
Za wasz, szanowni państwo, wysiłek, za wasze 
poświęcenie, za piękną walkę, za wszystko, co żeście uczynili dla waszych małych 
ojczyzn, dla Polski oraz dla naszej partii pragnę wszystkim wam, a także wszystkim 
osobom, które was wspierały, z głębi serca jak najgoręcej podziękować.”

„To, a także świadomość innych wyzwań, przed którymi stoimy, nie pozwala 
nam spocząć na laurach. Pamiętajmy również, że pycha kroczy przed upadkiem. 
Dlatego, chciałbym państwa prosić w obliczu tak napiętego kalendarza politycznego 
o jeszcze cięższą, o jeszcze bardziej wytężoną i wytrwałą pracę, której Polska tak 
bardzo potrzebuje.”

„Szczególnie gorąco chciałbym o to zaapelować do tych z państwa, którzy pełnicie 
funkcje w samorządowych władzach wykonawczych wszystkich szczebli oraz sprawu-
jecie mandat radnego. To na was spoczywa wyjątkowa odpowiedzialność, bo jesteście w 
waszych wspólnotach lokalnych heroldami dobrej zmiany i chodzącymi wizytówkami 
Prawa i Sprawiedliwości. To wy będziecie swoim powszednim działaniem na poziomie 
lokalnym i regionalnym udowadniać, że warto stawiać na naszą partię.”

„Niech ten Nowy Rok da nam siłę do utwierdzenia wyborców Prawa i Sprawie-
dliwości w słuszności wyboru, do przekonania nieprzekonanych oraz do przełamania 
niechęci niechętnych. Siłę, która zaowocuje zadowoleniem z obrotu spraw w naszej 
ojczyźnie.”

… chciała by dusza do raju!

Nie marzy Wam się chwila wy-
tchnienia, spokoju i błogiego leni-
stwa? Nie uwierzę, jeśli ktoś powie 
„NIE”. Mnie się marzy i chyba ją 
sobie w ten wyjątkowo długi świą-
teczno-weekendowy czas zafunduję. 
Będę robiła to, na co przyjdzie mi 
ochota.

Czy to znaczy, że jestem oporna 
na świąteczne szaleństwo? Może 
jeszcze nie tak całkiem, ale jestem 
blisko, coraz bliżej no i postanowienie 
zostało poczynione i wypada je speł-
nić – głównie przed sobą samą.

Zadawnionych lektur do prze-
czytania stoi dość okazały stosik. 
Niedokończonych obrazków i rysu-
neczków – też uzbierała się niemała 
piramidka. Jeśli do tego dołożymy 
niedokończone, dziergane na szydeł-
ku, serwetki; rozpoczęte robótki na 
drutach, którym brakuje już tylko pół 
rękawa, zgromadzony worek ubrań, 
które „kiedyś tam” doczekają się 
przeróbek. Oj, lista takich zaniechań 
jest całkiem okazała. 

Trzeba chyba coś z tym zrobić, 
żeby przestały dręczyć jak wyrzuty 
sumienia…

Książki mogę przeczytać, ale 
wcale nie muszę – nie obowiązuje 
mnie już szkolna lektura. Rozpoczęte 
rysunki i obrazki – no cóż – fajnie by 
było kiedyś je dokończyć, ale skoro nie 
przybrałam się do nich przez kolejny 
rok to może należy je zamalować, dać 
dzieciom do zabawy? Serwetki i worek 
nici – są osoby, które chętnie przyjmą 
taki datek bo akurat dzierganie jeszcze 
jest dla nich fascynujące, podobnie z 
niedokończonym swetrem czy chustą. 
Najprościej będzie z tym workiem do 
przeróbek – tu decyzja jest najszybsza. 
Znajoma chętnie zabierze dla krew-
nych, gdzieś na wschodzie… uff – bez 
większego wysiłku przybyło trochę 
wolnej przestrzeni w mieszkaniu ale 
też w t.zw. „tyle głowy”. 

Każdy z nas ma w swoich zaso-
bach „worek” spraw i rzeczy nie-
dokończonych, które ciągle nam o 
sobie przypominają. Czasem warto 
zrobić w nich mały remanent i z 
niektórych po prostu zrezygnować, 
sprzedać, przekazać, oddać komuś, 
komu będą przydatne „tu i teraz”. 
Mnie to na ogół poprawia nastrój. 
Uwalnia myślenie. Sprawia, że lżej 
mi się oddycha.

Okres przedświąteczny to czas 
w którym biegamy za… no właśnie 
zastanówmy się za czym. Czy wszyst-
ko co w ciągu najbliższego tygodnia 

przywieziemy, przyniesiemy, przy-
taszczymy do naszego domu będzie 
nam na pewno potrzebne? Czy stanie 
się zaczątkiem nowego „worka rzeczy 
do przerobienia”?

Życzę Wam, abyście ten najbliż-
szy czas mogli przeżyć w pokoju 
i spokoju, bez zbędnego gonienia 
za czasem, karpiem, śledziem czy 
rodzynkami. Niech będzie to czas 
najmilej spędzony w gronie osób 
Wam najbliższych i najmilszych 
Waszym sercom. Życzę też, niech 
worki prezentów wrzucane przez 
Mikołaja do Waszych kominów nie 
zamienią się w „worki rzeczy do 
przerobienia”.

Życzę Wam, abyście ten 
najbliższy czas mogli przeżyć w 
pokoju i spokoju, bez zbędnego 

gonienia za czasem, karpiem, 
śledziem czy rodzynkami. 

Niech będzie to czas najmilej 
spędzony w gronie osób Wam 
najbliższych i najmilszych Wa-
szym sercom. (...) niech worki 
prezentów nie zamienią się w 

„worki rzeczy do przerobienia”.

Worek rzeczy  
do przerobienia

Teresa Urbanowska

Na przestrzeni najbliż-
szych dwóch lat będziemy, 
w kolejności, wybierać eu-
rodeputowanych, posłów i 
senatorów oraz prezydenta 
Rzeczypospolitej. Stawka 
tych wyborów będzie nie-

zwykle wysoka, (...) ważyć 
się w nich będą losy na-

szej ojczyzny, przyszłość jej 
dalszego rozwoju - napisał 
w liście do działaczy partii 

Jarosław Kaczyński

– Nowa rada, nowe rozdanie. 
Sądząc  po obsadzie najważ-
niejszych stanowisk w powiecie 
widać, że Prawo i Sprawiedliwość 
postanowiło wziąć  odpowiedzial-
ność za pełnię władzy. Nie tylko 
starosta i wicestarosta ale rów-
nież pozostali członkowie zarządu 
powiatu jak też kierownictwo 
samej rady powiatu pochodzą z 
PiS lub z rekomendacji PiS. Jak 
w tym układzie czuje się obecna 
opozycja. W poprzedniej kadencji 
Pan radny Igor Sulich był w grupie 
koelicyjnej dziś znalazł się Pan w 
opozycji?
Igor Sulich (I.S.): –  Społeczeństwo 
wybrało i trzeba tą wolę uszanować. 
Możemy w tej chwili być tylko po to, aby  
kontrolować czy monitorować i zgłaszać  
ewentualne niedociągnięcia. Myślę, że 
pierwszy rok czy dwa lata to czas, w 
którym nie należy przeszkadzać. Trze-
ba pozwolić rządzić.  PiS ma dogodną 
sytuację, podobnie jak w Sejmie ma 
pełnię władzy. Bierze odpowiedzialność 
i to chyba dobrze.
– Obaj Panowie byliście radny-
mi powiatowymi w poprzedniej 
kadencji, która zakończyła się 
podjęciem spektakularnej decyzji 
w sprawie rozbudowy Szpitala 
Powiatowego w Wołominie.  Jest 
szansa na kontynuację działań 
w tym zakresie, jak to Panowie 
widzicie?
Robert Szydlik (R.Sz.): – Uważam, 
że jak najbardziej trzeba się szpitalem 
zająć. Stawiamy jednak pytanie, w 
jakim kierunku ten rozwój miałby 
pójść. Czujemy się beneficjentem 
podrzuconego przez poprzedni Za-
rząd pomysłu, by rozbudowę szpitala 
realizować w oparciu o środki własne, 
ale to nie jest do końca tak, że w oparciu 
o środki własne a własnymi siłami. Była 
mowa o obligacjach. Nie ma większego 
znaczenia czy to będą obligacje, czy 
będziemy wchodzili w kredytowanie czy 
leasingowanie, bo to wszystko są formy 
zwiększania zadłużenia publicznego. 
Od kiedy działam w samorządzie - czyli 
od 8 lat - sprzeciwiam się zwiększaniu 
długu publicznego. Rozumiem, że 
czasami jest to konieczne  - choćby 
wtedy, gdy brakuje nam na pokrycie 
wkładu własnego przy jakimś konkret-
nym projekcie, który uzyskał znaczące 
dofinansowanie. Przy szpitalu jest 
ten problem, że nie ma w tej chwili 
zbyt wielu możliwości na środki ze-
wnętrzne. Nie ma programów, gdzie 
można o takie środki aplikować. Przed 
obecnym Zarządem trudne wyzwanie 
poszukania tych środków.  Jako radny 
poprzedniej kadencji krytykowałem 
obligacje, ale nie mogę dziś powiedzieć, 
że obligacje na pewno nie. Uważałem, 
że poprzedni Zarząd nie sprawdził 
wszystkich możliwości finansowania 
rozbudowy szpitala. Jednak ucieczki 
przed realizacją tego zadania nie ma. 
Pytanie tylko – jak szybko będziemy 
je realizowali.  Pojawiły się na ten te-
mat informacje w mediach, jest duże 
oczekiwanie społeczne.  Jednak obawa 
o finansowanie jest.

– A może Pan radny Sulich,  który 
w poprzedniej kadencji był w 
koalicji rządzącej wie więcej i 
zna sposób skąd wziąć środki na 
realizację rozbudowy szpitala?
I.S.: – Cieszę się, że dziś nie rozma-
wiamy o tym „czy” a o tym „jak i skąd 
wziąć pieniądze”.  Problem szpitala 
pojawił się już kilka lat temu. Każdy 
kto kiedykolwiek korzystał z wołomiń-
skiego szpitala, zgodzi się z tym, że 
rozbudowa jest konieczna. Prace nad 
projektem rozbudowy trwały od 2015 

albo 2016 roku.  Czekanie na „wła-
ściwe” dofinansowanie też już trochę 
trwa i pomimo upływu tych kilku lat i 
przygotowania w tym czasie projektu 
budowlanego pieniądze nie pojawiły się. 
Dziś szacunki są różne ale biorąc pod 
uwagę wszystkie koszty może to być 
koszt rzędu 90 a nawet 130 milionów 
złotych, jeżeli chcielibyśmy tą rozbu-
dowę i modernizację przeprowadzić 
kompleksowo.
– Podejmując taką decyzję, mieli-
ście chyba świadomość wysoko-
ści kosztów?
I.S. – Tak mieliśmy i decyzja była 
podejmowana świadomie. A samo 

finansowanie na dzień dzisiejszy – po 
pierwsze obligacje a po drugie trzeba 
zacząć zaciskać pasa. Na pewno przez 
ostatnie 4 lata pojawiło się parę -set 
kilometrów nowych odremontowanych 
dróg. I pora może zmienić priorytety. 
Przez pięć lat jesteśmy w stanie nie 
tylko poprawić SOR (Szpitalny Oddział 
Ratunkowy),ale możemy również  wy-
budować specjalistyczne przychodnie.
– Budynek jest bardzo ważny, lecz 
nie mniej ważna, jak nie najważ-
niejsza, jest kadra medyczna. 

Przez kolejne kilkanaście lat w 
Wołominie wyzbywano się jej. Dziś 
nie mówi się o tym zbyt głośno 
ale przed wieloma laty pisaliśmy 
na naszych łamach na ten temat 
wielokrotnie, publikowaliśmy 
listy i opinie lekarzy stających w 
obronie kolegów. Czy zastanawia-
liście się już Państwo nad tym jak 
wzmocnić kadrę medyczną nasze-
go szpitala? Czy to możliwe?
R. Sz.: – To tematy, które ciągle są 
przed nami. Przypomnę, że to dopiero 
dwa  tygodnie od wyboru Zarządu. 
Mogę się tu więcej wypowiedzieć 
jako radny, natomiast nie powinienem 

tego robić jako członek Zarządu, bo 
tu decyzje żadne jeszcze nie zapadły. 
Jako radny powiem tak: - Należałoby 
się zastanowić, czy tak naprawdę w 
tym szpitalu potrzebna jest tak duża 
kadra zarządcza, bo pięciu dyrektorów 
to chyba trochę za dużo?
Ale też należy się zastanowić, jak 
zmienić siatkę płacową pracowników 
szpitala?
R. Sz.: – Aby pozyskać dobrego lekarza, 
należy mu dobrze zapłacić, podobnie 
jest z personelem medycznym i nieme-

dycznym – siatkę płacową koniecznie 
trzeba zmienić. Płace niektórych 
pracowników, w tym pielęgniarek i 
położnych, są tak niskie, że nie dziwmy 
się, gdy od nas uciekają. 
I.S.: – Powiat się rozwinął, jest nas już 
około ćwierć miliona mieszkańców. 
Szpital od 40 lat jest cały czas praktycz-
nie ten sam. Powinniśmy już nie tylko 
zastanawiać się nad tym jak ściągnąć 
tych lekarzy, ale konkretnie działać. 
Takim magnesem przyciągającym 
kadry mógłby być lepszy, wyższy stan-
dard techniczny szpitala, lepszy sprzęt 
medyczny. Jeżeli lekarz ma przyjść do 
szpitala, gdzie ludzi na badania wozi 
się po „kontenerach diagnostycznych” 
a ma do wyboru lepsze warunki pracy to 
wiadomo, jakie miejsce pracy wybierze. 
Zarówno Wołomin, jak i szpitale war-
szawskie mają  problem z lekarzami, 
dlatego warto pomyśleć o zachęcaniu 
do pracy u nas młodych lekarzy, którym 
na przykład zapewnilibyśmy preferen-
cyjne warunki życia , choćby 2 czy 3 lata 
możliwość korzystania ze służbowego 
mieszkania, na start i ewentualną decy-
zję o związaniu się zawodowo właśnie z 
nami służbowego mieszkania. 
– Chirurgia dziecięca. Temat do 
przejścia czy nie?
R.Sz.:– Niewątpliwie kluczem do 
sukcesu byłaby specjalizacja, która 
dawałaby nam przewagę nad innymi 
szpitalami – choćby specjalizacją – 
przykładowo w tej chirurgii dziecięcej 
– to dałoby temu szpitalowi przewagę.
I.S.: – Chirurgia dziecięca – to dziś 
kolejne hasło wyborcze. Skupmy się 
teraz na SOR.

Pełny zapis rozmowy  
z Radnym Robertem Szydlikiem  

i Radnym Igorem Sulichem  
na www.zyciepw.pl

Rozbudowa
szpitala ponad  
podziałami

O rozbudowie szpitala i sposobach finansowania tej inwestycji a także o tym ja-
kie priorytety stoją przed rozpoczynającą się kadencję z wicestarostą Robertem 
Szydlikiem i radnym Igorem Sulichem rozmawia Teresa Urbanowska

– (...) trzeba się szpitalem 
zająć. Stawiamy jednak 
pytanie, w jakim kierunku 
ten rozwój miałby pójść. 
Czujemy się beneficjen-
tem podrzuconego przez 
poprzedni Zarząd pomysłu, 
by rozbudowę szpitala reali-
zować w oparciu o środki 
własne – mówi wicestaro-
sta Robert Szydlik (Tłuszcz)

– Problem szpitala pojawił 
się już kilka lat temu. 

Każdy kto kiedykolwiek 
korzystał z wołomińskie-
go szpitala, zgodzi się z 
tym, że rozbudowa jest 

konieczna. Prace nad pro-
jektem rozbudowy trwały 

od 2015 albo 2016 roku 
– mówi Igor Sulich, radny 

powiatowy z Wołomina. 

Miejska Wigilia w Wołominie

Miejskie Wigilie stają się dla mieszkańców miłą tradycją kultywowaną w kolejnych miastach. W ubiegłym 
roku zorganizowano taką uroczystość w Wołominie łącząc siły kilku organizatorów. W tym roku miejska 
Wigilia odbyła się po raz pierwszy w Kobyłce. W Wołominie na niedzielnym spotkaniu było zdecydowanie 
więcej mieszkańców niż rok wcześniej – to znak, że chcemy takich miejskich spotkań pod chmurką.
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Posiedzenia Rady Miejskiej  
w Wołominie - czy zmienią charakter?

Warto zaglądać na stronę LGD „RW”

O pracy i obowiązkach przewodniczącego, z Markiem Górskim, mieszkańcem Zagościńca, wieloletnim radnym i 
przewodniczącym Rady Miejskiej w Wołominie rozpoczynającej się kadencji, rozmawia Teresa Urbanowska.

O terminach i zakresie naborów wniosków w ramach działań LGD „RW” z  Rafałem Rozparą, prezesem Lokalnej 
Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” rozmawia Alicja Szczotka.

– Przed nami nowa, tym razem 
pięcioletnia kadencja. Czy dłu-
gość kadencji, Pana zdaniem, 
będzie miała wpływ na jakość 
sprawowania władzy?
– O tym trudno dziś powiedzieć, 
ale z pewnością pięcioletnia kaden-
cja jest szansą, aby udało się więcej 
zrealizować w gminie. Kampania 
wyborcza, z jednej strony przyspie-
sza pewne procesy, ale z drugiej 
mocno je ogranicza a często wręcz 
hamuje. Bonusem dla Wołomina 
jest fakt, że obecna burmistrz bę-
dzie sprawowała funkcję kolejną, II 
już, kadencję.
– Co konkretnie ma Pan na myśli 
mówiąc o bonusie?
– Nowy burmistrz potrzebuje cza-
su na poznanie specyfiki gminy i jej 
problemów w tym  na zapoznanie 
się z budżetem i jego możliwościa-
mi. To oznacza na ogół co najmniej 
„rok w plecy”, jak nie więcej. Dziś 
w Wołominie mamy taką sytuację, 
że obecna Burmistrz jest autorem 
budżetu na 2019 rok. Zna proble-
matykę miasta i gminy i nie musi 
się tego uczyć, nie musi poznawać. 
To jest właśnie ten bonus. Na ogół 
mija sporo czasu  zanim zostaną 
np. powołani nowi wiceburmi-
strzowie. W Wołominie, tym razem 
nastąpiło to bardzo szybko (po-
wstały wakaty na tych funkcjach: 
pierwszy po tragicznej śmierci Ś.p. 
wiceburmistrza Roberta Makow-
skiego, drugi na skutek wyborów – 
wiceburmistrz Edyta Zbieć została 
wybrana Burmistrzem sąsiedniej 
Kobyłki – przyp. red.). Krótko po 
zaprzysiężeniu burmistrz Elżbiety 
Radwan, na te funkcje zostali po-
wołani dotychczasowi naczelnicy 
wydziałów, którzy również znają 
gminę, zdążyli też poznać zakres 
działań ... i specyfikę urzędu. Po 
prostu Urząd Miasta i Gminy  
Wołomin nie musi się na nowo 
rozpędzać a tak dzieje się zawsze 
po przejęciu władzy przez nowe 
osoby.  
– Do tej pory nie sprawował 
Pan w Radzie Miejskiej funkcji 

przewodniczącego ale jest Pan 
doświadczonym radnym. Jakie 
będzie to miało znaczenie dla 
pracy Rady?
– Jestem radnym miejskim już V 
kadencję. Obecnie reprezentuję 
Klub Radnych „Pozytywny Woło-
min”, który ma większość w Radzie. 
A to na pewno powinno wiele spraw 
dyskusyjnych/kontrowersyjnych 
ułatwiać, co nie oznacza jednak, że 
głos radnych z innych klubów nie 
będzie uszanowany...
– Ale wiele z Pańskich koleżanek 
i kolegów radnych to zupełnie 

nowi, często jeszcze niedo-
świadczeni samorządowcy. Z 
pobieżnej analizy wynika, że 
stanowią oni ponad połowę 
obecnego składu rady. Jaki to 
będzie miało wpływ na pracę 
Rady?
– Wiedząc, że tak jest, zaczęliśmy 
pracę w Radzie od wspólnego szko-
lenia dotyczącego pracy Urzędu 
Miejskiego w Wołominie, proble-
mów miasta i miejskich spółek. 
Ale jest oczywiście jeszcze wiele 
obszarów, z którymi nowi radni 
muszą się zapoznać, jak choćby z 
zasadami dotyczącymi współpracy 
z organizacjami pozarządowymi, 

o czym już wstępnie rozmawiali-
śmy. Gmina ma też opracowane 
polityki i programy, które realizuje 
– choćby politykę społeczną czy 
program rewitalizacji – to bardzo 
szerokie zagadnienia. Świadczy 
o tym choćby fakt, że w Gminie 
Wołomin znajduje się 20 instytucji 
oświatowych, Dom Kultury, Ośro-
dek Sportu i Rekreacji, Biblioteka 
Miejska i jej Filie, Muzeum, Sa-
morządowa Instytucja Kultury w 
Ossowie, Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej, jednostki Ochotniczych 
Straży Pożarnych czy Zakłady 

Opieki Zdrowotnej. Wiedząc, jak 
duże wyzwanie stoi przed Radą, 
chciałbym zaproponować inną for-
mę pracy nad projektem budżetu, 
która będzie bardziej dostępna dla 
osób wchodzących na drogę samo-
rządową. Chciałbym też, aby moje 
koleżanki i koledzy z rady pamiętali 
o tym, że w pierwszej kolejności 
są reprezentantami wszystkich 
mieszkańców, czyli miasta Woło-
min i jego 15 sołectw, a dopiero w 
drugiej kolejności swojej ulicy czy 
konkretnego okręgu. Chciałbym, 
korzystając z własnego doświad-
czenia, wprowadzić taką zasadę, 
że pracujemy merytorycznie na 

komisjach – tam się spieramy, 
dyskutujemy, wymieniamy poglądy, 
wypracowujemy metody rozwiązań 
najlepszych dla naszej społecz-
ności. Na sesji zaś wyrażamy 
swoją opinię poprzez głosowanie. 
Posiedzenie Rady Miejskiej musi 
mieć swoją powagę. Od nas zależy 
czy zapracujemy na szacunek ze 
strony zarówno mieszkańców jak 
i pracowników Urzędu Miasta i 
podległych instytucji.
– Niektórzy uważają, że funkcja 
Przewodniczącego Rady to je-
dynie duży splendor…
– Przewodniczący rady odpowiada 
za pracę całej rady, przygotowuje 
sesje, pomaga przewodniczącym 
poszczególnych komisji w me-
rytorycznym przygotowaniu ich 
posiedzeń. Reprezentuje Radę na 
wszystkich wewnętrznych i ze-
wnętrznych spotkaniach. Dodam, 
że przewodniczący wołomińskiej 
Rady jest, podobnie jak większość 
koleżanek i kolegów  radnych, 
osobą pracującą zawodowo, a 
funkcję radnego i przewodniczą-
cego pełni poza godzinami pracy 
zawodowej.
– Każdy radny tak przecież ma. 
Jeśli jest czynny zawodowo…
– To prawda, ale zakres obowiąz-
ków jest nieco inny. W tak dużej 
gminie jaką jest Wołomin wiele 
się dzieje. Wspomnę może, że 
tylko na same spotkania opłatkowe 
otrzymałem – jako Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Wołominie – 
około 30 zaproszeń. Bardzo mi 
jest miło z tego powodu, ale nie 
ma fizycznej możliwości w tych 
wszystkich spotkaniach osobiście 
uczestniczyć. Pozwolę więc sobie, 
korzystając z okazji, za pośrednic-
twem „Życia” złożyć wszystkim 
mieszkańcom Miasta i Gminy 
Wołomin życzenia:
Niech Nadchodzące Święta Boże-
go Narodzenia niosą ze sobą wiele 
radości i pogłębionych refleksji 
oraz niech wszystkie dni Nowego 
Roku 2019 będą tak piękne i  pełne 
szczęścia  jak wigilijna wieczerza.

– Proszę przypomnieć – jakie 
środki i na jakie działania 
pozyskała LGD Równiny Woło-
mińskiej?
– LGD pozyskała środki na reali-
zację Lokalnej Strategii Rozwoju, 
projekty współpracy oraz na bieżące 
działanie i aktywizację mieszkań-
ców. W ramach wdrażania LSR 
można realizować swoje działania 
w ramach konkretnych przedsię-
wzięć, na które ogłaszane są nabory 
wniosków w ramach otwartych 
konkursów. Przedsięwzięcia mają 
różny zakres i dotyczą m.in. roz-
woju przedsiębiorczości, odnowy i 
rozwoju wsi, zachowania dziedzic-
twa lokalnego, promocji naszego 
obszaru, organizacji szkoleń i 
rozwoju ogólnie pojętego kapitału 
ludzkiego.
– Przed nami rok 2019 czy 
w najbliższym czasie LGD 
przewiduje nabory wnio-
sków, jeśli tak, to w jakich 
terminach i do kogo będą 
skierowane?
– Ta jak powiedziałem wcze-
śniej – w najbliższym czasie 
zostanie ogłoszony nabór 

wniosków na podjęcie działalności 
gospodarczej tzw. premie, w ramach 
którego będzie można otrzymać po 
50.000 zł., wnioskodawcami mogą 
być osoby fizyczne zamieszkałe 
na terenie LGD. Będzie nabór na 
przedsięwzięcie z zakresu tury-
styki, rekreacji i 
kultury, wnio-
skodawcami 
będą mogły 
być zarów-
n o  o s o b y 
fizyczne jak 
prawne lecz 
nam najbar-
dziej zależy 

by wnioski składały organizacje 
pozarządowe. Trzecim naborem 
będzie nabór na przedsięwzięcie 
z zakresu zachowania dziedzictwa 
lokalnego, katalog wnioskodawców 
jest bardzo szeroki, LGD zależy na 
tym by wszystkie lub przynajmniej 
prawie wszystkie wnioski złożyły 
jednostki z poza sektora finansów 
publicznych.
– Chciałabym, aby wyraźnie 
wybrzmiała informacja dla 
przedsiębiorców – na jakie 
propozycje mogą oni liczyć w 
tej perspektywie finansowej?
– Tak jak już powiedziałem, w 

najbliższym czasie przedsiębiorcy 

mogą spodziewać się naboru wnio-
sków na premie – to dla tych którzy 
planują podjęcie działalności go-
spodarczej. Premia wynosi 50.000 
zł., okres przez, który trzeba taką 
działalność prowadzić to przynaj-
mniej 2 lata, dla zainteresowanych 
osób, LGD zorganizuje warsztaty 
z zakresu wypełniania wniosku i 
przygotowania biznesplanu. Będzie 
też konkurs na rozwój działalności 
gospodarczej.

Wszystkie bieżące informacje za-
równo o zakresie jak i terminach 

naborów można znaleźć na naszej 
stronie internetowej: www.lgdrw.pl

– Pozwolę więc sobie, 
korzystając z okazji, za po-
średnictwem „Życia” złożyć 
wszystkim mieszkańcom 
Miasta i Gminy Wołomin ży-
czenia: Niech Nadchodzące 
Święta Bożego Narodzenia 
niosą ze sobą wiele radości 
i pogłębionych refleksji oraz 
niech wszystkie dni Nowego 
Roku 2019 będą tak piękne 
i  pełne szczęścia  jak wigilij-
na wieczerza – mówi MArek 
Górski, przewodniczący Rady 
Miejskiej w Wołominie.

2 grudnia 2018 r. aż cztery 
pary z gminy Dąbrówka obcho-
dziły 50-lecie pożycia małżeń-
skiego. Świętowanie rozpoczęło 
się uroczystą mszą świętą, którą 
specjalnie na tę okazje celebrował 
proboszcz z kościoła p.w. Krzyża 
Świętego w Dąbrówce.

Wójt Gminy Radosław Korze-
niewski pogratulował seniorom 
imponującej rocznicy. Wyraził 

swoje uzna-
nie, podziw  
i szacunek,  
doceniając 
fakt ,  że 
w b r e w 
wszelkim 
przeciwno-
ściom losu, pary 
te, konsekwentnie 
dochowały  przysięgi 
małżeńskiej, złożonej ponad 
pięćdziesiąt lat temu.

– Każda z par świętujących 
dziś jubileusz ma swoją wyjątko-
wą i niepowtarzalną historię. Wa-
sze małżeństwa to dowód wza-
jemnej miłości i zrozumienia, to 
wspaniały wzór mądrego życia i 
przykład, że nawet najcięższe 
obowiązki, gdy dźwiga się razem, 
stają się lżejsze. Swoją niezłomną 

postawą, miłością, cierpliwością, 
wzajemnym poszanowaniem  
i wytrwałością dajecie Państwo 
świadectwo tego, jak ogromna 
siła tkwi w rodzinie, która nie 
poddaje się w trudnych mo-
mentach, nie cofa się w chwi-
lach słabości, ale pokonuje je, 
stając się dzięki temu trwalsza 
– stwierdził w okolicznościowym 
przemówieniu wójt Radosław 
Korzeniewski

Dokonał on również uroczy-
stego aktu dekoracji medalami 
nadanymi przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej. 
Dodatkowo jubilatom, 
prócz odznaczeń, wrę-
czono także pamiątkowe 
dyplomy oraz kwiaty. 
Wszystkim świętującym 

rocznicę ślu-
bu serdeczne 

życzenia złożyła 
także Dorota Wró-

bel – zastępca Wójta 
Gminy Dąbrówka.

Wśród uhonorowanych 
par znaleźli się Eugenia i 
Marian Zych z Dział Czar-
nowskich, Marianna i Marian 
Mędrzyccy z Trojan, Teresa i 
 Benedykt Kryszkiewicz z Dą-
brówki oraz Marianna i Sylwester 
Kostrzewa z Karpina Oficjalna 
cześć uroczystości zakończyła się 
wspólnym grupowym zdjęciem.

Lidia Sikorska-Księżnik

Wójt Radosław 
Korzeniewski

wręczył parom 
obchodzącym złote 

gody medale 
nadane przez 

Prezydenta 
Rzeczypo-

spolitej 
Polskiej. 

Złote Gody to wyjątkowa rocznica, którą obchodzi się 
po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. To z 
pewnością niezwykły jubileusz, którym może pochwa-
lić się niewiele par małżeńskich.

Jubileusz 50-lecia  
pożycia małżeńskiego 
w Dąbrówce

Złote G
ody

Para Prezydencka włą-
czyła się w ten sposób  
w coroczne przygotowanie 
paczek dla osób potrzebu-
jących. Wśród wolontariuszy 
obecnych na spotkaniu była 
młodzież z zielonkowskich 
szkół i ich opiekunowie.

Zwracając się do zebra-
nych, Prezydent odniósł się 
m.in. do postaci patrona zie-
lonkowskiej szkoły Janusza 
Korczaka. 

- Był kimś szczególnie 
wyczulonym na trudną sy-
tuację młodzieży, na jej wy-
chowanie, by była to dobra 
młodzież, taka która ma 
serce i tym sercem jest go-
towa podzielić się z innymi, 
wspiera innych i dostrzega 
 ich trudną sytuację - powie-
dział Andrzej Duda.

Wspólnie z wolontariu-
szami Para Prezydencka za-
pakowała paczki, które trafią 
w okresie przedświątecznym 
do potrzebujących. Prezy-
dent z Małżonką ufundowali 

tort dla wolontariuszy, który 
wspólnie delektowano się, 
już po zakończeniu czę-
ści spotkania otwartej dla 
mediów.

Młodzież nie pozostała 
dłużna i również przygo-
towała prezenty dla Pre-
zydenta i Pierwszej Damy. 
Tak jak wszystkie spotkania 
prezydenta z wolontariu-
szami, miało ono charakter 

nieoficjalny. Nie uczestni-
czyli w nim politycy żadnego 
szczebla poza ministrami 
kancelarii  - Andrzejem 
Derą i Wojciechem Kolar-
skim.

Dla  z ie lonkowskie j 
młodzieży zaangażowanej  
w wolontariat było to bar-
dzo ważne i niezapomniane 
przeżycie. Warto też odno-
tować, że była to pierwsza 
wizyta Prezydent aRP w 
Zielonce.

Źródło: UM Zielonka

Prezydencka niespodzianka

Spotkanie Pary Prezydenckiej  
z wolontariuszami z Zielonki, miało  

charakter nieoficjalny. 

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą 
Kornhauser-Dudą odwiedzili Szkołę Podstawową 
nr 3 im. Janusza Korczaka w Zielonce, by spo-
tkać się z wolontariuszami Federacji Polskich 
Banków Żywności i Fundacji Kolos.

Para Prezydencka  
u wolontariuszy  
w Zielonce 

– (...) przedsiębiorcy mogą spodziewać się 
naboru wniosków na premie – to dla tych którzy 

planują podjęcie działalności gospodarczej. 
Premia wynosi 50.000 zł., okres przez, który 
trzeba taką działalność prowadzić to przynaj-

mniej 2 lata, dla zainteresowanych osób, LGD 
zorganizuje warsztaty z zakresu wypełniania 

wniosku i przygotowania biznesplanu. Będzie 
też konkurs na rozwój działalności gospodar-

czej – mówi Rafał Rozpara, prezes LGD „RW„
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Nowy prezes  
Mareckich  
Inwestycji Miejskich

Skład zarządu Mareckich Inwestycji Miej-
skich (MIM) został uzupełniony. Konkurs na 
prezesa MIM wygrał Piotr Grubek, samorzą-
dowiec z bogatym doświadczeniem. który od 
2011 do 2018 roku pracował w kobyłkowskim 
ratuszu na stanowisku zastępcy burmistrza.

- To menedżer z doświad-
czeniem samorządowym  
i biznesowym. Te elementy są 
niezbędne do sprawnego zarzą-
dzania MIM – podkreśla Jacek 
Orych, burmistrz Marek.

Do zadań spółki, kontro-
lowanej przez Miasto Marki, 
należą:

- powiększanie bazy edu-
kacyjnej (budowa Mareckiego 
Centrum Edukacyjno-Rekre-
acyjnego przy ul. Wspólnej, 
rozbudowa Szkoły Podstawowej 
nr 2, rozbudowa Przedszkola 
Miejskiego nr 2 oraz budowa fi-
lii Szkoły Podstawowej nr 2 przy 
ul. Okólnej, która później stanie 

się miejskim przedszkolem);
- przygotowywanie projek-

tów przebudowy i modernizacji 
mareckich dróg;

- zarządzanie lokalnym 
sportem w ramach Akademii 
Piłkarskiej Marcovia Marki.

– Spółka, której prowadze-
nie mi powierzono, ma duży 
potencjał rozwojowy. Realizuje 
bardzo ważne dla mieszkańców 
Marek projekty. Z radością po-
dejmuję nowe wyzwanie zawo-
dowe, żeby zrealizować zadania 

postawione przez burmistrza  
i radę nadzorczą – mówi nowy 
prezes MIM.

Piotr Grubek jest absol-
wentem Wydziału Mechatro-
niki Politechniki Warszawskiej. 
Ukończył także podyplomowe 
studia z zakresu samorządu 
terytorialnego na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Karierę 
zawodową rozpoczął w sek-
torze telekomunikacyjnym.  
W 2007 r. z biznesu przeszedł 
do samorządu zostając sekre-
tarzem w Urzędzie Miasta Ko-
byłka. Od 2011 
do 2018 r. 

był zastępcą burmistrza Rober-
ta Roguskiego. Do obowiązków 
Piotra Grubka należało m.in. 
prowadzenie infrastruktural-
nych i kubaturowych inwestycji 
gminnych,  projektów z zakresu 
partnerstwa publiczno-pry-
watnego oraz przedsięwzięć  
z unijnym dofinansowaniem.

W wolnych chwilach lubi 
majsterkować, interesuje się 
nowymi technologiami i mo-
toryzacją.

Źródło: UM Marki

Tramwajem  
do Ząbek

Idea połączenia Ząbek i Warszawy linią tramwajową nie jest pomysłem nowym. O tym 
w jakim stopniu realizacja tego ambitnego projektu ma szanse powodzenia z Mariuszem 
Rogowskim, Małgorzatą Prusik i Hubertem Kubikiem rozmawia Ola Olczyk

– Kiedy po raz pierwszy pojawiła 
się idea tramwaju do Ząbek?
Mariusz Rogowski - Pomysł bu-
dowy trasy tramwajowej od dworca 
Warszawa Wschodnia do Ząbek nie 
jest nowy, ma ponad 10 lat. Już 17-
tego listopada 2007 roku burmistrz 
Ząbek pan Robert Perkowski prze-
kazał wiceburmistrzowi Warszawy 
przygotowane opracowanie: "Wstępne 
Studium Przedłużenia Trasy Tram-
wajowej do Ząbek", wykonane przez 
firmę TransEko pod kierunkiem  
dr inż. Andrzeja Brzezińskiego, 
pracownika naukowego Politechniki 
Warszawskiej. Dokument ten został 
pozytywnie zaopiniowany przez 
Prezesa Tramwajów Warszawskich  
i przez burmistrza Targówka. 
– Kto był inicjatorem wdroże-
nia takiego rozwiązania i kto 
jest obecnie zaangażowany  
w projekt?
Małgorzata Prusik - Inicjatorem 
trasy tramwajowej do Ząbek był 
pan Robert Perkowski, wieloletni 
burmistrza Ząbek. Projekt był po-
pierany przez specjalnie utworzony 
Społeczny Komitet Poparcia Budowy 
Linii Tramwajowej, na którego czele 
stał ówczesny radny Miasta Ząbki 
pan Artur Murawski. Działania 
Stowarzyszenia zostały "zawieszone" 
w chwili gdy pan Murawski został 
wiceburmistrzem Ząbek. 
Obecnie osoby działające w temacie 
budowy trasy tramwajowej z dworca 
Warszawa Wschodnia przez Pragę  
i Targówek to mieszkańcy Ząbek. 
Skrzyknęliśmy się przez fora inter-
netowe. Głównymi "działaczami" są: 
Mariusz Rogowski, Hubert Kubik  
i Małgorzata Prusik. Wspiera nas gru-
pa mieszkańców, którzy z racji na za-
wodowe obowiązki tylko popołudnia-
mi mogą uczestniczyć  w spotkaniach 
i pracach zespołu. Ostatnio dołączył 
do nas Michał, który ze względu na 
wykształcenie przygotowuje doku-
menty prawne po to aby zarejestrować 
osobowość prawną - Stowarzyszenie, 
którego głównym celem będzie po-
dejmowanie działań zmierzających 
do przyspieszenia realizacji trasy 
tramwajowej do Ząbek.
– Którędy miałaby przebiegać 
trasa?
Hubert Kubik - Trasa ma przebie-
gać w Warszawie, w przedłużeniu ulicy 
Kijowskiej, prosto do ulicy Nowo Zie-
mowita i do Ząbek - tuż przy ząbkow-
skim osiedlu "Skrajna". W Ząbkach 
trasa przeciąć ma ulicę Piłsudskiego 
i biec wzdłuż ogrodzenia cmentarza,  
w ciągu ulicy Andersena, za cmenta-
rzem skręci w lewo w kierunku ulicy 
Szwoleżerów. Przetnie ulicę Szwo-
leżerów i zostanie poprowadzona do 
lasu przy ul. Sosnowej. Tam będzie 
pętla i planowana jest budowa par-
kingu P+R.
Przez ostatnie lata przeciwnicy tej 
inwestycji często podkreślali, że naj-
droższe będzie przebicie pod torami 
kolejowymi w ciągu ulicy Kijowskiej 
w Warszawie. Dziś ten element jest 
już wykonany. Tunelami pod torami 
już jeżdżą samochody, a dla trasy 
tramwajowej została pozostawiona 
rezerwa. 
– Ze względu na i tak wysoki po-
ziom hałasu w Ząbkach, pomysł 
tramwaju budzi kontrowersje 
wśród osób, które mieszkają  
w pobliży planowanej trasy.  
W jaki sposób te niedogodności 
miałyby zostać zminimalizo-
wane?
Mariusz Rogowski - Nie jeste-
śmy specjalistami w tej dziedzinie.  

Z dostępnych informacji wiem, 
że są różne typy montażu szyn 
zapobiegające drganiom i hała-
sowi. Najbardziej eleganckim i 
najcichszym typem torowiska jest 
zielone torowisko. Takie rozwiązanie 
ogranicza także ilość wzbijanego 
w powietrze kurzu - i takie rozwią-
zanie widzimy dla tej inwestycji.  
Po za tym z tego co można wyczytać  
w Internecie i wysłuchać podczas roz-
mów z fachowcami, hałas pochodzący 
od tramwajów można ograniczać na 
różne sposoby: - budowanie ekranów 
akustycznych,stosowanie cichych, 
niskopodłogowych tramwajów, mo-
dernizację zużywającego się taboru  

i sukcesywny remont torowisk, wy-
mianę zużytych kół, szlifowanie szyn 
czy podbijanie torów.
Najważniejsze jednak wydaje się two-
rzenie świadomości mieszkańców i 
przedstawicieli administracji Ząbek 
i Warszawy, o istniejących rozwiąza-
niach ograniczających hałas i kurz, 
tak byśmy na etapie projektowania 
wymogli na projektantach minima-
lizację tych czynników.
– Jakie działania aktualnie Pań-
stwo podejmujecie?
Małgorzata Prusik - Od początku 
tego roku chodzimy na spotkania  
z Radą Warszawy - na pierwszych spo-
tkaniach usłyszeliśmy, że tramwaj do 
Ząbek nie jest potrzebny. Dziś wydaje 
się, że już przekonaliśmy decydentów, 
że jest wręcz przeciwnie. Spotykamy 
się z radnymi Warszawy, chodzimy 
na spotkania Komisji Infrastruktury  
i Inwestycji Miasta Warszawy, 
na które są zapraszani również 
przedstawiciele Tramwajów War-
szawskich. Utworzyliśmy petycję 
on-line, gdzie zbieramy podpisy.  
O naszych działaniach informujemy 
na profilu FB. 

Kierujemy pisma do Starostwa 
Powiatu Wołomińskiego, Rady Po-
wiatu, ZDM, Tramwajów Warszaw-
skich, Biura Polityki Mobilności  
i Transportu, Miasta Ząbki i jed-
nym z efektów naszych działań jest 
m.in. to, że 26 kwietnia 2018 roku 
wołomińscy radni podjęli uchwałę, 
w której jednogłośnie poparli naszą 
petycję. 
W tym miejscu warto powiedzieć, 
że w uzasadnieniu podkreślili oni, 
że linia tramwajowa łącząca Ząb-
ki ze stolicą jest jak najbardziej 
potrzebna, gdyż Ząbki to jedna  
z najszybciej rozwijających się miej-
scowości powiatu wołomińskiego -  

i nie tylko, a istniejąca dziś komuni-
kacja nie jest wystarczająca. 
Na spotkania zapraszani są również 
włodarze Ząbek. Na sierpniowym 
posiedzeniu komisji infrastruktury 
Ząbki reprezentowała ówczesna 
wiceburmistrz, a obecna burmistrz 
Ząbek pani Małgorzata Zyśk.
Dzięki naszym staraniom temat nie 
tylko pojawia się "publicznie", ale 
informacje dotyczące rozmów na 
temat budowy trasy tramwajowej są 
oficjalne i są protokółowane. 
Ponadto rozmawiamy z pracowni-
kami warszawskiego biura dotacji 
o możliwości dofinansowania tej 
inwestycji. Zbieramy informacje 
z jakich źródeł można otrzymać 
wsparcie przy realizacji tego przed-
sięwzięcia. 
Zamierzamy prowadzić ulotkową 
kampanię informacyjną, chcemy 
spotkać się z prezydentem War-
szawy, który w kampanii wyborczej 
popierał tę inwestycję. 12 grudnia 
byliśmy  na otwartym posiedzeniu 
Rady Warszawskiego Transportu 
Publicznego. 
Chcemy spotykać się z władzami Tar-

gówka, Zielonki, Kobyłki, Wołomina 
oraz Rembertowa, bo i ich miesz-
kańcy,  z budowanego na granicy 
Ząbek osiedla, mogą na tramwajowej 
komunikacji wiele skorzystać.  
– W jakiej perspektywie cza-
sowej tramwaj miały połączyć 
Ząbki  i Warszawę?
Hubert Kubik - Oczywiście chcie-
libyśmy, aby ta trasa powstała jak 
najszybciej. Najlepiej dziś lub jutro. 
Wiadomo, że na taką inwestycję 
potrzebne są olbrzymie środki fi-
nansowe. Najlepiej, żeby inwestycja 
została sfinansowana z wykorzy-
staniem funduszy zewnętrznych 
takich jak dofinansowanie z Unii 

Europejskiej czy inne dotacje celowe.  
W obecnie trwającej perspektywie 
fundusze zostały już rozdyspono-
wane. Chcielibyśmy, żeby budo-
wa trasy tramwajowej z Warsza-
wy do Ząbek została zrealizowana  
w kolejnej perspektywie unijnej ze 
środków, które będą do wykorzystania 
w latach 2023- 2027. 
Jeśli nie będziemy podejmowali żad-
nych działań, to realizacja tej inwesty-
cji rozpocznie się po roku 2040. 
Zachęcamy do podpisywania pety-
cji: https://www.petycjeonline.com/
popieramy_budow_trasy_tram-
wajowej_od_dworca_warszawa_
wschodnia_przez_prag_i_targo-
wek_do_zbek
Zapraszamy również na nasz fanpage 
na Facebooku https://www.facebook.
com/tramwajdozabek/ 
Informacje o przebiegu i uwarunko-
waniach trasy są dostępne na: http://
siskom.waw.pl/kp-tramwaj_zabki.
htm 
– Dziękuję Państwu serdecznie 
za rozmowę i przybliżenie na-
szym Czytelnikom idei budowy 
linii tramwajowej do Ząbek.

– Pomysł budowy trasy 
tramwajowej od dworca 
Warszawa Wschodnia do 
Ząbek nie jest nowy, ma 
ponad 10 lat. Już 17-tego 
listopada 2007r. burmistrz 
Ząbek pan Robert Perkow-
ski przekazał wiceburmi-
strzowi Warszawy przygo-
towane opracowanie (...) 
- mówi Mariusz Rogowski.

– Projekt był popierany przez 
Społeczny Komitet Poparcia 
Budowy Linii Tramwajowej, 
na którego czele stał ówcze-
sny radny Miasta Ząbki pan 
Artur Murawski. Działania 
Stowarzyszenia zostały 
"zawieszone" w chwili gdy 
pan Murawski został wice-
burmistrzem Ząbek - dodaje 
Małgorzata Prusik.

– W Ząbkach trasa przeciąć 
ma ulicę Piłsudskiego i 
biec wzdłuż ogrodzenia 
cmentarza, w ciągu ulicy 
Andersena, za cmentarzem 
skręci w lewo w kierunku 
ulicy Szwoleżerów. Przetnie 
ulicę Szwoleżerów i zosta-
nie poprowadzona do lasu 
przy ulicy Sosnowej (...) 
-  wyjaśnia Hubert Kubik.

rozbudowa Szkoły Podstawowej 
nr 2, rozbudowa Przedszkola 
Miejskiego nr 2 oraz budowa fi-
lii Szkoły Podstawowej nr 2 przy 
ul. Okólnej, która później stanie 

W 2007 r. z biznesu przeszedł 
do samorządu zostając sekre-
tarzem w Urzędzie Miasta Ko-
byłka. Od 2011 
do 2018 r. 

– Spółka, której prowadzenie mi 
powierzono, ma duży potencjał 
rozwojowy. Realizuje bardzo 
ważne dla mieszkańców Marek 
projekty. Z radością podejmuję 
nowe wyzwanie zawodowe, żeby 
zrealizować zadania posta-
wione przez burmistrza 
i radę nadzorczą – 
mówi Piotr Grubek, 
nowy prezes MIM.

pod now
ym

 kierow
nictw

em
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– Jak mieszkańcy Gminy Dą-
brówka reagują na Pani obec-
ność 
Dorota Wróbel (D.W.): – Ci z którymi 
rozmawiam, to prawdopodobnie moi 
wyborcy. Rozmowy z nimi są bardzo 
pozytywne, uważają bowiem, że kobieta 
jest w stanie wiele wnieść w życie naszej 
gminy.
– W pierwszej turze byliście 
Państwo kontrkandydatami. 
Dziś razem sprawujecie władzę 
w gminie a wcześniej – jeszcze 
w II turze wyborów – udzieliła 
Pani poparcia swojemu obecne-
mu szefowi. Co Panią do tego 
skłoniło?
D.W.: – Mieliśmy okazję poznać się 
jeszcze w trakcie kampanii wyborczej. 
Odebrałam Pana Wójta jako pozytywną 
osobę. Spodobała mi się jego propozycja 
współpracy po wyborach. To wszystko 
razem sprawiło, że udzieliłam poparcia 
na wójta Gminy Dąbrówka właśnie 
panu Radosławowi Korzeniewskiemu. 
– Dziś w Dąbrówce mamy kurio-
zalną sytuację – wójt Radosław 
Korzeniewski otrzymał – decy-
zją Rady Gminy, która uchwala 
wynagrodzenie dla wójta – naj-
niższe z możliwych wynagro-
dzenie, przysługujące na tym 
stanowisku zaś Pani Dorota, 
jako zastępca wójta – decyzją 
wójta (bo to leży w kompeten-
cjach wójta) otrzymała wyna-
grodzenie niemal dwukrotnie 
wyższe. Jak się Państwo czu-
jecie w tej sytuacji?
Radosław Korzeniewski (R.K.): 
– Czuję się z tym bardzo dobrze. Nie 
zazdroszczę innej osobie jej zarobków. 
Niezależnie od wysokości wynagrodze-
nia zamierzam dobrze pracować dla 
mieszkańców i dla Gminy Dąbrówka. 
Uważam, że jeśli nowy pracownik, jakim 
jest moja zastępczyni, ma dobrze praco-
wać, to powinien otrzymać wynagrodze-
nie adekwatne do zakresu obowiązków 
i odpowiedzialności. Postanowiłem, że 
bez względu na moją sytuację, Pani Do-
rota, otrzyma wynagrodzenie takie, jakie 
jej przysługuje. A jeśli Rada uważa, że 
obecne wynagrodzenie jest adekwatne 
do zajmowanego przeze mnie stanowi-
ska przyznała mi stosowne wynagrodze-
nie, to jest to już odpowiedzialność Rady. 
I tak dziękuję Radzie, że w ogóle zajęła 
się moim wynagrodzeniem. Natomiast 
ja – swoje największe wynagrodzenie, 
otrzymałem 4 listopada i to było 1920 
głosów oddanych na moją osobę w II 
turze wyborów wójta naszej gminy. 
– Pana Wójta już nieco znamy. 
Pani jest nowym człowiekiem w 
lokalnym samorządzie. Proszę 
powiedzieć nam kilka słów o 
sobie: skąd Pani jest, czym się 
do tej pory zajmowała…
D.W.: – W Gminie Dąbrówka miesz-
kam od zawsze. Obecnie mieszkam 
w Trojanach ale ze względu na wcze-
śniejsze miejsca zamieszkania mogę 
powiedzieć, że znam naszą gminę 
dość dobrze. Pracowałam zawodowo 
w korporacjach. Moja praca zarobko-
wa pozwalała mi na angażowanie się 
społecznie. Jestem przewodniczącą 
Wspólnoty Gruntowej. Zaangażowałam 

się społecznie w działania na rzecz 
seniorów. Gmina też podchwyciła tą 
inicjatywę. To spowodowało u mnie 
chęć zaangażowania się w tegoroczne 
wybory. 
– Czy obecny osobowy skład 
zarządu gminy przekłada się na 
współpracę?
R.K.: – Pani Dorota weszła dość spraw-
nie we współpracę z urzędem i ta 
współpraca odbywa się tak, jak to być 
powinno.
D.W.: – To, że obietnice wyborcze za-
równo moje jak i Pana Wójta są zbieżne, 

sprawiło, że przyjęłam propozycję Pana 
Wójta. Ponieważ postawiliśmy sobie 
bardzo podobne cele do zrealizowania, 
dlatego też nasze działania są – jak do 
tej pory – zgodne. Nie ma między nami 
konfliktów. W moim programie były pro-
pozycje zmian podejścia do mieszkańca, 
do interesanta. Chciałabym, abyśmy te 
zmiany wdrażali na samym początku. 
Reagujemy na informacje dotyczące pro-
gramów miękkich, takich, gdzie nie jest 
potrzebny duży wkład własny gminy.
– Dziś dużo mówi się o smo-
gu – o jego szkodliwości dla 
zdrowia. Czy dla tak rozległej 
wiejskiej gminy jaką jest Dą-
brówka, smog jest problemem, 
czy jeszcze Was omija?

 R.K.: – Nasi mieszkańcy mają bardzo 
dużą świadomość ekologiczną. Na 
chwilę obecną nie zauważam proble-
mów wymagających w naszej gminie 
działań przeciwko smogowi. Świado-
mość ekologiczna jest u nas obecna. 
Prowadzimy termomodernizację obiek-
tów użyteczności publicznej a nowe to 
już wiadomo, że są dostosowane do 
oszczędności energii.
– Dziś coraz głośniej podnoszo-
ny jest problem trudności zwią-
zanych z gospodarką odpada-
mi. Państwa sąsiad, Krzysztof 

Chaciński, burmistrz Radzymi-
na zaapelował do samorządów 
o powołanie „Okrągłego stołu” 
w tej sprawie. Czy popieracie 
Państwo tą inicjatywę?
R.K.: – To bardzo słuszna inicjatywa. 
Mamy w tej chwili taką oto sytuację, że 
– nie wiadomo z jakich względów – ceny 
na RIPOKach bardzo rosną. RIPOKi 
są – bez większej logiki – przypisywane 
do różnych gmin. Powoduje to, że wy-
konawcy podają bardzo wysokie ceny 
za odbiór odpadów. Popieramy ten 
apel i z chęcią się przyłączymy do tego 
„okrągłego stołu” i przedstawimy swoje 
stanowisko.
D.W.: – Będziemy popierali wszystko to, 
co służy naszym mieszkańcom. 

– Gminne podatki. Niektóre 
gminy próbują podnieść nieco 
ceny podatków lokalnych. Ja-
kie jest Państwa podejście w 
tej kwestii?
R.K.: – Podatki w naszej gminie zostaną 
na tym samym poziomie co były w roku 
ubiegłym. Nie będziemy ani zwiększać 
ani zmniejszać. To fakt, że są samorządy, 
które na początku kadencji próbują te 
ceny zmienić. My nie widzimy potrzeby 
zmian.
D.W.: – Ponieważ gmina jest zadłużo-
na niektórzy mogą uważać, że należy 

te podatki podnieść. Jednak naszym 
zdaniem można sobie z tym poradzić 
w inny sposób.
– Można wiedzieć w jaki?
R.K.: – W naszej gminie jest zauważal-
ny wzrost liczby mieszkańców. I to daje 
nam szansę na podniesienie dochodów 
gminy. Nasze działania powinny iść w 
kierunku przekonania nowych miesz-
kańców do tego, aby, wprowadzając 
się na teren naszej gminy, dostrzegli 
potrzebę płacenia podatków ze wska-
zaniem na Dąbrówkę. Bliskość i dobry 
dojazd do Warszawy spowodowały, 
że jesteśmy atrakcyjnym terenem do 
zabudowy i do zamieszkania. Optymi-
stycznie nastraja choćby ilość wydawa-
nych warunków zabudowy i pozwoleń 
na budowę. Gminie Dąbrówka będzie 
przybywało mieszkańców i w związku 
z tym również wpływów do budżetu. 
Po otwarciu obwodnicy ilość wydawa-
nych warunków zabudowy znacząco 
wzrosła.
D.W.: – Bardzo cieszymy się, że do 
naszej gminy chętnie sprowadzają 
się nowi mieszkańcy. Gdyby jeszcze 
chętniej płacili tu u nas podatki, to 
byłoby nam łatwiej zarządzać tą gminą 
i realizować niezbędne inwestycje, 
organizować niezbędne działania.
– Czy macie Państwo plan 
zachęty dla mieszkańców, 
aby podatki płacić właśnie w 
Dąbrówce?
R.K.: – Przez poprzednie cztery 
lata takiego programu zachęty nie 
stworzyliśmy, ale teraz mamy w ręku 
wszystkie możliwości, aby taki system 
u nas powstał. Najprościej to jest 
skorzystać z dobrych przykładów 
gmin sąsiednich. Programy zachęty 
mają Marki, ma Wieliszew. My też taki 
chcemy stworzyć.

Cały zapis rozmowy  
na stronie www.zyciepw.pl

– Przez poprzednie cztery 
lata takiego programu zachę-
ty nie stworzyliśmy, ale teraz 
mamy w ręku wszystkie 
możliwości, aby taki system 
u nas powstał. Najprościej 
to jest skorzystać z dobrych 
przykładów gmin sąsiednich. 
(...) My też taki chcemy 
stworzyć – mówi Radosław 
Korzeniewski, wójt Dąbrówki

– Bardzo cieszymy się, że do 
naszej gminy chętnie sprowa-

dzają się nowi mieszkańcy. 
Gdyby jeszcze chętniej płacili 

tu u nas podatki, to byłoby 
nam łatwiej zarządzać tą 

gminą i realizować niezbęd-
ne inwestycje, organizować 
niezbędne działania – mówi 

Dorota Wróbel, zastępca 
wójta Dąbrówki.

Z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia 

życzymy, 
aby ten cudowny czas 

upłynął w rodzinnej atmosferze 
z bliskimi, 

a każdy dzień nowego 2019 roku 
przynosił wiele radości

 Przewodniczący Rady Miasta Burmistrz Miasta Marki
 Paweł Pniewski Jacek Orych

Coraz więcej  
wydawanych  
warunków zabudowy  
w Dąbrówce

O zmianach jakie zaszły w Gminie Dąbrówka po ostatnich wyborach samorządo-
wych z Radosławem Korzeniewskim, wójtem Gminy Dąbrówka i jego zastępcą 
Dorotą Wróbel rozmawia Teresa Urbanowska.
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Warsztaty  
pisania ikon

 698 655 256

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. 1145-1315

Na tablicy ogłoszeń oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Wołominie 
zostało zamieszczone na okres 21 dni 
Zarządzenie nr 371/2018 Burmistrza Wołomina 
z dnia 17.12.2018 r. w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do oddania w najem.

Zdrowych, pogodnych i rodzinnych 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 
życzą Radni Klubu „Pozytywny Wołomin”

Aneta Adamus, 
Edyta Babicka, 

Agata Bochenek, 
Karol Cudny, 
Marek Górski, 

Janusz Mirowski, 
Katarzyna Pazio, 
Wojciech Plichta, 
Paweł Rozbicki,
Piotr Sikorski, 

Maria Wytrykowska, 
Magdalena Zych
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Szanowni Państwo

W imieniu naszych sąsiadów zwracamy się z prośbą o pomoc. W czwartek, 
4.10.2018r, ok godziny 14.00 wybuchł pożar, który strawił wnętrze całego 
piętra. Na tym piętrze zamieszkiwała rodzina z dwójką dzieci – pięcio-
letnia dziewczynka i kilkunastoletni chłopiec.

Potrzebne są materiały budowlane do przeprowadzenia remontu i 
wykończenia wnętrz, np. gips, szpachla (rzeczy głęboko penetrujące do 
wywabienia zapachów spalenizny, ponieważ dzieci są alergikami), środki 
czystości (do czyszczenia plastików) oraz pomoc finansowa. 

Każda złotówka, każda rzecz jest w tej chwili na wagę złota. 

Biorąc pod uwagę warunki pogodowe, zależy nam na czasie, by jak 
najszybciej wyremontować mieszkanie, aby sytuacja nie odbiła się na 
zdrowiu dzieci. 

W razie dodatkowych pytań, zachęcam do kontaktu, poprzez facebooka 
czy telefon (697 032 466 Wiesława Ludwiniak – Sołtys).  Zachęcam do 
włączenia się do pomocy. Pamiętajmy, że dobro zawsze wraca.

Wiesława Ludwiniak - Sołtys Leśniakowizny 

Pilnie potrzebna pomoc - Apel Sołtys Leśniakowizny

Biuro ogłoszeń ŻPW
Video Maag 

Zielonka, ul. Kolejowa 28, 
tel. 22 781 90 44

LOGOS
Wołomin, ul. Wileńska 36a 

tel. 22 787 29 11
F.H. SZPILKA

Radzymin, Stary Rynek 23
AGC 

Kobyłka, ul. Warszawska 3

OGŁOSZENIA DROBNE
Praca

Zatrudnię
Zatrudnimy na umowę o pracę osoby 
do sprzątania obiektu w Warszawie przy 
ul. Zamojskiego: sprzątaczka biurowo - 
socjalna praca od pon-pt 14.00 – 22.00 
lub 22.00 – 6.00. Sprzątacz magazynu 
oraz terenów zewnętrznych praca od 
pon-pt 6.00 – 14.00. Wymagana ksią-
żeczka sanepid. Więcej informacji pod 
nr tel. 728 880 978.

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 Warsza-
wa-Wyszków. Na działce jest prąd i woda. 
Tel. 605 034 212.

Usługi - Różne   
Transport/Przeprowadzki

tel. 500 349 713
Korepetycje: rosyjski, szwedzki, angiel-
ski tel. 500 349 713

Usługi - Różne   
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Podczas jednego ze spotkań uczniowie uczestniczyli w grze "Przyjecie" Uczestnicy rozpoznawali dominujące u siebie rodzaje inteligencji

Od pasji do zawodu
W ramach projektu „Od pasji do zawodu”  w trzech szkołach na terenie Powiatu Wołomińskiego odbywały się warsz-
taty i spotkania dotyczące wyboru zawodowej przyszłości. W projekcie uczestniczą uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Zagościńcu, Gimnazjum nr 3 w Wołominie oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Kobyłce. 

W poniedziałek 17 grudnia za-
kończyła się część projektu obejmu-
jąca warsztaty i spotkania z przedsta-
wicielami ciekawych zawodów. 

W Szkole podstawowej w Za-
gościńcu w projekcie uczestniczyli 
uczniowie klasy  8 b (17 uczniów). W 
Gimnazjum nr 3 w Wołominie pro-
jekt realizowany był przez 31 osób 
klasy 3 b Zaś w Szkole Podstawowej 
nr 3 w Kobyłce 24 uczniów.

Uczniowie próbowali rozpozna-
nia swoich mocnych i słabych stron 
prezentowali czynności, których 
wykonanie nie sprawia im trudno-
ści. - Rozmawialiśmy na temat  cech 
psychicznych i fizycznych, które 
pomagają lub przeszkadzają w wy-
konywaniu  określonych czynności.  
Poruszaliśmy także temat  zaintere-
sowań i pasji, jako motorów przyszłej 
pracy zawodowej – mówi instruktor 
prowadzący warsztaty.

Na kolejnych warsztatach 
uczestnicy rozpoznawali dominu-
jące u siebie rodzaje inteligencji 
(kinestetyczna, językowa, inter czy 
intrapersonalna itp.) i dobierali 
zawody, w których mogliby odnieść 

sukcesy.  Uczestniczyli również w 
grze „Przyjęcie”, w której chodziło 
o rozpoznanie swoich skłonności 
zawodowych (na podstawie typów 
osobowości zawodowych wg J. 
Hollanda). 

Ostatnie zajęcia dotyczyły tema-
tów ściśle zawodowych – uczniowie 
poznali podział zawodów wg Klimo-
wa;  oglądali prezentację multime-
dialną – „Zawody ginące, zawody z 
przyszłością”. 

Przygotowywali listę zawodów 
w określonym miejscu pracy, np. 
szpital, teatr, market, lotnisko. 

Poruszono też temat ścieżek 
dalszego kształcenia – omawiane 
były możliwości oraz przeszkody 
decydujące  o wyborze szkoły. 

W Szkole podstawowej nr 3 w 
Kobyłce chociaż cel i tematyka były 
takie same jak w dwóch poprzednich 
szkołach wybrano jednak nieco inną  
metodę warsztatów, które odbywały 

się w atmosferze koleżeńskiej roz-
mowy opartej o przykłady odnoszące 
się do znanych współczesnemu na-
stolatkowi bohaterów gier i filmów.

Tę część projektu w każdej z 
grup zakończono spotkaniami z 
wybranymi gośćmi – wykonującymi 
różne zawody: policjanta-ławnika i 
policjanta-strażnika miejskiego oraz 
dziennikarza-organizatora eventów 
jak też twórcę herbów i medali-sa-
morządowca.

Na podstawie konkretnych przy-
kładów rozmawiano o koniecznej 
na rynku pracy elastyczności, o 
potrzebie ustawicznego kształcenia 
i samokształcenia.

W piątek 14 grudnia i w ponie-
działek 17 grudnia młodzieży z 
każdej grupy odbyła po dwie wy-
cieczki – do Powiatowego Urzędu 
Pracy oraz do Zakładu Energetyki 
Cieplnej w Wołominie.

Podczas zwiedzania ZEC mło-

dzież dowiedziała się nie tylko o tym 
jakie technologie są tu stosowane 
dla otrzymania ciepła ale również o 
tym jak różne specjalności i zawody 
spotykają się w tym miejscu pracy. 
Wspólnie zastanawiano się jaki 
wpływ na sposób przyszłego życia 
ma wybór formy zatrudnienia.

W trakcie spotkania w PUP 
rozmawiano o formach pomocy 
osobom szukającym pracy po zakoń-
czeniu kolejnego etapu kształcenia 
udzielanych przez tą instytucję. 
Zwrócono również uwagę, że PUP 
to także miejsce gdzie w przyszłości 
można znaleźć pracę. 

Elementem kończącym spotka-
nia było ogólne spotkanie podsumo-
wujące podczas którego wicestarosta 
Robert Szydlik i Teresa Urbanow-
ska, dziennikarz i animator życia 
społecznego opowiedzieli jak ich 
życiowe pasje  wpłynęły na życie 
zawodowe.

Projekt zakończony zostanie 
wręczeniem nagród zwycięzcom 
konkursów na film i wywiad/repor-
taż prezentujące osoby wykonujące 
ciekawe zawody. 

To czas, kiedy z rozrzew-
nieniem przypominamy 
sobie najpiękniejsze chwile 
naszego dzieciństwa. Chwile 
niepowtarzalnych wigilij-
nych spotkań, wyjątkowych 
zdarzeń i przeżyć, chwile 
przywołujące świąteczną at-
mosferę, niezwykłą w każdej 
rodzinie. 

Dlatego też w dniu 14 
grudnia 2018 r. odbyło się 
spotkanie wigilijne dla osób 
starszych i samotnych z 
terenu Gminy Jadów. 

Spotkanie zorganizował 
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej przy współpracy 
z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury, pod patronatem 
Wójta Gminy. Uroczystość 
rozpoczęła się Jasełkami 
w wykonaniu dzieci ze 
Szkoły Podstawowej nr 2  
w Jadowie. Bardzo mi-
łym akcentem spotkania 
było wspólne kolędowa-
nie. Część artystyczna 

wprowadziła wszystkich  
w świąteczny nastrój.

Życzenia świąteczne zło-
żyli obecnym wójt gminy Da-
riusz Kokoszka i przewod-
nicząca Rady Gminy Regina 
Sadlik. Ksiądz proboszcz 
Bogdan Lewiński pomo-
dlił się ze zgromadzonymi. 
Wszyscy przełamali się opłat-
kiem, złożyli sobie życzenia i 
w miłej świątecznej atmos-
ferze zasiedli do wigilijnej 
wieczerzy.

Nie zabrakło również 
upominków dla przy-
byłych gości, które przy-
gotowały dzieci ze Szko-
ły Podstawowej Nr 2  
w Jadowie. Spotkanie po-
zwoliło uczestnikom ode-
rwać się choć na chwilę od 
trosk codziennego życia i 
uroczyście rozpocząć okres 
Bożonarodzeniowy.

Źródło: UG Jadów

Okres bożonarodzeniowy to wyjątkowy czas pełen 
spokoju, ciepła i nadziei, czas budowania tego, co 
najważniejsze, życzliwości, bliskości i szacunku. 

Spotkanie wigilijne dla  
osób starszych  
i samotnych z gminy Jadów

w
 św

iątecznym
 nastroju

Uroczystość  
rozpoczęła się Jasełkami w wykonaniu 

dzieci  ze Szkoły Podstawowej nr 2  
w Jadowie.

Wołomińska  
Rada Seniorów  
– rusza III kadencja

Na kilka dni przed świętami zarządzeniem 
Burmistrza Wołomina z dnia 18 grudnia 2018 
roku poznaliśmy członków Wołomińskiej 
Rady Seniorów kadencji 2018-2021. 

W skład nowej Rady Se-
niorów weszło 21 osób, któ-
re ukończyły 60 rok życia – 18 
przedstawicieli senioralnych 
organizacji pozarządowych z 
terenu Gminy Wołomin, które 
działają na rzecz środowiska osób 
starszych, klubów seniora i uni-
wersytetów trzeciego wieku oraz 
3 przedstawicieli Burmistrza 
Wołomina.

Skład  osobowy  Wo -
łomińskiej Rady Senio-
rów kadencji 2018-2021: 
1) Czesław Borkowski – przed-
stawiciel Powiatowego Cechu 
Rzemiosł i Przedsiębiorczości 
2) Jadwiga Czaplicka – przedsta-
wicielka Związku Nauczycielstwa 
Polskiego – Oddział Wołomin 
3) Gabriela Czarnecka –przed-
stawicielka Mazowieckiego Fo-

rum Biznesu, Nauki i Kultury 
4) Wiesława Krych – przed-
s t a w i c i e l k a  Po l s k i e g o 
Związku Niewidomych 
5) Elżbieta Lewandow-
ska – przedstawicielka MOZ 
NSZZ „Solidarność” Pra-
cowników Oświaty i Wycho-
wania nr 1230 w Wołominie 
6) Wanda Miętus – przedsta-
wicielka Wołomińskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku 
7) Elżbieta Piątek – przed-
stawicielka Związku Komba-
tantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych koło Wołomin 
8) Grażyna Radomska – 
przedstawicielka Stowarzy-
szenia Diabetyków Wołomin 

9) Alina Rzempołuch – przed-
stawicielka Ligi Kobiet Wołomin 
1 0 )  M a r i a n n a  S a w i c -
ka – przedstawicielka Klu-
bu Seniora „Słoneczna” 
11) Celina Subda – przedsta-
wicielka Polskiego Związku 
Emerytów Rencistów i In-
walidów Koło nr 2 Wołomin 
12) Jadwiga Suk – przedstawiciel-
ka Stowarzyszenia Powiatowy Uni-
wersytet Otwarty w Wołominie 
13) Jerzy Turek – przedstawiciel 
Piłkarskiego Wołomińskiego 
Klubu Sportowego „Huragan” 
14) Bożena Węcławiak – 
przedstawicielka Osiedlowe-
go Klubu Seniora „TRAMP” 
15) Leonard Wi-
kieł – przedsta-
wiciel Polskie-
go Związku 

Emerytów Rencistów i Inwalidów 
16) Halina Wojakowska – przed-
stawicielka Wołomińskiego To-
warzystwa Śpiewaczego Echo 
17) Teresa Wosińska – przed-
stawicielka Polskiego Związ-
ku Emerytów Rencistów i In-
walidów Koło nr 1 Wołomin 
18) Zbigniew Ziemkiewicz 
– przedstawiciel Kościel-
nej Służby Porządkowej „To-
tus Tuus” przy parafii Józe-
fa Robotnika w Wołominie 
19) Helena Maguza – przedsta-
wicielka Burmistrza Wołomina 
20) Mirosław Byczek – przed-
stawiciel Burmistrza Wołomina 
21) Andrzej Żelezik – przedsta-
wiciel Burmistrza Wołomina

Nowy budynek komunalny  
w Radzyminie oddany do użytku 

Na początku grudnia br. Gmina Radzymin uzyskała pozwolenie na użytkowanie nowego budynku 
komunalnego, który powstał przy ul. Słowackiego. Budynek mieści trzynaście w pełni wykoń-
czonych lokali mieszkalnych. Pierwsze rodziny odbiorą klucze jeszcze przed Świętami. 

Na gminnej działce przy ul. Sło-
wackiego w Radzyminie samorząd 
zbudował budynek komunalny 
wraz z infrastrukturą dla miesz-
kańców – placem zabaw, dojazda-
mi, parkingami, doprowadzeniem 
mediów, itd. W nowoczesnym 
budynku mieszkalnym znajduje się 
trzynaście mieszkań o wielkości od 
trzydziestu do ponad pięćdziesięciu 
metrów kwadratowych. Mieszka-
nia są wykończone „pod klucz” – 
mają urządzone łazienki i kuchnie  
z podstawowymi urządzeniami (sa-
nitariaty, kuchenka gazowa), dopro-
wadzony prąd, gaz i kanalizację. 

Inwestycja trwała niespełna dwa 
lata i kosztowała gminę Radzymin 
3,2 mln zł, z czego ponad 900 tys. zł 
stanowi dofinansowanie zewnętrz-
ne z budżetu państwa ze środków 
Funduszu Dopłat na tworzenie 
lokali socjalnych i komunalnych. 

Pierwsi lokatorzy będą mogli 
wprowadzić się do nowych lokali 
jeszcze przed Świętami, obecnie 
trwa podpisywanie umów najmu 
komunalnego i przekazywanie klu-
czy. Decyzja nt. przydziału miesz-

kań została podjęta na podstawie 
wniosków od zainteresowanych 
rodzin, po dogłębnej analizie po-
trzeb i na podstawie prac gminnej 
Społecznej Komisji Mieszkanio-
wej. – Wobec ogromnych potrzeb 
społecznych takie decyzje są zawsze 
bardzo trudne, lecz jestem przeko-
nany, że w nowych mieszkaniach 
zamieszkają osoby faktycznie za-

sługujące na wsparcie gminy, które 
taką pomoc docenią i będą dbać  
o powierzone im mienie gminne” 
– powiedział Jarosław Grenda, 
Zastępca Burmistrza Radzymi-
na. Wśród rodzin, które otrzyma-
ły przydział mieszkania znalazły 
się m.in. rodziny wielodzietne  
i osoby z niepełnosprawnościami. 
Nowy budynek komunalny w Radzy-

minie ma standard porównywalny  
z komercyjnym budownictwem wie-
lorodzinnym. Są z tym związane nieco 
wyższe opłaty za najem komunalny niż 
w pozostałych mieszkaniach gmin-
nych. Dzięki nowemu budynkowi 
zasób komunalny gminy znacząco 
się wzbogacił, lecz liczba dostępnych 
lokali nadal pozostaje niewystarczająca 
wobec zgłaszanych do gminy potrzeb. 
Podobna sytuacja ma miejsce w więk-
szości gmin w całej Polsce. Obecnie 
gmina Radzymin dysponuje nieco 
ponad 130 lokalami, podczas gdy na 
liście oczekujących jest ponad 200 
rodzin. 

Na zagospodarowanej działce 
wokół nowego budynku komunalnego 
jest miejsce na kolejne dwa takie same 
komunalne budynki wielorodzinne. 
Władze Gminy Radzymin biorą 
pod uwagę możliwość ich budowy 
w formule rządowego programu 
Mieszkanie Plus. Stosowną uchwałę 
w sprawie ustalenia lokalizacji dal-
szych inwestycji mieszkaniowych 
przy ul. Słowackiego w Radzyminie 
podjęła 17 grudnia br. Rada Miejska 
w Radzyminie.

Pierwsi lokatorzy będą mogli wprowadzić się  jeszcze przed Świętami,

W skład nowej Rady Seniorów 
weszło 21 osób: 18 przedstawicieli 
senioralnych organizacji pozarzą-
dowych oraz 3 przedstawicieli 
Burmistrza Wołomina. Jednym 
z nich jest Andrzej Żelezik, 
wieloletni radny miejski

społeczność senioralna
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Worek medali  
od św. Mikołaja

W sobotę 15 grudnia 
odbył się X Miko-
łajkowy KYOKU-
SHIN Cup. KSW 

KYOKUSHIN, 
we współpracy 

ze Starostwem i 
UM Zielonka, za-
prosili młodych 
wojowników do 

ZS im. Prezyden-
ta Ignacego Mo-

ścickiego

Sala rozgrywek została 
świątecznie udekorowana, 
a na turniejowych ma-
tach rywalizowało blisko 
140 zawodników już od 
czwartego roku życia. 
Celem była dobra zaba-
wa dla najmłodszych oraz 
integracja przybyłych ro-
dzin. Podczas oficjalnego 
otwarcia obecny był Bur-
mistrz Miasta Zielonka 
Kamil Iwandowski wręcza-
jący pyszne słodkości dla 
każdego z uczestników 
przygotowane przez 
firmę VOBRO oraz 
specjalne wyróżnie-
nia dla wybitnych 
zawodników KSW 
KYOKUSHIN, któ-
rzy w poprzednim 
roku zdobyli sześć 
medali Mistrzostw Pol-
ski i drużynowe Mistrzo-
stwo Mazowsza.  

Triumfatorami poszczególnych 
kategorii zostali: Kamila Wołujewicz, 
Maja Molska, Hania Kozłowska, Mar-
celina Świerżewska, Maja Kwiatkowska, 
Gabrysia Majewska, Julia Kłosińska, 
Jan Jurko, Oliwier Hys, Nikodem i Igor 
Gawrysiuk, Kuba Brzezik, Jan Banaś, 
Cezary Chodnicki, Szymon Marzoch, 
Maks Rutkowski, Antek Gręda, Igor 
Piórkowski, Jakub Wyszomierski, Fra-
nek Prędota, Mieszko Harwas, Olaf 
Bochiński oraz Janek Mróz. 

Na zakończe-
nie turnieju worek 
medali dla wszyst-
kich dzieci przy-
niósł Mikołaj, który 
także udekorował 

uczestników pod-
czas zakończenia na 

podium. W najbardziej 
wymagającej konkurencji, 

podczas technicznych pokazów 
układu kata rodzinnego, doskonale 
zaprezentowali się Weronika, Urszu-
la, Adam i Hubert Deptuła, Kuba  
i Bogdan Malinowscy, Maks, Mikołaj  
i Michał Zach oraz Katarzyna i Andrzej 
Wierzbiccy. Pomoc organizacyjną dla 
turnieju zapewniły: CEWIK, COMM. 
ART, BR MONIKI ZACH, BIESIA-
DOWO ZĄBKI, PHOTO OLGA 
oraz KALINKA. 

KSW KYOKUSHIN

 
Podczas 

X Mikołajkowe-
go KYOKUSHIN 

Cup na turniejowych 
matach rywalizowało 
blisko 140 zawodni-

ków. Celem była dobra 
zabawa dla najmłod-
szych oraz integra-

cja przybyłych 
rodzin.

siatkówka

To jedna z najpiękniejszych 
i najbardziej bogatych postaci w 
historii wołomińskiego sportu, 
były piłkarz, działacz z prawdzi-
wego zdarzenia, przez całe życie 
związany ze swoim ukochanym 
klubem Huragan. W 1953 r. 

został  pre-
zesem sekcji 
siatkówki klubu 
MZKS Hura-
gan i funkcję tę 
pełnił nieprze-
rwanie do 1987 r., 
walnie przyczyniając 
się do awansu zespołu 
do pierwszej ligi państwo-
wej w 1964 r. Wydarzenie to 
zostało uznane za sensację w 
kraju i było celem następnych 

siatkarskich pokoleń, który uda-
ło się osiągnąć dopiero w 2000 
r. (awans TS Stolarka Wołomin 
do ekstraklasy). W tym roku 
udało się zaprosić na Memoriał 
pierwszoligowy KPS Siedlce, 
kuźnię siatkarskich talentów 
KS Metro Warszawa i Camper 
Wyszków, który w 2014 r. zdobył 
mistrzostwo pierwszej ligi. Mu-
sze przyznać, że nie była to łatwa 
sprawa, biorąc pod uwagę aktu-
alną pozycje i dorobek punktowy 
wołomińskiej drużyny. Dlatego 
też podziękowania należą się  
prezesowi KS Huragan Wołomin 

Zbigniewowi Grabińskie-
mu za pomoc w orga-

nizacji turnieju. W 
imieniu OSiR Hu-
ragan, głównego 
organizatora tur-
nieju, serdecz-
nie zapraszam 
wszystkie osoby 
związane z woło-
mińską siatków-

ką, a szczególnie 
byłych zawodników 

na XVIII Memoriał 
Jerzego Cudnego. - mówi 

Piotr Szulc (z-ca dyr. OSiR, 
były reprezentant Polski w piłce 
siatkowej).

Piotr Szulc

XVIII Memoriał  
Jerzego Cudnego

W dniach  
28, 29 XII 
odbędzie się 
towarzy-
ski turniej 
siatkarski 
poświęco-
ny pamięci 
zmarłego, w 
1989 r. Jerze-
go Cudnego. 

W tym roku 
udało się zapro-
sić na Memoriał 

pierwszoligowy KPS 
Siedlce, kuźnię siat-
karskich talentów 
KS Metro Warsza-

wa i Camper 
Wyszków

Zmiany na wołomińskiej pływalni

1 stycznia 2019r. zmianie ulegnie dotychczasowo obowiązujący cennik sprzedaży biletów jednorazowych i karne-
tów na usługi sportowo- rekreacyjne pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie. Jest to pierwsza 
zmiana taryfy cen sprzedaży usług, jaką Ośrodek wprowadzi od momentu uruchomienia obiektu. Warto podkreślić, 
iż nasza pływalnia służy mieszkańcom z gminy Wołomin, już ponad siedem lat.

Ośrodek Sportu i Rekreacji 
„Huragan” w Wołominie, nie-
chętnie podjął decyzje związane  
z podwyżką taryfy cen za usługi, 
które są niestety podyktowane czyn-
nikami panującymi na obecnym 
rynku. Znaczący wzrost kosztów 
utrzymania obiektu, obsługi klienta, 
to jedne z nielicznych aspektów, 
jakie można wymieniać. Niewątpli-
wie, należy podkreślić, iż, wprowa-
dzone w 2017 roku istotne zmiany 
w zakresie podwyższonej płacy 
minimalnej oraz stawki godzinowej 
spowodowały wzrost świadczenia 
usług kadry instruktorskiej do 
prowadzenia zajęć zorganizowa-
nej nauki pływania, doskonale-
nia pływania, itp., utrzymania 
czystości obiektu oraz ochrony 
osób i mienia, przez podmioty 
zewnętrzne. Również zmiany  
w Rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia w sprawie wymagań, ja-

kimi powinna odpowiadać woda na 
pływalni nakładają na administra-
tora pływalni (OSiR-u) olbrzymie 
koszty za badania wody basenowej. 
Dodatkowym czynnikiem mającym 

wpływ na zmianę taryfy cennika 
pływalni jest ponoszenie olbrzymich 
kosztów za przeglądy techniczne  
i serwisowe urządzeń na obiekcie. 
Należy zwrócić uwagę, iż od ponad 
roku pływalnia, nie podlega gwa-
rancji wykonawcy, co w efekcie spo-
wodowało ponoszenie przez OSiR, 
100% kosztów za remonty.

Po 1 stycznia 2019r. cena za bi-
let jednorazowy normalny będzie 
wynosić po godz. 16.00 - 15 zł  
a cena za bilet jednorazowy ulgo-
wy po godz. 16.00 - 12zł. Szkoły 
zapłacą za bilet wstępu tylko  
o 1zł. więcej niż dotychczas. Wzro-
śnie opłata za instruktora prowa-
dzącego zorganizowane zajęcia 

nauki pływania i będzie wynosić  
60 zł brutto. Więcej informacji 
na stronie www.osir.wolomin.pl/ 
zakładka/ pływalnia /cennik.

Planowana zmiana taryfy cen 
za świadczone przez pływalnię 
usługi w niewielkim stopniu 
dotknie mieszkańców z gminy 
Wołomin, gdyż już od 1 stycznia 
2019r. Burmistrz Wołomina – 
Pani Elżbieta Radwan wprowadza  
w życie Wołomińska Kartę Miesz-
kańca, która będzie zawierać 
aż 30% zniżkę na ofertę pły-
walni. Warto podkreślić, iż Pani 
Burmistrz Wołomina zadbała  
o swoich mieszkańców, gdyż jest 
to największa zniżka dla miesz-
kańca, jaką dotychczas wprowa-
dziły gminy sąsiadujące. 

Mamy nadzieję, iż nadchodzą-
ce w 2019r. zamian w taryfie cen za 
usługi sportowo- rekreacyjne, nie 
zniechęcą tak licznie odwiedza-
jących naszą pływalnię Klientów 
do dalszego korzystania z bogatej 
oferty wołomińskiej pływalni.

Bożena Matusiak
Dyrektor OSiR „Huragan” w Wołominie

Posiadacze Wołomińskiej Karty Mieszkańca z 30% zniżką na ofertę pływalni.

Jeszcze nic nie wygraliśmy. 
Trzeba ciężko pracować

Z Andrzejem Grelochem, trenerem piłkarzy czwartoligowego Huraganu Wołomin, o podsumowaniu 
rundy jesiennej, założeniach na rundę wiosenną, bilansie statystycznym zespołu, perspektywach 
awansu Huraganu do III ligi, rozmawia Paweł Choim. 

– Jak Pan ocenia wynik Hu-
raganu na finiszu piłkarskiej 
jesieni?
- Miło jest kończyć rundę jesienną 
na pierwszym miejscu, aczkolwiek 
różne były momenty. Bardzo dobry 

start sezonu, w trzeciej części rundy 
lekka zadyszka. Było to spowodowane 
tym, że graliśmy w Pucharze Polski  
i doszło nam troszeczkę tych meczów. 
Zagraliśmy bodajże 13-14 meczów 
bez porażki, co (intensywność roz-
grywek - red.) skutkowało tym, że 
złapaliśmy lekką zadyszkę. Mimo 
wszystko potrafiliśmy dowieść to 
pierwsze miejsce do końca sezonu, 
aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, 
że na dzień dzisiejszy nic jeszcze nie 
wygraliśmy. Trzeba ciężko pracować i 
dopiero wtedy możemy sobie pogra-
tulować - w czerwcu. 
– Jakie są Wasze założenia na 
rundę wiosenną?
- Gramy o jak najwyższe cele. 
Robimy swoje, walczymy. 
Chcemy się pokazać. Gra 
mieszanka chłopców do-
świadczonych z młodymi 
zawodnikami. Ci mło-
dzi grają na nazwisko, 
chcą się pokazać w IV 
lidze. Trzeba praco-
wać. Fajnie, że widać 
rezultaty, fajnie, że nadajemy ton tej 
grupie. Myślę, że jak podejdziemy tak 
jak w poprzednich okresach, to może-
my zrobić jakąś niespodziankę. Ale tak 
jak mówię, jeszcze nic nie wygraliśmy. 
Trzeba ciężko pracować. 
– Proszę o scharakteryzowanie 
składu, jakim obecnie dysponuje 
Huragan?

– Tak jak powiedziałem, jest to 
mieszanka ludzi doświadczonych, 
gdzieś tam już u schyłku swojej 
kariery - tutaj mówię o Przemku 
Górskim, Marku Lendzionie Ma-
riuszu Marczaku czy Marcinie 
Figielu. Reszta to są zawodnicy na 
dorobku bądź na lepszym etapie. 
Jest to taka mieszanka, można 
powiedzieć, proporcjonalna do 

tego, jak powinna wyglądać drużyna 
piłkarska. 
Cieszy też to, że mamy sporo wy-
chowanków w zespole. Tutaj mówię 
o grupie młodzieżowców, która 
bardzo fajnie się pokazuje. Cieszy to, 
że oprócz tego, że starzy zawodnicy 
są w stanie się pokazać, ciągnąć ten 
zespół, to myślę że młodzież też 

próbuje im dorównać. Do młodzieży 
można zaliczyć:  Dominika Ołdaka, 
Macieja Ołowskiego, Kamila Żmu-
dę, Grzegorza Trzonkowskiego. 
Warto stawiać na tych chłopców  
i myślę, że będziemy z nich zado-
woleni. 
– Jak Pan ocenia szansę drużyny 
na awans do III ligi?
– Jeżeli chodzi o stronę sportową, to 
każdy zawodnik (...) po to to robimy, 
żeby awansować sportowo. Tym bar-
dziej, że doświadczyliśmy awansu 
już dwa sezony temu. Natomiast 
tutaj jest praktycznie decyzja po 
stronie prezesa, zarządu, nie tylko 
wygrywa się od strony sportowej. 

Musi być też budżet, aczkolwiek 
trzeba tutaj przyznać, że prezes 
stanął na wysokości zadania.
– Jak Pan ocenia bilans statystycz-
ny drużyny?
– Patrząc na nasz bilans (dorobek 
statystyczny) to do ostatniego me-
czu strzeliliśmy najwięcej bramek.  
W obronie, w trzecim etapie, tro-

szeczkę się popsuła relacja strze-
lonych bramek do straconych. Ale 
myślę, że na to miała wpływ ta ilość 
rozegranych meczów, m. in. w Pu-
charze Polski. Przez miesiąc czasu 
graliśmy środa sobota, środa sobota. 
To też się odbiło (na formie - red.). 
Nie jesteśmy zawodowcami. Chłopcy 
przychodzą na treningi po pracy. I to 
zmęczenie narasta. Gdzieś tam była 
jakaś zniżka, aczkolwiek też tak nie 
można powiedzieć do końca. Po takim 
dołeczku potrafiliśmy się podnieść 
w meczach z MKS-em Ciechanów 
( wygrana 5:2) i z Pogonią II Siedlce 
(wygrana 3:2). Trzeba przyznać, że 
później był fatalny mecz z Ożarowem, 

gdzie przebywaliśmy 70 % czasu na 
ich połówce, mieliśmy sześć - siedem  
sytuacji, zdominowaliśmy Ożaro-
wiankę jak żadną inną drużynę, ale 
nie udało nam się wygrać. Myślę, że 
to (końcówka sezonu - red.) świad-
czy o sile drużyny, że potrafiliśmy 
wyjść z takiego marazmu, z takiego 
dołeczka.    

– Miło jest kończyć rundę jesienną na pierwszym 
miejscu, aczkolwiek różne były momenty. Bardzo 
dobry start sezonu, w trzeciej części rundy lekka 

zadyszka. Było to spowodowane tym, że graliśmy 
w Pucharze Polski i doszło nam troszeczkę tych 

meczów. Zagraliśmy bodajże 13-14 meczów bez 
porażki, co (intensywność rozgrywek - red.) skut-

kowało tym, że złapaliśmy lekką zadyszkę. Mimo 
wszystko potrafiliśmy dowieść to pierwsze miejsce 

do końca sezonu (...) - mówi Andrzej Greloch, trener 
piłkarzy czwartoligowego Huraganu Wołomin
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Pełnych radości
Świąt Bożego Narodzenia
oraz
Szczęśliwego 
Nowego Roku 2019
obfitego 
w zdrowie i sukcesy
życzy

Wójt Gminy Strachówka - Piotr Orzechowski
wraz 

z Przewodniczącą Rady Gminy - Anną Ołdak 
z radnymi i sołtysami 

oraz pracownikami Urzędu Gminy

Życzymy Państwu zdrowych,
przeżytych w zgodzie i miłości 
Świąt Bożego Narodzenia, 

a Nowy Rok 2019
niech przyniesie szczęście

i poczucie spełnienia! 

Radzymin, Boże Narodzenie 2018

Burmistrz Radzymina

Krzysztof Chaciński

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Rembelski

Urząd Miasta Zielonka 
informuje o publikacji na okres 21 dni od dnia 14.12.2018 r., 

na stronie internetowej Miasta www.zielonka.pl 
oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie przy ul. Lipowej 5, 

ogłoszenia dotyczącego 
dzierżawy nieruchomości położonej  
w sąsiedztwie zbiorników wodnych,  

na Gliniankach w Zielonce. 
Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy 493 m.kw.  

Więcej informacji pod nr. tel. 22 761 39 25.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
wielu głębokich i radosnych przeżyć, 

wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości 
oraz błogosławieństwa Bożego 

w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku życzą: 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Burmistrz Tłuszcza
 /-/ Krzysztof Gajcy /-/ Paweł Bednarczyk

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
wielu głębokich i radosnych przeżyć, 
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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

OSIEDLE PROMIENNA 
W MARKACH

Logo Mazovia Development

Przyjdź i poznaj  
naszą ofertą Promienna III

Mieszkania z dużymi balkonami, 
ogródkami i tarasami 
już od 5 000 zł/m2

BIURO SPRZEDAŻY MIESZKAŃ UL. PROMIENNA 33b/2 05-270 MARKI tel. 532 851 110
www.mazoviadevelopment.pl




