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W 2017 roku w Ząbkach oddano do 
użytku SUW Drewnica. Na konferencji 

naukowej (4.10.2019) paneliści opowie-
dzieli m.in. o innowacjach w zarządzaniu 

produkcją wody – jako element Smart 
City a prezes PWiK Janusz Tomasz Czar-
nogórski opowiedział jak może wyglądać 

nowoczesny budynek socjalno-admini-
stracyjny na przykładzie tego,  

jaki wybudowało PWiK Ząbki >> str. 4

www.wilenskapark.pl

Ząbki stawiają  
na ekologię  
i nowe  
technologie

– Jeżeli ważne usta-
wy dotyczące tak rozległych 

dziedzin naszego życia tworzone 
są na kolanie a podpisywane 
na tydzień przed rozpoczęciem 
roku szkolnego, jeżeli podpi-
suje się rozporządzenia, które  
w trakcie tworzenia i podpisania 
otrzymują szereg bardzo konkret-
nych  i krytycznych uwag (...) to  
o czym my w ogóle mówimy? – pyta  
Tomasz Szturo, kandydujący  
do sejmu RP z listy KO >> str. 6

– Mamy niezwykłych miesz-
kańców o wysublimowanym 
guście muzycznym, co mnie 
niezmiernie cieszy – podkreśla 
Edyta Zbieć, burmistrz Miasta 
Kobyłka.  Po sześciu edycjach 
w Wołominie (od 2013 roku) 
do Kobyłki przenosi się wraz  
z prowadzącym Adamem Strugiem, 
Festiwal Harmonistów >> str. 9
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Kobyłka  
ma ambicje  

i predyspozycje,   
aby być stolicą 
kultury powiatu

W Polsce  
może być lepiej
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Przepisy przejściowe
obowiązujęce w roku 2019 

O zmianach w podatku PIT rozmawiamy z Pawłem Żółtkiem  
– właścicielem biura rachunkowego z Kobyłki

– Równo cztery tygodnie temu 
poruszaliśmy temat zmiany 
ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych i 
obniżenia stawki podatkowej 
z 18% do 17%. Dziś zmiana 
stała się faktem. Od zaprzy-
jaźnionych przedsiębiorców 
dochodzą do nas sygnały o 
dziwnej stawce 17,75 %. O 
co chodzi?
– W tamtej rozmowie wspomina-
łem o przepisach przejściowych 
obowiązujących w roku 2019.  
W myśl przepisów przejścio-
wych stawka podatku za rok 2019 
wyniesie właśnie 17,75%. Ta 
stawka zostanie zastosowana w 
rozliczeniu rocznym za rok 2019 
do opodatkowania całości 
dochodów osiągniętych  
w całym 2019 roku  
(z dokładnością do 
tego, że po przekro-
czeniu pierwszego 
progu podatkowe-
go, dalej będzie 
miała zastosowa-
nie stawka 32%). 
Natomiast dla 
przedsiębior-
ców osiągają-
cych dochody 
z działalności 
gospodarczej oraz wypłacają-
cych wynagrodzenia pracow-
nikom oraz zleceniobiorcom, 
a także dla osób fizycznych 
osiągających dochody z najmu 
opodatkowane według skali po-
datkowej ważne jest, że zaliczka 
na podatek za październik i ko-
lejne miesiące powinna być już 
obliczona według stawki 17%.

– Czyli należy rozumieć to 
tak: zaliczki za ostatnie trzy 
miesiące roku powinny być 

obliczone według stawki 17%, 
natomiast za cały rok 2019 
podstawowa stawka podatku 
wyniesie 17,75%?
– Dokładnie tak! Ustawodawca 
przyjął pewne uproszczenie. 
Ponieważ zmniejszył stawkę po-
datku o 1 punkt procentowy, ale 
dokonał tego w ostatniej ćwiartce 
roku to przyjął założenie, że 

średnia wyniesie właśnie 17,75%. 
Taka matematyka.
– Dodatkowo zmianie uległy 
koszty uzyskania przycho-
dów dla pracowników? Może 
przypomnieć Pan Czytelnikom 
Życia Powiatu na Mazowszu 
szczegóły?
- Koszty uzyskania przychodów 
dla pracowników to kwoty ryczał-
towe, zawarte wprost w ustawie,  
o które zmniejszana jest pod-
stawa opodatkowania przy wy-
liczaniu wynagrodzenia. Do 
końca września te koszty wy-
nosiły 111,25 zł miesięcznie 
(1335 zł rocznie) dla pracow-

ników pracujących w tej sa-
mej miejscowości 

co miejsce zamieszkania oraz 
139,06 zł miesięcznie dla pra-
cowników dojeżdża jących  
z innej miejscowości. Po zmia-
nach kwoty kosztów wynoszą  
250 zł miesięcznie dla pracują-
cych w tej samej miejscowości 
oraz 300 zł miesięcznie dla 
dojeżdżających do pracy. W roku 
2019 całkowite limity kosztów 

nie mogą przekroczyć następu-
jących kwot: 1751,25 zł dla pra-
cowników zatrudnionych u jed-
nego pracodawcy, 2151,54 zł dla 
pracowników dojeżdżających do 
pracy z innej miejscowości (kosz-
ty podwyższone), 2626,54 zł dla 
pracowników uzyskujących przy-
chody jednocześnie z więcej niż 
jednego stosunku pracy, 3226,92 
zł dla pracowników uzyskujących 
przychody jednocześnie z więcej 
niż jednego stosunku pracy,  
a miejsce stałego lub czasowego 
zamieszkania pracownika jest 
położone poza miejscowością,  
w której znajduje się zakład pracy,  
a pracownik nie otrzymuje dodat-
ku za rozłąkę.

N o w e
obowiązki dla przedsiębiorców

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

Przedsiębiorco! 
Nowy obowiązek dotyczy również Ciebie, 

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

WAŻNE!
Jednolity Plik Kontrolny musi być generowany i przesyłany 

wyłącznie w wersji elektronicznej.

czy Twoja firma jest gotowa na Jpk_VaT?

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

e-mail: biuro@mojerozliczenia.pl
www.mojerozliczenia.pl

www.facebook.com/mojerozliczenia

Biuro Rachunkowe

Biuro Rachunkowe

Biuro Rachunkowe
Kobyłka ul. Szeroka 6

tel. 22 786 06 11
www.mojerozliczenia.pl

– W myśl przepisów przejściowych 
stawka podatku za rok 2019 wyniesie 

właśnie 17,75%. Ta stawka zostanie 
zastosowana w rozliczeniu rocznym za 

rok 2019 do opodatkowania całości 
dochodów osiągniętych w całym 

2019 roku (z dokładnością do tego, 
że po przekroczeniu pierwszego 

progu podatkowego, dalej będzie 
miała zastosowanie stawka 32%). 

– mówi Paweł Żółtek, właściciel 
biura rachunkowego z Kobyłki 

tel. 694 881 487
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Uczestnicy wydarzenia mogli po-
słuchać muzyki w wykonaniu Micha-
ła Steciaka, Macieja Wróblewskiego, 
Anny Przybysz z Zespołem, Norberta 
"Smoła" Smolińskiego z zespołu 
Contra Mundum, Bartas Szymoniak 
BeatRock i młodzieży pięknie wyko-
nującej pieśni i piosenki patriotyczne. 
Koncertom towarzyszyły pokazy grup 
rekonstrukcyjnych, wystawa o tema-
tyce niepodległościowej, stanowiska 
zręcznościowe. 

W wydarzeniu uczestniczył Se-
nator RP prof. Jan Żaryn, Starosta 
Wołomiński Adam Lubiak, Wice-
starosta Wołomiński Robert Szydlik, 
Radna Sejmiku Mazowieckiego 
Katarzyna Lubiak, Radny Powiatu 
Wołomińskiego Piotr Borczyński - 
Przewodniczący Komisji Edukacji, 
Sportu i Turystyki, młodzież ze szkół 
Powiatu Wołomińskiego m.in. z I LO 
PUL w Wołominie z Panem Jackiem 
Brzuszczyńskim, z Międzyszkolnego 
Klubu Żołnierzy Armii Krajowej z 
Radzymina z Panem Władysławem 
Kolatorskim oraz liczne grono miesz-
kańców i gości. Wydarzenie spotkało 
się z ciepłym przyjęciem przez 
młodzież, która mogła wziąć udział 
m.in. w specjalnie przygotowanej 
grze terenowej. 

Wydarzenie zostało zorganizo-
wane przez Stowarzyszenie Łagier-
ników Żołnierzy AK, współorganizo-
wane przez Powiat Wołomiński, Pałac 
w Chrzęsnem, Fundację Pomocy i 
Więzi Polskiej "Kresy RP". Partnerzy 
Fundacja Historii i Kultury Polskiej 

na Białorusi, Narodowe Centrum 
Kultury. Organizacja pikniku została 
dofinansowana ze środków Narodo-
wego Centrum Kultury w ramach 
projektu "Kultura - Interwencje 
2019". 

Miesiąc wcześniej w pałacowych 
wnętrzach odbyło się NARODOWE 
CZYTANIE, któremu patronuje 

Prezydent RP Andrzej Duda z Mał-
żonką. Do tegorocznego narodowego 
czytania wybranych zostało osiem 
nowel : "Dobra pani" Elizy Orzeszko-
wej, "Dym" Marii Konopnickiej, "Ka-
tarynka" Bolesława Prusa, "Mój ojciec 
wstępuje do strażaków (ze zbioru: 

"Sanatorium pod Klepsydrą") Bruno 
Schulza, "Orka" Władysława Stanisła-
wa Reymonta, "Rozdzióbią nas kruki, 
wrony…" Stefana Żeromskiego, 
"Sachem" Henryka Sienkiewicza i 
"Sawa" (z cyklu: "Pamiątki Soplicy") 
Henryka Rzewuskiego.

12 września, w pałacowej sali 
koncertowej, odczytane zostały no-

wele Henryka Rzewuskiego "Sawa" 
(z cyklu: Pamiątki Soplicy). W roli 
lektorów wystąpili: Wojewoda Mazo-
wiecki Zdzisław Sipiera, Senator RP 
prof. Jan Żaryn, Starosta Wołomiński 
Adam Lubiak, Wicestarosta Woło-
miński Robert Szydlik oraz Radni 

powiatowi: Przewodniczący Komisji 
Edukacji, Sportu i Turystyki Piotr 
Borczyński, Przewodniczący Komisji 
Dziedzictwa Narodowego, Kultury i 
Współpracy z JST Robert Roguski.

Czytaniu noweli towarzyszył 
koncert kwartetu smyczkowego IVY 
QUARTET w składzie: Nina Górska 
- I skrzypce, Weronika Zielińska - II 

skrzypce, Ewy Kuśnierz - altówka 
oraz Aleksandra Jankowska- wio-
lonczela. Zachwycona publiczność 
wysłuchała utworów Stanisława 
Moniuszki, Antoniego Vivaldiego, 
Wolfganga Amadeusza Mozarta czy 
Dmitrija Szostakowicza.

Życie Powiatu na Mazowszu - tygodnik bezpłatny
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Redaktor naczelny: Zbigniew Grabiński. Redaguje Zespół. 
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W dniu wczorajszym (środa 9 
października 2019 r.) odbyła się 
w starostwie konferencja prasowa 
w trakcie której została podpisana 
umowa pomiędzy Zarządem Po-
wiatu Wołomińskiego a Dyrektorem 
Szpitala Powiatu Wołomińskiego na 
dwa dofinansowania – jedno 4 milio-
ny zł z przeznaczeniem na remont 
szpitalnej chirurgii ogólnej i drugie 
w kwocie 300 000,00 zł na doposa-
żenie w sprzęt specjalistyczny kilku 
szpitalnych oddziałów. To dobra 
wiadomość dla nas wszystkich.

Z przedstawionej przez starostę 
wołomińskiego Adama Lubiaka 
i dyrektora szpitala Grzegorza 
Kryckiego informacji wynika, że 
w efekcie remontu wszystkie sale 
chorych na Odzdziale Chirurgii 
Ogólnej zyskają własne łazienki 
(dziś pacjenci korzystają ze zbior-
czych łazienek na korytarzu)

Obecny na spotkaniu dyrektor 
Krycki przybliżył zakres i harmono-
gram proponowanych zmian.

Korzystając z obecności dyrek-
tora szpitala dziennikarze zadali 
kilka pytań dotyczących zarówno 
kierunków zmian mających zajść 
w najbliższym czasie jak również 
trwających obecnie prac remon-
towych. Obecnie trwa wymiana 
dwóch wind szpitalnych przy jed-
noczesnym remoncie głównej klatki 
schodowej, choć chwilowo utrudnia 
to życie zarówno pacjentom jak i 
personelowi, z pewnością warte jest 
poświęcenia, gdyż stare dźwigi za-
stąpią niebawem nowe - spełniające 
obowiązujące dziś wymogi. Z kolei 

remont klatki schodowej to wymóg 
spełnienia przepisów PPOŻ, który, 
jak się okazuje, jest remontem zbyt 
długo odkładanym. Nie znaczy to 
jednak, że szpital pozbawiony został 
komunikacji pionowej. Zgodnie z 
tym co przekazał dyrektor do obsługi 
szpitala otwarte zostały dwie ewaku-
acyjne klatki schodowe zaś trzecia z 
wind szpitalnych jest wykorzystywa-
na tylko do przewozu osób starszych 

i chorych nie mogących poruszać się 
o własnych siłach.

Z uwagi na trwające remonty 
na terenie szpitala zamieszczono 
zastępcze schematy poruszania się.

Słuchając wypowiedzi dzisiej-
szych prelegentów na usta cisnęło 
mi się jedno słowo „Wreszcie” gdyż 
podczas konferencji padło wiele 
ciekawych informacji i deklaracji 
odnośnie planów wprowadzenia 
zmian.

Zapraszamy do obejrzenia ma-
teriału z dzisiejszej konferencji na 
stronie www.zyciepw.pl 

Z przedstawionej przez 
starostę wołomińskiego 

Adama Lubiaka i dyrektora 
szpitala Grzegorza Kryckie-
go informacji wynika, że w 
efekcie remontu wszystkie 
sale chorych na Odzdziale 
Chirurgii Ogólnej zyskają 

własne łazienki (dziś pacjen-
ci korzystają ze zbiorczych 

łazienek na korytarzu)

Pakt
Edward M. Urbanowski

Co nam obiecuje Prawo i Sprawiedliwość w przeddzień wyborów?

1. Mały ZUS;
2. 13. i 14. emerytura (13. emerytura będzie podtrzymana w 2020 r., a w 
2021 będzie także 14. emerytura);
3. Pakiet kontrolnych badań profilaktycznych dla osób po 40. roku życia;
4. Program budowy 100 obwodnic wokół średnich i mniejszych miast;
5. Plan na rzecz równych dopłat dla polskich rolników.
Mateusz Morawiecki wyjaśnił:
- Pierwszy obszar (mały ZUS) dotyczy działalności mikro i małych firm 
- zakładów fryzjerskich, warsztatów samochodowych, cukierni, piekarni 
- gdzie dochody nie przekraczają 6 tysięcy zł miesięcznie, a przychody nie 
przekraczają 10 tysięcy zł miesięcznie, czyli rocznie 120 tysięcy zł. Średnio, 
miesięcznie korzyść dla małego przedsiębiorcy będzie wynosiła 500 zł. Dla 
około 300 tysięcy firm będzie to bardzo znacząca ulga.
- 13. emerytura w przyszłym roku, 13. i 14. emerytura w kolejnym 2021 
roku. To musi być stałe świadczenie, które pomoże emerytom związać 
koniec z końcem.
- Przegląd stanu zdrowia dla wszystkich osób po 40-tym roku życia. Dlatego 
wszystkim obywatelom, którzy ukończyli 40. rok życia, zapewnimy poprzez 
odpowiednie regulacje przegląd stanu zdrowia z wykorzystaniem tego 
sprzętów, który zakupiliśmy - to są tomografy, rezonanse, najróżniejsza 
aparatura medyczna.
- Chcę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością: jeżeli wyborcy nas wybiorą, 
to będzie plan bardzo konkretny co najmniej 100 obwodnic zaproponowany 
wraz z programem finansowania. Nawet według dzisiejszych kalkulacji 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, to program na około 
20 miliardów złotych - częściowo z budżetu krajowego, częściowo z 
budżetu unijnego, w zależności od tego, w jakim ciągu dróg znajdzie się 
dana obwodnica.
- Nie chcemy Europy podwójnych standardów. Chcemy Europy wysokich 
standardów. Europa wysokich standardów, to Europa, która traktuje pol-
skich rolników, polskie rolnictwo, wieś, małe miejscowości - na równych 
zasadach. Takich, jak miejscowości we Francji czy Niemczech. To jest 
nasze poważne zobowiązanie. Zobowiązanie, które przedstawimy w 
formie programu działań. Program ten będzie związany z negocjacjami 
dotyczącymi budżetu Unii Europejskiej na kolejną perspektywę. Pokażemy 
naszą skuteczność również w kolejnych miesiącach, kwartałach, latach, 
jeżeli wyborcy nam zaufają, w tym jakże ważnym obszarze wyrównywania 
standardów.

Końcowy komentarz Pana Premiera: - Niech te pięć punktów będzie 
takim bardzo mocnym naszym zobowiązaniem, a jednocześnie obietnicą 
działań na kolejne miesiące, na kolejne kwartały. Chcemy podkreślić, jak 
ważnym elementem jest wiarygodność. To, co obiecaliśmy, wykonaliśmy. 
To, do czego się zobowiązaliśmy - wykonaliśmy. I teraz również chcemy 
zawrzeć taki pakt z obywatelami, w końcu wybory w demokracji są takim 
odnowieniem umowy społecznej, odnowieniem kontraktu społecznego. 
Co cztery lata wraz ze społeczeństwem chcemy ten kontrakt odnawiać, 
chcemy pokazywać, co już zrobiliśmy, ale jakie są też plany, jaka jest wizja 
rozwoju Polski na kolejne 4, 8, 12 lat - po to, żeby Polska była państwem 
dobrobytu, żeby ten polski model państwa dobrobytu służył wszystkim 
obywatelom.” 

Szpital  
w naprawie
Teresa Urbanowska

Podczas konferencji naukowej 
p.t. „Woda naszym wspólnym do-
brem – jej użytkowanie i szacunek 
dla środowiska”, która odbyła się 
w Ząbkach w dniu 4 października 
2019 r. w nowej siedzibie PWiK 
Ząbki przy ulicy Hubalczyków 1 
poruszono szereg aspektów zwią-
zanych z wykorzystaniem wody, jej 
pozyskiwaniem i poszanowaniem. 
Konferencję otworzyli: Małgorzata 
Zyśk, burmistrz Ząbek i Janusz 
Tomasz Czarnogórski, prezes PWiK 
Ząbki.

Konferencję poprzedziło uro-
czyste otwarcie nowoczesnego 
budynku  administracyjno-so-
cjalnego. W jej trakcie mówiono 
między innymi o nowelizacji prawa 
wodnego, opłatach za deszczówkę 
uregulowaniach prawnych wyni-
kających z ustawy o odnawialnych 
źródłach energii a także o aspektach 
oceny wodno-prawnej w procesie 
inwestycyjnym. Część konferencji 
poświęcona została prezentacji 
ząbkowskiego pomysłu na wyko-
rzystanie nowych technologii i spo-
sobie finansowania ich wdrożenia w 
PWiK Ząbki.

Paneliści opowiedzieli o poten-
cjale energetycznym wód podziem-
nych i jego wykorzystaniu, o innowa-
cjach w zarządzaniu produkcją wody 
– jako element Smart City a prezes 
PWiK Janusz Tomasz Czarnogórski 
opowiedział jak może wyglądać 
nowoczesny budynek socjalno-ad-
ministracyjny na przykładzie tego, 
jaki wybudowało PWiK Ząbki.

Uczestnikom konferencji opo-
wiedziano o wdrożonych inno-
wacjach dotyczących możliwości 
opomiarowania klientów ryczał-
towych korzystających z własnych 
ujęć wody a także o wykorzystaniu 
środków unijnych i krajowych w 
racjonalnym gospodarowaniu zaso-
bami wodnymi.

Spotkanie zakończyło się zwie-
dzaniem inteligentnego budynku 
administracyjno-socjalnego przy 
SUW Drewnica.

O tym, że woda jest niezbędna 
do życia wiemy wszyscy. Nie wszy-
scy jednak zdajemy sobie sprawę 
z tego, że należy dbać o jej jakość i 
to również od nas w dużej mierze 
zależy czy wystarczy na zaspokojenie 
naszych potrzeb. 

O wprowadzonych innowacjach 
i działaniach prowadzonych przez 
PWiK w Ząbkach dowiadujemy się 
dużo zaglądając choćby na stronę 
NFOŚiGW, gdzie czytamy między 
innymi:    

„Nadmierny pobór wody pod-
ziemnej i straty wody w sieci wo-
dociągowej – to lokalne problemy 
środowiskowe, które rozwiąże wdro-
żenie projektu pn. Zintegrowany 
system monitoringu infrastruktury 
wodociągowej miasta Ząbki. Zosta-
nie on przeprowadzony (wraz z fazą 
badawczo- rozwojową) do końca 
sierpnia 2021 r. dzięki dofinanso-

waniu z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. 

(...) Całkowity koszt przedsię-
wzięcia wyniesie 2,3 mln zł, a dotacja 
z Narodowego Funduszy przekroczy 
940 tys. zł. Środki krajowe na dofi-
nansowanie projektu NFOŚiGW 
przekaże z zasobów programu prio-
rytetowego "Wsparcie dla innowacji 
sprzyjających zasobooszczędnej 
i niskoemisyjnej gospodarce". W 
ramach inwestycji zostanie przepro-
wadzonych kilka odrębnych działań, 

w tym: opracowanie szczegółowego 
programu badawczo-rozwojowego i 
zakup odpowiedniej aparatury oraz 
montaż i uruchomienie systemu 
monitoringu. Kolejnym etapem ma 
być badanie wpływu opomiarowa-
nia odbiorców ryczałtowych wody 
na pobór i rozbiory wody. Zostaną 
także przeprowadzone badania na-
tężenia przepływu i ciśnienia w sieci 

wodociągowej, zmodernizowany 
i zaktualizowany będzie również 
istniejący system GIS. Kalibracja 
oraz testy modelu hydraulicznego, a 
także integracja modułów systemu 
wodociągowego – to następne etapy 
projektu.

W efekcie zostanie uruchomio-
ny, funkcjonujący on-line, system 
wodomierzowy na 2250 ujęć indy-
widualnych odbiorców ryczałtowych, 
z automatyczną transmisją danych 
pomiarowych w trybie stacjonar-
nym. Nastąpi także montaż i roz-

ruch systemu monitoringu natężeń 
przepływu i ciśnień w 10 wybranych 
punktach sieci wodociągowej. Prze-
widziane jest ponadto stworzenie 
oprogramowania komputerowego 
obejmującego wielomodułową, dwu-
kierunkową integrację bazy danych 
GIS z modelem hydraulicznym, 
monitoringiem ilościowym sieci 
wodociągowej wraz z systemem na-

liczania opłat za odpady komunalne, 
przy wykorzystaniu zjawiska synergii.

Janusz Tomasz Czarnogórski, 
prezes PWiK w Ząbkach podkreśla, 
że projekt przyniesie wymierne ko-
rzyści  również mieszkańcom, którzy 
będą mieli możliwość kontroli nad 
ilością zużywanej wody oraz ilością 
powstających ścieków.   Jednym z 
elementów projektu  jest moduł do 
naliczania mieszkańcom opłaty za 
odpady komunalne w zależności od 
zużycia wody. 

Oprac. Teresa Urbanowska

W wydarzeniu uczestniczył 
Senator RP prof. Jan Żaryn, 
Starosta Wołomiński Adam 
Lubiak, Wicestarosta Woło-
miński Robert Szydlik, Radna 
Sejmiku Mazowieckiego 
Katarzyna Lubiak, Radny 
Powiatu Wołomińskiego 
Piotr Borczyński - Przewod-
niczący Komisji Edukacji, 
Sportu i Turystyki, młodzież 
ze szkół Powiatu Wołomiń-
skiego m.in. z I LO PUL w 
Wołominie z Panem Jackiem 
Brzuszczyńskim, z Międzysz-
kolnego Klubu Żołnierzy 
Armii Krajowej z Radzymina 
z Panem Władysławem Ko-
latorskim oraz liczne grono 
mieszkańców i gości.

W niedzielę 6 października w Pałacu w Chrzęsnem, odbył się piknik historyczny "NIEDZIELA Z HISTORIĄ - 
Pamięci Walczącym o Niepodległość. Niespełna miesiąc wcześniej miało tu miejsce NARODOWE CZYTANIE.

Pałac w Chrzęsnem miejsce gdzie 
historia przeplata się z kulturą

W miniony piątek (4 października 2019 r.) odbyła się uroczystość 10. lecia 
PWiK Ząbki połączona z oficjalnym otwarciem budynku administracyjno-
-socjalnego przy ulicy Hubalczyków 1 i konferencją naukową „Woda naszym 
wspólnym dobrem – jej użytkowanie i szacunek dla środowiska”. 

W ząbkowskim PWiK zainstalowano wiele nowoczesnych urządzeń 

Ząbki stawiają  
na ekologię  
i nowe technologie
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rupa brytyjskich naukowców poszła 
„na wojnę” z producentami aparatów 
słuchowych. Już ponad 300 tys. Eu-

ropejczyków porzuciło drogie i nieskutecz-
ne metody walki z niedosłuchem, korzysta-
jąc tylko z tej metody. Ich badania kliniczne 
dowodzą, że w ciągu 4-tygodni przywraca 
ona słyszenie pełnego zakresu dźwięków – 
od szeptów po wysokie tony. 

„Nie mamy najmniejszych wątpliwości – 
dzięki biomedycznym plastrom, znów usły-
szysz wyraźną mowę ludzką, śpiew ptaków 
za oknem, dźwięki radia i tv, kwotę do zapła-
ty w sklepie i każde wypowiedziane przez 
księdza słowo. Będziesz doskonale rozumieć 
tych, którzy mówią cicho i niewyraźnie, usły-
szysz wszystko i wszystkich wokół siebie, 
nawet z dalszej odległości. Masz dość tego, 
że nie słyszysz, co mówią do Ciebie inni? 

Dzięki specjalnej formule plastrów – 
w sposób automatyczny i pozbawiony 
Twojego wysiłku zaczniesz słyszeć wyraź-
nie, a niepożądane szumy i trzaski w tle 
znikną bezpowrotnie! Inteligentne nano-
polaryzatory wzmocnią bowiem dźwięki 

ważne, a wyeliminują zbędne, takie jak 
zgiełk uliczny, stukot obcasów sąsiadki 
za drzwiami mieszkania, szczęk sztućców  
w restauracji czy gwar ludzkich rozmów.

 1   W odróżnieniu od doraźnych metod 
walki z ubytkami słuchu, takich jak wzmac-
niacze i drogie aparaty słuchowe, gdzie 
poprawiana jakość słyszanych dźwięków 
ma miejsce tylko w trakcie ich noszenia, 
ta innowacyjna metoda stanowi ogromny 
przełom. Przede wszystkim regeneracja 
uszkodzonych komórek słuchu odbywa 
się nawet kilkanaście godzin po zakończe-
niu aplikacji pojedynczego plastra, w tym  
także podczas snu. 

2  Jest odpowiednia dla osób z każdą 
wadą, niezależnie od wieku czy płci. Zosta-
ła stworzona zarówno dla lekko, jak i moc-
no niedosłyszących, noszących aparaty 
i wzmacniacze słuchu, a także osób od daw-
na trapionych szumami usznymi. 

3  Biomagnetyczne plastry potrafią usunąć 
nawet wieloletnie i bardzo poważne ubytki 
słuchu. Aktywizują system odnowy układu 
słuchowego, zmuszając organizm do rozpo-
częcia procesu automatycznej regeneracji 
komórek. Odczuwalna poprawa zauważal-

na jest już nawet po kil-
kudziesięciu godzinach 
od ich pierwszej aplika-
cji. Po upływie około 30 
dni możliwe jest całko-
wite odzyskanie daw-
nej sprawności słuchu 
oraz przywrócenie mu 
ostrości i dokładności, 
porównywalnej do tej 
w wieku 25 lat. Nastę-
puje zwiększenie kom-
fortu słyszenia nawet 
o 53%, zregenerowanie 
komórek słuchowych 
oraz blisko 14-krotna 
poprawa wyłapywa-
nych szeptów i głosów 
w tłumie.” 

Czy to naprawdę  
tak działa, czy jest  
skuteczne? 
Dzięki szeregowi badań udało się dowieść 
ponad wszelką wątpliwość skuteczność tej 
metody. Została opatentowana i do dziś jest 
wykorzystywana głównie przez prywatne 
ośrodki laryngologiczne dla zawodowych 
muzyków, na co dzień pracujących słuchem. 

W przeprowadzonych testach klinicznych 
potwierdzono, że nowo odkryta biostymulu-
jąca aktywna formuła plastrów, ma blisko 97% 
skuteczności. Osoby między 39-94 rokiem ży-
cia, biorące udział w badaniach, potwierdziły 
redukcję szumienia (głównie spowodowa-
nego wieloletnią pracą w hałasie) aż o 82% 
w porównaniu ze stanem sprzed rozpoczęcia 
badania, 14-krotną różnicę w wyłapywaniu 
szeptów i głosów w tłumie oraz bezsporną 
i radykalną poprawę słyszalności mowy ludz-
kiej, grającego radia i tv. Zapytani, kiedy ostat-
ni raz słyszeli tak dobrze, w 95% przypadków 
odpowiadali – „między 24, a 35 rokiem życia”. 

Geniusz skuteczności nowej, biomedycz-
nej formuły opisuje dyrektor ośrodka ba-
dawczego Christopher Washington: 

Odkryliśmy, że spolaryzowanie siły elek-
tromagnetycznej pozwala odbudować 
i zmusić do właściwego działania komórki 
rzęsate, odpowiedzialne za rejestrowanie 
i odbieranie docierających do nas dźw. Wy-
niki przeprowadzonych badań zszokowały 
nas samych, ale i jednoznacznie pokazały, 
że regularne noszenie „Neodymium2000” 
w zdecydowanej większości przypadków 
pozwala odzyskać nawet do 100% spraw-
ności słuchowej w zaledwie kilka tygodni. 
To oznacza, że aż 98,2% przypadków zade-
klarowało ich 14-krotnie wyższą skutecz-
ność, niż w przypadku 88 razy droższego 
aparatu słuchowego, wzmacniacza słuchu, 
niewygodnych i trudnych w aplikacji olej-
ków czy groźnych zastrzyków w bębenki. 

Wystarczy, że nakleisz dyskretne plastry 
za uchem i będziesz je regularnie nosić. Fale 
rozpoczną proces intensywnej regeneracji 
kanału słuchowego oraz komórek rzęsa-
tych. Zazwyczaj już po zaledwie kilku dniach 
następuje poprawa. Zaczniesz wyłapywać 
coraz więcej dźwięków, słyszeć ostrzej i wy-
raźniej. Nanotechnologia wykorzystywana 
m.in. do produkcji statków kosmicznych 
najnowszej generacji to dokładnie ta sama 
technologia, z której skorzystano przy pro-
dukcji „Neodymium2000”. Dzięki temu pro-
blem niedosłyszenia nawet w najcięższych 
przypadkach przestaje istnieć. Pani Barbara 
z Dąbrowy, kierowniczka firmy zajmującej 
się produkcją części do samochodów oraz 
Pani Halina z Mrozów, kiedyś nauczycielka 
muzyki opowiadają o tym, jak biomedyczne 
plastry odmieniły ich życie (patrz ramki). 

Odzyskaj słuch nawet  
o 88 razy taniej 
niż z aparatem 
słuchowym!
Biomedyczne plastry podbijają zagranicz-
ne rynki. Zyskały ogromne uznanie aż 21 
krajów, skradły serca m.in.: Brytyjczyków, 
Norwegów, Japończyków, Czechów, Fi-
nów, Szwedów i najbardziej wymagających 
Niemców! Długo oczekiwane są już do-
stępne również w Polsce. Małe, dyskretne, 
wygodne i przystępne cenowo dla wszyst-
kich! Dzięki specjalnej refundacji możesz 
z nich skorzystać aż 72% taniej. „Neody-
mium2000” są dostępne tylko w sprzedaży 
tel. Klubu Seniora. Nie kupisz ich w skle-
pach czy aptece. Ilość zestawów jest ogra-
niczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Wystarczy nakleić

Aparat to istne dziadostwo! 
Wciąż wypadał mi z uszu, 
w dodatku te wszystkie 
trzaski i piski doprowadzały 
mnie do szału! Zaryzykowa-
łam z plastrami i szczerze... 
Wygoda w noszeniu niesamowita, działają 
nawet gdy śpię, w tłumie znów słyszę wy-
raźnie, radio w kuchni też. To dopiero trzeci 
tydzień odkąd je noszę, a już jestem cieka-
wa, co będzie dalej.

Halina C. (62 l.) z Mrozów

Siostra od lat mieszka w An-
glii, plastry wysłała mi w pre-
zencie. Mówi „Basiu weź ich 
spróbuj, tutaj większość moich 
znajomych już dawno odstawi-
ła aparaty, wzmacniacze i inne 

cuda, korzystają tylko z nich. Jak nie zadzia-
łają, to biorę to na siebie.” Od aparatu mia-
łam już rany na uszach, więc spróbowałam. 
Minęły 3-tyg. odkąd naklejam te dyskretne 
plastry. Zauważyłam, że stojąc tyłem do TV, 
słyszę wszystko głośno, a dźwięk jest czysty 
jak nigdy wcześniej. Nigdy bym nie pomyśla-
ła, że technologia tak poszła do przodu.              

Barbara W. (71 l.) z Dąbrowy

ODKRYCIA MEDYCZNE 2018:

Na zdjęciu po lewej stronie widzimy znajdujące się w przewodzie 
ślimakowym uszkodzone komórki rzęsate skierowane w dół, po-
wstałe na skutek zniszczenia komórek słuchowych. Tego typu 
uszkodzenie blokuje swobodny przepływ sygnałów dźwiękowych, 
powodując ich nieczytelny odbiór. Słyszymy słabo i niewyraźnie. Po 
kuracji struktura rzęs się odbudowała (zdjęcie po prawej), odzyska-
ła swoje prawidłowe, pionowe ułożenie.  Odbiór i rejestracja dźwię-
ków przebiega w sposób prawidłowy, dźwięk jest mocny i czysty. 

PRZED kuracją PO kuracji

Aparat słuchowy przeżytkiem?  
Przełomowe odkrycie naukowców 
z Wielkiej Brytanii rewolucją w walce 
ze wszelkimi wadami słuchu!
Przywracają 100% sprawności słuchowej, a ich technologia
jest 88 razy tańsza, niż kupno większości aparatów słuchowych.
W 28-dni – bez operacji: ü wzmocnisz najważniejsze dźwięki
i mowę ludzką, ü wyeliminujesz niechciany hałas i szumy uszne!

G
Biomagneto plastry przeznaczone są dla osób z każdą 

wadą słuchu: lekko i mocno niedosłyszących  

odczuwających szumienie w uszach  noszących 

aparaty słuchowe, bądź wzmacniacze słuchu  małe, 

cieliste i niewidoczne za uchem  idealne dla kobiet 

i mężczyzn z niedosłuchem  w 100% bezpieczne, nie 

wywołują ran i podrażnień uszu

TYLKO do18 października 72%taniej!

REKLAMOWANE W TV

Zadzwoń: 81 300 36 82
Pon. - ndz..: 8:00-20:00  (Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)

REFUNDACJA dla osób 
urodzonych w latach 1920-1980

Pierwszym 100 osobom, które zadzwonią do 18 PAŹDZIERNIKA 2019 r., 

przysługuje  refundacja!  Otrzymasz wówczas 20 plastrów biomagnetycznych, 

wspomagających eliminowanie procesów głuchoty i odbudowę komórek  

słuchowych zamiast za  317zł  tylko za 87zł (przesyłka GRATIS)!

-72%
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Program promocji zdro-
wia, polegający na szcze-
pieniach przeciwko grypie 
dla mieszkańców Kobyłki 

powyżej 65 roku życia jest 
realizowany przez Miejski 
Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowot-
nej, który otrzymał dotację  
z Urzędu Miasta na ten cel w 
kwocie 19 tys. zł. Taka kwota 
została pierwszy raz zabezpie-
czona w budżecie Miasta. Do 
bezpłatnego szczepienia są 
kwalifikowane osoby, miesz-
kające w Kobyłce, spełniające 
kryterium wiekowe i będą-
ce pacjentami Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej (POZ) w 
Kobyłce.

Szczepienia będą wy-
konywane do wyczerpania 
zapasów. Należy zgłosić się 
osobiście lub telefonicznie do 
rejestracji w Przychodni przy 

ul. Żymirskiego w Kobyłce i 
zadeklarować chęć poddania 
się szczepieniu. Do szczepie-
nia kwalifikuje lekarz.

Dlaczego seniorzy po-
winni się szczepić? Najkrót-
sza odpowiedz brzmi: żeby 

nie chorować na grypę, 
a zwłaszcza, żeby jej 

nie zakończyć po-
wikłaniami. Choć 
grypa zdarza się 
w każdym wieku, 
to jednak ryzyko 
powikłań jest uza-
leżnione zarówno 

od stanu zdrowia, jak i wieku 
chorego. Grypa może za-
ostrzać różne schorzenia, 
które występują częściej wraz 
z upływem lat. Oceniono, że 
współistnienie tzw. czynni-
ków ryzyka powikłań grypy 
szczególnie zwiększa ryzyko 
hospitalizacji, a nawet śmierci 
u osób powyżej 65 roku życia. 
Szczepienie ochronne nato-
miast jest najskuteczniejszą 
formą zabezpieczenia przed 
chorobą, przeciwko której jest 
wykonywane. 

Program pro-
mocji zdrowia, 
polegający na 
szczepieniach 

przeciwko grypie dla 
mieszkańców Kobyłki po-
wyżej 65 roku życia jest 

realizowany przez Miejski 
Samodzielny Publiczny Za-

kład Opieki Zdrowotnej, 
który otrzymał dotację z 

Urzędu Miasta na ten cel 
w kwocie 19 tys. zł. 

Nadeszła jesień, a wraz z nią nadciąga okres 
wzmożonych zachorowań. W Kobyłce właśnie 
ruszyła pierwsza w historii Kobyłki edycja 
programu szczepień przeciwko grypie dla 
osób powyżej 65 roku życia – „Szczepionka 
dla Seniora”. 

Szczepienia  
dla seniorów  
w Kobyłce

w
 trosce o zdrow

ie m
ieszkańców

www.zyciepw.pl

codziennie nowe informacje

Wójt Gminy Dąbrówka 
informuje, że ruszył nabór wniosków w ramach Programu

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów  
pochodzących z działalności rolniczej.

Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a osta-
tecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych, 
siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. 
W ramach Programu możliwy jest bezpłatny odbiór odpadów z działalności 
rolniczej (odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, 
opakowań po nawozach i typu Big Bag). Odpady rolnicze będą odbierane 
w okresie lipiec – sierpień 2020 roku.

Miejsce składania dokumentów:
Druki wniosku o bezpłatny odbiór odpadów rolniczych można po-
brać w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Dąbrówka,  

ul. T. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka.

Termin składania wniosków:
do 31 października 2019 roku 

Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania można uzyskać: 
w Referacie Ochrony Środowiska  

i Gospodarowania Odpadami Urzędu Gminy Dąbrówka
ul. T. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka  
– parter, pokój nr 5, tel. (29) 642 82 81

– Co Pana skłoniło do czynnego 
udziału w tegorocznych wyborach 
parlamentarnych?
– Zostałem przekonany do udziału 
w wyborach takim prostym prze-
słaniem, że w Polsce może być 
lepiej. Jeśli ktoś dostrzegł możliwość 
mojego udziału w tym wielkim 
przedsięwzięciu jakim są wybory 
parlamentarne, to czuję się za-
szczycony i biorę czynny udział w 
nadchodzących wyborach.
– Podkreśla Pan, że jest dla Pana 
ważna edukacja, ochrona zdro-
wia i ochrona środowiska. To za-
gadnienia, które ściśle się ze sobą 
wiążą - bo bez dobrego poziomu 
edukacji nie ma dobrej służby 
zdrowia, nie ma też skutecznej 
ochrony środowiska. Wszystkie 
trzy dziedziny niezwykle ważne i 
wszystkie mające obecnie ogrom-
ne problemy. Może zacznijmy 
od służby zdrowia – dziś wiele 
słyszymy o upadających w kraju 
szpitalach – a jak, z poziomu 
radnego powiatowego, wygląda 
sytuacja szpitala powiatowego 
w Wołominie?
– Dla nikogo nie jest tajemnicą, że ta 
kondycja nie jest najlepsza. Z pew-
nością jednak znajdziemy w Polsce 
szpitale, które są w znacznie gorszej 
sytuacji finansowej i kadrowej. W 
mojej ocenie nie tylko dług ale i 
sytuacja kadrowa naszego szpitala 
powiatowego wymaga natychmiasto-
wej reakcji i to nie tylko z poziomu 
powiatu. Potrzebne są gruntowne 
zmiany systemowe mające za cel 
oddłużyć, albo zmniejszyć zadłu-
żenie, szpitali w Polsce a jednocze-
śnie pozwalające  stworzyć lepsze 
warunki dla naszych mieszkańców. 
Przypomnę, że powiat wołomiński 
jest jednym z największych powia-
tów w Polsce a cały obwarzanek 
Warszawy dodatkowo stale korzysta 
z warszawskich ośrodków medycz-
nych a nawet w nich są w tej chwili 
problemy kadrowe.
– Nie pamiętam żadnej kadencji 
Rady Powiatu, żeby nie mówiło 
się o zadłużeniu szpitala. Według 
Pana wiedzy – jak duże jest zadłu-
żenie na dzień dzisiejszy?
– To zależy czy mówimy o zo-
bowiązaniach wymagalnych, czy 
niewymagalnych. Ten dług, o który 
pani pyta, narasta od kilkunastu lat. 
Cała sytuacja przypomina wóz bez 
jednego koła a mimo to on 
ciągle jedzie, ale jakim 
wysiłkiem i jakie są 
zagrożenia wyni-
kające z niekom-
pletności? W takiej 
sytuacji dziś jest 
nasz szpital. Poja-
wiają się sygnały 
o konieczności 

łączenia dwóch oddziałów interny z 
tym – niewątpliwe – łączą się zmiany 
związane z obsadą lekarską.
– Czym może grozić połączenie 
tych oddziałów?
– Według mnie  sytuacja w woło-
mińskim szpitalu jest pokłosiem 
złego systemu zarządzania służbą 
zdrowia w kraju. Z jednej strony 
słyszymy, że jest lepiej a z drugiej, 
gdy sami mamy skorzystać z pomocy 
lekarskiej, widzimy jakby inny obraz. 
To jakby zaklinanie rzeczywistości...
– Mówi się od dłuższego czasu o 
remoncie i rozbudowie szpitala. 
Czy radni monitorują ten temat?

– Radni cały czas monitorują i 
jednocześnie apelują, aby ta rozbu-
dowa wreszcie się rozpoczęła. To 
wielka szansa dla naszego szpitala. 
Zaspokojenie potrzeb dla 240 000 
mieszkańców powiatu wołomińskie-
go. To rozwój, który będzie miał kilka 
ważkich elementów, z których bę-
dzie można w przyszłości skorzystać. 
Raz – stworzyć świetną diagnostykę i 
warunki na miarę obecnych czasów. 

Dwa – jeśli będziemy proponowali 
lekarzom miejsca pracy właściwie 
wyposażone i to zarówno pod kątem 
diagnostycznym jak i miejsca dla 
pacjentów, z całym pakietem ofero-
wanych usług, niewątpliwie również 
rankingowo miejsce naszego szpitala 
wzrośnie. Z wielką niecierpliwością 
czekamy na wbicie tej pierwszej, 
przysłowiowej łopaty i nie chodzi 
tu o to, że dziś ją wbijemy a prace 
rozpoczną się za dwa lata, chodzi o 
faktyczne rozpoczęcie budowy.
– Oczyszczalnia Czajka i lasy w 
Zielonce – dziś za ich sprawą 
znowu wróciliśmy na czołówki 

mediów ogólnopolskich – jak wy-
gląda kontrola radnych nad tego 
rodzaju miejscami?
– Komisja Bezpieczeństwa Rady 
Powiatu ma w planie wyjazd do 
Zielonki. Myślę, że rozmowa o 
ochronie środowiska powinna być 
szersza. Problem dotyczy lokalnych 
środowisk ale jest znacznie szerszy. 
Dziś jesteśmy autsajderem, jeżeli 
chodzi o poważną debatę, o poważną 
rozmowę i poszukiwanie rozwiązań 
związanych z zapobieganiem kata-
strofie klimatycznej. Z jednej strony 
słyszymy od pierwszoplanowych 
polityków partii rządzącej, że tak – 
zdecydowanie wszyscy jesteśmy 
za ochroną środowiska a z drugiej 
strony otwieramy nową kopalnię. 

Funkcjonuje tu jakaś podwójna 
rzeczywistość. Nie widać jakie-
gokolwiek sprzyjania „zielonej 
energetyce”, farmom wiatrowym, 
foto woltanice. Poszukiwania spo-

sobów lepszego wykorzystania ener-
gii hydrologicznej czy geotermalnej.   
Brak jest jasnego – rządowego 
programu, w którym mieszkańcy 
otrzymaliby ofertę za pośrednictwem 
wojewodów czy samorządów lokal-
nych na wymianę systemów ogrze-
wania swoich domów dziś często 
jeszcze metodą pamiętaną jeszcze 
za „Króla Ćwieczka”. Jeżeli Kraków 
i Prezydent Majchrowski dali radę 
to dlaczego reszta Polski nie może?
– I wreszcie kolejny z ważnych 
dla Pana tematów – w których 
również panuje zamieszanie i 
niepokój – edukacja. Dlaczego 

system oświaty nie nadąża za 
rynkiem pracy?
– Tu znowu należy zwrócić uwagę 
na organizację tego systemu, który 
podobnie jak system ochrony zdro-
wia czy system ochrony środowi-
ska uległ deregulacji. Jeżeli ważne 
ustawy dotyczące tak rozległych 
dziedzin naszego życia tworzone są 
na kolanie a podpisywane na tydzień 
przed rozpoczęciem roku szkolnego, 
jeżeli podpisuje się rozporządzenia, 
które w trakcie tworzenia i pod-
pisania otrzymują szereg bardzo 
konkretnych i krytycznych uwag, nie 
widząc w tym problemu, a tydzień 
po rozpoczęciu roku szkolnego to 
rozporządzenie zostaje zmienione to 
o czym my w ogóle mówimy?    

Zapis pełnej rozmowy  
znajdziecie Państwo na  

www.zyciepw.pl  - „Gość Życia –  
Teresa Urbanowska zaprasza” 

– Jeżeli ważne ustawy dotyczące tak rozległych dzie-
dzin naszego życia tworzone są na kolanie  
a podpisywane na tydzień przed rozpoczę-

ciem roku szkolnego, jeżeli podpisuje 
się rozporządzenia, które w trakcie 

tworzenia i podpisania otrzymują 
szereg bardzo konkretnych  
i krytycznych uwag (...) to  

o czym my w ogóle mówimy?  
– pyta Tomasz Szturo, kandy-
dujący do sejmu RP z listy KO

O problemach w oświacie, służbie zdrowia i ochronie środowiska z To-
maszem Szturo, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 3 w Kobyłce, radnym 
w Radzie Powiatu Wołomińskiego, ubiegającym się o mandat poselski z 
listy KO, rozmawia Teresa Urbanowska.

W Polsce może 
być lepiej

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. z 2018 r. poz. 121 
ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację 
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Zakładzie Usług 
Komunalnych w Markach na okres 21 dni tj. od dnia 
27 września 2019 roku do dnia 18 października 2019 
roku wykazu nieruchomości przeznaczonych do naj-
mu i 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.l
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Robert Szydlik: czarny koń tych wyborów

Wicestarosta na Posła... Kie-
dy podjął Pan decyzję o kan-
dydowaniu do Sejmu?

Robert Szydlik – Jeszcze w 
czerwcu, gdy mnie o to pytano, 
stanowczo i z przekonaniem za-
przeczałem. Nie planowałem 
udziału w tych wyborach. Od 10 
mies. pełnię funkcję wicestarosty 
wołomińskiego. To ogromny po-
wiat, bardzo ludny, więc razem 
ze Starostą Adamem Lubiakiem 
pracujemy naprawdę ciężko i 
zdecydowanie dłużej niż 8 h 
dziennie. Do tego dochodzi udział 
w wielu wydarzeniach w soboty 
i niedzielę. Skupiłem się na pra-
cy w przekonaniu, że trzeba jak 
najlepiej wypełnić misję, którą 
powierzyli mi wyborcy i Rada Po-
wiatu. Ale w lipcu nagle pojawiła 
się propozycja startu i oczekiwa-
nie, że podejmę się tej misji...
Dlaczego? Może Pan to wyja-
śnić?

Każde ugrupowanie chce 
wystawić mocną listę z rozpo-
znawalnymi kandydatami. Od 
początku lipca kolejni Posłowie 
Prawa i Sprawiedliwości, Wice-
premier Jacek Sasin, Wicemar-
szałek Senatu Maria Koc a także 
Senator RP prof. Jan Żaryn, z któ-
rym bardzo blisko współpracuję, 
namawiali mnie, żebym wystar-
tował. Przekonywali, że cieszę 
się dobrą opinią i jestem osobą 
rozpoznawalną, bo chyba jako 
jedyny samorządowiec z powiatu 
dość regularnie pojawiam się w 
telewizji. Przypominali mi też, że 
choć startowałem do Powiatu z 
dalszego miejsca na liście, to osią-
gnąłem najlepszy wynik, a gdy 
wybierano mnie na wicestarostę, 
uzyskałem także poparcie części 
radnych spoza klubu PiS.
Dla wielu postronnych ob-
serwatorów taka ścieżka 
„kariery politycznej” wyda-
wała się oczywista. Spotykał 

się Pan często z Prezyden-
tem, z Premierem RP…

Chyba nie tak często, ale te spo-
tkania rzeczywiście były. Wyni-
kały one z mojego zaangażowa-
nia w samorząd ale też udział w 
pracach Rady ds. Numizmatycz-
nych przy NBP, czy projektowa-
nie kolejnych odznaczeń – prezy-
denckiego Krzyża Zachodniego 
i medalu Pro Bono Poloniae dla 
Urzędu ds. Kombatantów. Teraz, 

już w kampanii, miałem przy-
jemność i zaszczyt brać udział w 
kilku spotkaniach „u boku” Pre-
miera Morawieckiego, b. Premier 
Beaty Szydło i innych czołowych 
polityków Prawa i Sprawiedliwo-
ści.
Co dla Pana jest najważniej-
sze w polityce?

Wiarygodność i nie zapomina-
nie o tym, co się wcześniej de-

klarowało. Zawsze byłem prze-
ciwnikiem rozpasania władzy i 
zadłużania się, które jest plagą w 
samorządach. Po objęciu funkcji 
wicestarosty wołomińskiego nie 
zmieniłem zdania i gdy mowa jest 
o kolejnym kredycie, ja upieram 
się, by najpierw szukać dotacji.
I jak sobie, jako władze Po-
wiatu, radzicie z pozyskiwa-
niem tych dotacji?

Szczęśliwie udało nam się przez 

te 10 mies. pozyskać dla Powiatu 
rekordowe dotacje, których łącz-
na wartość przekroczyła 50 mln 
zł. To rekord w skali nie tylko wo-
jewództwa, ale całego kraju. To 
pokazuje, jak pracuję. Oczywiście 
nie są to sukcesy indywidualne, 
a drużynowe, ale każda drużyna 
jest mocna siłą jej członków. Dla-
tego możemy się tym chwalić bez 
fałszywej skromności. Pełniąc 

funkcje publiczne staram się pa-
miętać, że władza nie może być 
celem, czy karmieniem swoich 
ambicji. To jest narzędzie, które 
działa dobrze tylko wówczas, gdy 
towarzyszy mu poczucie misji i 
gotowość do służby.  Jako władza 
nie dysponujemy publicznymi 
pieniędzmi dowolnie. Musimy 
pamiętać, że te pieniądze dano 
nam w depozyt i zarząd, co ozna-
cza ogromną odpowiedzialność.

W trakcie tej kampanii wi-
doczne jest wsparcie i popar-
cie ze strony Wicepremiera 
Jacka Sasina, Senatora Jana 
Żaryna… Widać na spotka-
niach, piknikach, dosłownie 
„wszędzie”…

Staram się pracować. Wybory 
to wyzwanie. Jeśli w obecnej pra-
cy samorządowej czy w kampanii 
wyborczej byłbym leniwy, to ja-

kim mógłbym zostać posłem? Za-
ufanie, jakim obdarzyli mnie wy-
bitni parlamentarzyści, jest dla 
mnie po ludzku miłe, ale też mo-
tywuje mnie do działania. W mi-
nionej kadencji blisko współpra-
cowałem z Senatorem Żarynem, 
a do objęcie funkcji wicestarosty 
byłem jego społecznym asysten-
tem. Poznaliśmy się bliżej, podej-
mowaliśmy wspólne inicjatywy 
(m.in. prezydenckie odznaczenie 
Krzyż Zachodni, który zaprojek-
towałem), nieraz reprezentowa-
łem Senatora na oficjalnych uro-
czystościach. Teraz On uznał, że 
jestem godzien poparcia i wspar-
cia. Prowadzimy razem kampa-
nię wyborczą, mamy wspólne 
banery, gazety, ulotki...

Jak Pan czuje, uda się...?
Do każdych wyborów podcho-

dzę z pokorą. Ciężko pracuję w 
samorządzie i wymagam bardzo 
dużo tak od innych, jak od same-
go siebie. Nie wiem, jak zdecydu-
ją wyborcy, ale jeśli obdarzą mnie 
zaufaniem, będzie to tylko po-
twierdzeniem, że warto wierzyć, 
ciężko pracować i nie zmieniać 
zdania co pięć minut. 

Skąd czerpie Pan energię, 
by nieustannie być w ruchu? 
Mówią o Panu „Szydlik to nie 
przytyje, bo ciągle jest w bie-
gu”… 

Oparcie daje mi rodzina. Żona 
(która jest położną) i trzy wspa-
niałe córki (17, 15 i 8 lat). To jest 
podstawa. A tym, co napędza 
mnie do pracy jest pasja. Wykony-
wałem wiele zawodów i zawsze 
napędzała mnie albo ciekawość 
świata, albo rozwijanie zaintere-
sowań. Gdy zdarzały mi się chwi-
le lenistwa, wiedziałem, że nie je-
stem na swoim miejscu, że muszę 
robić coś innego. Zaangażowanie 
w służbę publiczną jest dla mnie 
źródłem satysfakcji. Podejmuję 
kolejne działania w przekonaniu, 
że świat można zmieniać tu i te-
raz krok po kroku, cegiełka po ce-
giełce. Także lokalnie małe dobre 
zmiany są tym, co naprawdę war-
to robić. Nie przejmować się kry-
tyką. Bezwzględnie reagować na 
zło. Nie słuchać fałszywych przy-
jaciół, którzy są z nami, gdy nam 
się wiedzie. Jedynym miernikiem 
wartości naszego życia jest to, co 
po nas zostanie. 

Rozmawiała Maria Paszkowska

Obecny Wicestarosta Wołomiński jest wyjątkowo pracowitym samorządowcem i co kadencję wyborcy obdarzają go coraz więk-
szym zaufaniem. Także władze Prawa i Sprawiedliwości uznały, że Robert Szydlik ma szansę zostać dobrym parlamentarzystą  
i wskazały go jako jednego z trzech kandydatów do Sejmu RP z pow. wołomińskiego. Obserwując jego dorobek i kampanię wy-
borczą można postawić tezę, że szanse Roberta Szydlika na zdobycie poselskiego mandatu są bardzo realne.

Robert Szydlik ma poczucie 
humoru. Jedna z jego 
reklam wyborczych jest 
dość niestandardowa :)

Materiał wyborczy sfinansowany 
przez KW Prawo i Sprawiedliwość

Szydło... Szydlik... 
to niewątpliwie mocne na-
zwiska w szeregach
Prawa i Sprawiedliwości :)

– Popieram Roberta Szydlika. Znamy się i współpracujemy 
od wielu lat. Jest bardzo pracowitym i zaangażowanym sa-

morządowcem. Wiem, że będzie doskonałym parlamentarzy-
stą – mówi Wicemarszałek Maria Koc (na zdjęciu z prawej).
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–  Komitet Wyborczy Wyborców 
Koalicja Bezpartyjni Samorzą-
dowcy – to nie pierwszy raz, gdy 
wystawiacie Państwo swoją 
listę do Parlamentu. Jak duża 
jest Wasza lista?
– Koalicja Bezpartyjni Samorzą-
dowcy jest to ruch ogólnokrajowy, 
z którym wystartowaliśmy jesie-
nią ubiegłego roku w wyborach do 
sejmików, do powiatów i do gmin. 
Była to lista ogólnokrajowa, którą 
zarejestrowaliśmy we wszystkich 
województwach. Z tej listy – 
Bezpartyjnych Samorządowców, 
która osiągnęła wynik prawie 6% 
w skali kraju. W całym kraju, na 
tą naszą listę bezpartyjną, zagło-
sowało blisko milion osób. Dzięki 
temu wynikowi i pracy tysięcy 
naszych działaczy samorządo-
wych mamy mandat w Sejmiku 
na Mazowszu. Po raz pierwszy w 
historii Sejmiku Mazowieckiego 
jest mandat bezpartyjnego sa-
morządowca. Bo jak do tej pory – 
przez ostatnich 20 lat, jest trwała 
okupacja Sejmiku przez  radnych 
pochodzących z list partyjnych.
– A w jakim Klubie Radnych jest 
taki bezpartyjny radny?
–  Jak sama nazwa wskazuje 
radny bezpartyjny jest nieza-
leżny. Ponieważ Kluby Radnych 
są partyjne, to wierny zasadom 
jakie podjęliśmy w kampanii wy-
borczej, jestem jedynym radnym 
niezależnym. Ponieważ jestem 
sam, to Zarząd Urzędu Mazow-
sza zorganizował mi osobny stół, 
przy którym siedzę jednooso-
bowo. W niektórych wojewódz-
twach, takich jak Lubuskie czy 
Dolnośląskie, nasza lista osią-
gnęła blisko 15 % poparcia, stąd 
właśnie jedyny bezpartyjny, z 16 
województw, Marszałek w Polsce, 
którym jest Cezary Przybylski we 
Wrocławiu.
– Kandydując do Sejmu z takiej 
listy – w sumie jednak mało zna-
nej – na jaki procent poparcia 
liczycie? Nie funkcjonujecie 
przecież w żadnym 
rankingu...
–  Jeśli chodzi 
o rankingi to 
genera ln ie 
pomija się 
w  n i c h 
w s z y s t -
kie takie 
o d d o l n e 
r u c h y 
jak nasz. 
Scena po-
l i tyczna 
j e s t  n a 

tyle zamurowana i wszyscy dzi-
siejsi liderzy pilnują tego, aby 
ta walka wyborcza odbywała się 
tylko pomiędzy czterema partiami 
i nie dopuszcza się praktycznie 
możliwości, aby pojawili się nowi 
konkurenci. Dlatego w żadnym 
sondażu nawet pytania takie nie 
są zadawane – Co Pan/ni sądzi o 
Bezpartyjnych Samorządowcach? 
Takich pytań po prostu nie ma, 
wobec tego nie ma też nas w 

rankingach. Bezpartyjni Samorzą-
dowcy złożyli 25 pełnych, ponad 
5000 tysięcznych list zebranych 
podpisów w 25 okręgach wybor-
czych a przypomnę, że minimalny 
próg, który gwarantuje udział 
liście krajowej, jest 21 list. Wobec 

tego Bezpartyjni Samorządowcy 
złożyli tych list 25. Dopuszczono 
do rejestracji tylko 19. Ja nie wiem, 
czy któryś komitet w Polsce, łącz-
nie z naczelnymi partiami, jeżeli 
się mylę to przepraszam, zebrał 
ponad 200 000 podpisów poparcia.  
A jeżeli by przyjąć cyfrę 5 000 na 
listę dla 21 okręgów to byłoby 105 
000 głosów a my zebraliśmy po-
nad 220 000 podpisów poparcia a 
mimo to Państwowa Komisja Wy-

borcza nie dopuściła do tego, aby 
taki komitet pojawił się w ogóle na 
liście krajowej. Wobec tego mamy 
numer 8. Przy okazji namawiam 
do głosowania na listę nr 8, która 
jest listą tuż po partyjnych listach 
i będzie startowała w 19 okręgach 
wyborczych w tym w okręgu tzw. 
obwarzanka warszawskiego czyli 
w okręgu nr 20.  Będziemy rów-
nież w Katowicach, w Krakowie, 
we Wrocławiu, w Bydgoszczy, w 
Toruniu i w wielu, wielu innych 
ośrodkach – łącznie w 19 okręgach 
wyborczych.
– Cofnijmy się na chwilę do 
początków samorządu. Czym 
różnią się nastroje jakie pa-
nowały na początku lat 90. od 
tych z jakimi mamy do czynienia 
obecnie? A może nie ma żad-

nych różnic?

– Miałem to szczęście, że w 90. 
roku zostałem radnym powsta-
jącego – pierwszego wolnego, 
samorządu Gminy Wołomin. 
Wtedy w 90. roku w ramach Komi-
tetu Obywatelskiego Solidarności 
zostałem radnym. Od tamtej pory 
biorę udział w wyborach, nadal 
jako kandydat bezpartyjny i nie 
zamierzam tu nic zmieniać. Co-
fając się wstecz muszę przyznać, 
że najbardziej aktywny, najbar-

dziej ogarnięty entuzjazmem był 
samorząd I i II kadencji. Sam 
fakt, że wówczas żadna partia nie 
wprowadziła radnego mówi o at-
mosferze. My wtedy tworzyliśmy 
zręby samorządu w Polsce. Po 
całym okresie PRLowskim nie 
było niczego takiego jak „wolny”, 
„niezależny” samorząd. Ja jako 
radny – wówczas I kadencji i wszy-
scy moi koledzy radni – nie pod-
jęliśmy przez dwa lata uchwały o 
wysokości należnych nam diet. 
Po dwóch latach przyjechała taka 
pani z Warszawy i nas namawiała, 
żebyśmy jednak taką uchwałę 
podjęli. Jeśli dobrze pamiętam 
było to chyba 20 złotych.     
Na pełny zapis rozmowy zapra-

szamy do TV Internetowej  
na www.zyciepw.pl – program 

„Teresa Urbanowska zaprasza” 

– (...) zebraliśmy ponad 220 000 podpisów po-
parcia a mimo to Państwowa Komisja Wybor-

cza nie dopuściła do tego, aby taki komitet 
pojawił się w ogóle na liście krajowej. Wobec 

tego mamy numer 8. Przy okazji namawiam 
do głosowania na listę nr 8, która jest listą 

tuż po partyjnych listach i będzie startowała 
w 19 okręgach wyborczych w tym w okręgu 

tzw. obwarzanka warszawskiego czyli w 
okręgu nr 20 – mówi Konrad Rytel ubiegają-

cy się o mandat poselski z listy nr 8

W 1990 roku  
tworzyliśmy  
zręby samorządu

O listach bezpartyjnych do Sejmu z Konradem Rytlem, radnym Sejmiku Mazo-
wieckiego, pierwszym i wieloletnim starostą wołomińskim, prezesem Zarządu 
Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, który ubiega się o mandat poselski 
z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Koalicja Bezpartyjni Samorządowcy

W wyniku realizacji 
tego ważnego dla miesz-
kańców projektu powsta-
nie na terenie Gminy 
Jadów pięć miejsc, a w 
każdym z nich docelowo 
znajdą się: cztery  tereno-
we pomoce edukacyjne, 
dwie tablice edukacyj-
ne oraz jeden hotel dla 
owadów

W sumie zamonto-
wanych zostanie 35 
nowych elementów 
infrastruktury te-
renowej. Wytypo-
wane do montaży 
wspomnianej in-
frastruktury miej-
sca to tereny przy 

szkołach podstawowych 
w Myszadłach, Jadowie, 
Nowinkach, Szewnicy  
i Urlach.

Po zakończeniu mon-
tażu urządzeń w każdym 
z tych miejsc odbywać się 
będą warsztaty z szero-
ko pojętej edukacji eko-
logicznej adresowane 
do dzieci i młodzieży 
z terenu Gminy Jadów. 
Warsztaty prowadzone 
będą przez wykwalifiko-

wanych w tym zakresie 
nauczycieli oraz osoby 
zaproszone do współpra-
cy m.in. leśników.

Planowane jest prze-
prowadzenie co najmniej 
42 godzin zegarowych 
warsztatów ekologicz-
nych, w któr ych we-

dług szacunków weź-
mie udział 1010 osób. 
Będą to dzieci i młodzież 
(uczniowie szkół oraz 
przedszkoli) a także ich 
rodzice, babcie, dziadko-
wie i starsze rodzeństwo. 

Władze Gminy Ja-
dów mają nadzieję, że 
udziałem w warsztatach 
ekologicznych będą za-
interesowane również 
osoby nie związane ze 
szkolnictwem i edukacją, 
a zainteresowane ochro-
ną przyrody, i szeroko 
rozumianą problematyką 
ochrony środowiska na-
turalnego.

Źródło: UG Jadów

Planowane jest 
przeprowadzenie co 
najmniej 42 godzin 
zegarowych warsztatów 
ekologicznych, w których 
według szacunków weź-
mie udział 1010 osób. 
Będą to dzieci i młodzież 
a także ich rodzice, 
rodzeństwo i dziadkowie.

3 października Wójt Gminy Jadów Dariusz Kokoszka  
podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 
dofinansowanie realizacji zadania pn. „Edukacja eko-
logiczna w naszej gminie”. Dotacja została przyznana 
na kwotę 62.268,75zł.

Kolejna dotacja 
dla Gminy Jadów

w
 trosce o środow

isko naturalne

Ze strony przyjmujących, 
porozumienie z Miastem 
Ząbki w tej sprawie podpi-
sali odpowiednio: Zbigniew 
Forysiak Komendant Straży 
Miejskiej w Ząbkach oraz 
Krzysztof Jastrzębski wice-
prezes / naczelnik OSP w 
Ząbkach. 

Zakupu dokonano na 
wniosek mieszkańców 

Z ą b e k . 
Z a r ó w -
no Straż 
Miejska jak 
i Ochotnicza 
Straż Pożarna 
będą woziły, przeno-
śne defibrylatory, "w pogoto-
wiu" w swoich samochodach, 
którymi poruszają się po 
Ząbkach. Ochotnicza Straż 
Pożarna dodatkowo otrzy-
mała tzw. deskę ortopedycz-
ną, służącą do transportu 

poszkodowanych osób. Cały 
sprzęt posłuży do ratowania 
poszkodowanych w wypad-
kach komunikacyjnych oraz 
w codziennych, zagrażają-
cych życiu i zdrowiu, sytu-
acjach losowych.

Sprzęt szkoleniowy, 
który  będzie znajdował 
się na wyposażeniu Straży 
Miejskiej oraz Ochotniczej 
Straży Pożarnej będzie słu-
żył do szkoleń, które będą 

prowadzone głównie dla 
młodzieży szkolnej oraz 

dla nauczycieli, ale 
nie tylko. Planowana 
jest realizacja akcji 

pn. "Podaj 
dotyk życia" 

zainicjowanej 
przez komen-

danta strzelców 
ząbkowskich Mirosława 

Sobieckiego i wspierającego 
akcję radnego ząbkowskie-
go Marcina Kubickiego. 
Celem akcji jest szkolenie 
mieszkańców Ząbek z za-
kresu  udzielania pierwszej 
pomocy.

Zakupu defibrylato-
rów dla SM i OSP 

Ząbki oraz sprzętu 
do szkoleń z zakresu 

pierwszej pomocy 
dokonano na 

wniosek 
miesz-

kańców 
Ząbek.

3 października br. Burmistrz Miasta Ząbki 
Małgorzata Zyśk przekazała Straży Miejskiej i 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach defibry-
latory wraz ze sprzętem do szkolenia z pierwszej 
pomocy. 

Defibrylatory dla 
SM i OSP Ząbki

Sprzęt ratujący życie



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 10 października 2019powiat

Uczestnicy projektu 
wezmą udział w różnorod-
nych, ale spójnych tema-
tycznie warsztatach m.in. 
ceramicznych filcowania 
oraz fotografii dokumen-
tacyjnej, prowadzonych  
w niedużych grupach. 
Każde zajęcia oraz dwa 
happeningi tematyczne 
– “jak dobrze znasz 
miejsce w któr ym 
mieszkasz?” będą 
nawiązywały  do 
przemysłu i tech-
nologii Wołomina 
na podstawie i w 

odniesieniu do jego 100 
letniej historii. Zajęcia 
utrzymane będą w klimacie 
wydarzeń artystycznych, 
mających swój przekaz  
i dramaturgię.

Warsztaty mają cha-
rakter cykliczny. Pierwsze 
wydarzenie odbyło się 7 
października. Terminy ko-
lejnych spotkań zaplano-
wano na 16 października  w 
godz. 18.00-19.00, 23 paź-
dziernika w godz. 18.00-
19.00 oraz 30 października 
w godz. 18.00-19.00

Ostatnie, listoadowe 
spotkanie odbędzie się w 
dniu 5 listopada w godz. 
18.00-19.00

Warsztaty odbywają się 
w Wołominie, przy ul. Że-

laznej pawilon 2 (piętro).
Wstęp na warsztaty jest 

bezpłatny, liczba miejsc 
ograniczona (obowiązu-
je kolejność zgłoszeń). 
Pi e r w s z e ń s t w o  m a j ą 
mieszkańcy Wołomina ob-
szaru objętego Gminnym 
Programem Rewitalizacji.

Zgłoszenia są przyjmo-
wane pod nr tel. 795 990 
820 od poniedziałku do 
piątku w godz. 9.00 – 14.00.

Projekt jest finanso-
wany przez Gminę Woło-
min w ramach Gminnego 
Programu Rewitalizacji 
(program Wołomin Od-
nowa: wsparcie projektów 
lokalnych).

Organizatorem cyklu 
warsztatów jest Fundacja 
Ogarnij Emocje.

Źródło: UM Wołomin

Uczestnicy 
projektu wezmą 
udział w różnorod-
nych, ale spój-
nych tematycznie 
warsztatach m.in. 
ceramicznych filco-
wania oraz fotografii 
dokumentacyjnej, 
prowadzonych w 
niedużych grupach. 

7 października rozpoczął się cykl warszta-
tów zatytułowanych „Ocalić od zapomnie-
nia”, które mają na celu popularyzację 
dziedzictwa kulturowego Wołomina w odnie-
sieniu do 100 letniej historii miasta

Warsztaty  
z historią Wołomina

historia nie jedno m
a im

ię

Warsztaty  
pisania ikon

 698 655 256

Starosta Wołomiński 
Adam Lubiak

oraz 
Burmistrz Miasta Zielonka 

Kamil Iwandowski
zapraszają 

w dniu 12 października 2019 roku,
na uroczyste otwarcie 

Otwartej Strefy Aktywności (OSA)
na terenie Domu Pomocy Społecznej w Zielonce.

 Program:
godz. 13:30 Msza Święta w kaplicy DPS
godz. 14:30 Zwiedzanie DPS
godz. 15:00 Otwarcie OSA i poczęstunek

Zadanie zostało  dofinansowane przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków  FRKF.

W Kobyłce organizowanych jest wiele imprez muzycznych i kulturalnych, którym patronuje 
Burmistrz Miasta. Niektóre z nich to wydarzenia nowe i zdobywające dopiero popularność. Inne 
natomiast to festiwale organizowane od wielu lat.

Podejście lokalnych samorzą-
dów do kultury cały czas ewolu-
uje. – Organizując czy patronując 
przedsięwzięciom kulturalnym, 
Urząd Miasta myśli nie tylko  
o mieszkańcach Kobyłki. Zmienia 
się  myślenie, że odbiorcami orga-
nizowanych w mieście wydarzeń są 
tylko osoby tu  mieszkające. Okazu-
je się, że to  także mieszkańcy naj-
bliższych okolic Kobyłki. Niektóre 
wydarzenia kulturalne, odbywające 
się w Kobyłce są  magnesem także 
dla ludzi spoza regionu – mówi 
Edyta Zbieć, burmistrz Miasta 
Kobyłka. - Mamy niezwykłych 
mieszkańców o wysublimowanym 
guście muzycznym, co  mnie nie-
zmiernie cieszy – podkreśla. 

Istotnie, wiele wydarzeń kul-
turalnych gromadzi prawdziwe 
tłumy. Takim przykładem z pewno-
ścią jest  Festiwal „Perła Baroku”, 
który od 2008 r. odbywa się w Ko-
byłce regularnie. Szacuje się, że w 
ciągu tych wszystkich lat koncerty 
zobaczyło ponad 45 000 osób. W 
kobyłkowskiej Bazylice Mniej-
szej występowali zdobywcy m.in. 
Grammy, Midem, Gramophone i 
zwycięzcy najbardziej prestiżowych 
konkursów muzycznych świata.

Festiwal jest dofinansowywany 
ze środków miasta i odbywa się pod 
patronatem Burmistrza Kobyłki. 
Słynie ze znakomitej atmosfery, 
niezwykłego piękna i różnorodno-
ści koncertów oraz najwyższego 
poziomu artystycznego. Tegorocz-
ny Festiwal odbył się w roku, w któ-
rym Polska świętuje 200 rocznicę 
urodzin Stanisława Moniuszki, 
wyjątkowego dla naszej historii 
kompozytora. Twórcą i Dyrektorem 

Festiwalu jest Anna Szarek, jedyna 
na świecie dwukrotna zwyciężczyni 
Międzynarodowego Konkursu im. 
Krzysztofa Pendereckiego.

Patronatem Burmistrza Mia-
sta Kobyłka została objęta tak-

że III edycja Ogólnopolskiego 
Festiwalu Pieśni Legionowej, 
odbywającego się w Wołominie. 
Festiwal  ten stwarza sposobność 
do spotkań z historią Polski w 
artystycznym wykonaniu. Eli-
minacje rejonowe tegorocznej 
edycji odbyły się w Białej Podla-

skiej, Węgrowie, Ciechanowie i 
właśnie w Kobyłce (w kwietniu) 
w Miejskim Ośrodku Kultury. 
Pierwsze miejsce zajęła repre-
zentantka Kobyłki – Joanna 
Polkowska. 

Rozpoczynająca się jesień bę-
dzie również obfitowała w atrakcję 
dla wielbicieli muzyki tradycyjnej. 
Po sześciu edycjach realizowa-
nych w Wołominie (od 2013 roku) 
Festiwal Harmonistów razem  
z prowadzącym, Adamem Stru-
giem, śpiewakiem i instrumenta-

listą, etnomuzykologiem, poetą, 
autorem piosenek i kompozytorem 
muzyki teatralnej i filmowej prze-
nosi się do Kobyłki. W listopadzie 
Festiwal Harmonistó odbędzie 
się po raz pierwszy w Kobyłce,  

w tutejszym MOK. Jest on popu-
larnym i rozpoznawalnym wyda-
rzeniem w środowisku muzyków 
tradycyjnych, nie tylko na Mazow-
szu, ale na arenie ogólnopolskiej. 
Jest to przedsięwzięcie nastawione 
na wspólne świętowanie i doświad-
czanie muzyki.

Kobyłka ma ambicje  
i predyspozycje,   
aby być stolicą kultury powiatu

Pod patronatem Edyty 
Zbieć, burmistrz Miasta 
Kobyłka odbywa się sze-
reg wydarzeń kulturalnych 
i muzycznych m.in. presti-
żowy Festiwal „Perła Baro-
ku”. Po sześciu edycjach 
realizowanych w Wołomi-
nie do Kobyłki przenosi 
się, razem z prowadzącym 
Adamem Strugiem, Festi-
wal Harmonistów, którego 
pierwsza koyłkowska 
edycja odbędzie się  
w listopadzie 2019 roku. 
– Mamy niezwykłych 
mieszkańców o wysubli-
mowanym guście muzycz-
nym, co mnie niezmiernie 
cieszy – podkreśla Edyta 
Zbieć, Burmistrz Kobyłki.
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Pracownia kompute-
rowa zostanie doposażona  
w kolejne stanowiska kompu-
terowe. W podziękowaniu za 
okazaną pomoc- Wójt Gminy 
Radosław Korzeniewski oraz 
dyrektor szkoły Stanisław 
Wójcik przekazali na ręce 
pana Michała Prószyńskiego 
– radnego Sejmiku Mazo-
wieckieg akwarele wykonane 
przez uczniów z kółka pla-
stycznego.

Dyrekcja i kadra dy-
daktyczna Szkoły Podsta-

wowej im. C.K. Norwida  
w Dąbrówce kładą duży na-
cisk na wszechstronną edu-
kację swoich wychowanków.  
Służą temu m.in. pracownia 
komputerowa, wycieczki  
i warsztaty tematyczne orga-
nizowane dla uczniów. 

30 września klasy IIIb  
i IIIc udały się na wycieczkę 
do gospodarstwa agrotu-
rystycznego Cuda i Wianki 
„Wieś sielska mazowiecka”. 
Celem wycieczki było kształ-
towanie praktycznych umie-

jętności i samodzielności; 
wykorzystanie i tworzenie 
okazji do poznawania rze-
czywistości przyrodniczej 
poprzez obserwowanie i od-
krywanie ;uświadomienie po-
trzeby spożywania produktów 
mlecznych oraz właściwego 
zachowania w kontakcie ze 
zwierzętami. 

Dwa tygodnie wcześniej 
uczniowie klas siódmych  
uczestniczyli w warsztatach  
fizyczno – chemicznych   
prowadzonych przez Artu-

ra Wnuka Tematem zajęć 
był atrament sympatyczny, 
jedna z form steganografii, 
polegająca na zapisywaniu 
wiadomości substancją bez-
barwną w momencie pisania 
lub tracącą barwę po krótkim 
czasie.  Dla klas ósmych 
tematem przewodnim była 
elektryczność – od Talesa 
do Franklina. Wycieczki i 
warsztaty były znakomitym 
dopełnieniem lekcji.

(opr)

kolejne kom
putery dla uczniów

Pracownia komputerowa  
w szkole podstawowejw Dąbróce zostanie doposażona 

w kolejne stanowiska komputerowe.

Szkoła Podstawowa im. C.K. Norwida  
w Dąbrówce otrzymała 10 komputerów   
dzięki wsparciu Michała Prószyńskiego  
– radnego Sejmiku Mazowieckiego i ARiMR. 

Dobrze się uczyć  
w Dąbrówce

W dniach 20-22 września 2019 roku,  w miejscowości Tresna, w województwie śląskim, strażacy 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach mieli zaszczyt brać udział w jubileuszowych  X Między-
narodowych Maltańsko-Strażackich Manewrach Ratowniczych. Udział zawdzięczają wygranej 
w prestiżowym konkursie zorganizowanym przez Polski Koncern Naftowy Orlen.

OSP Ząbki na Strażackich Manewrach 
Ratowniczych - Tresna 2019

Podczas tego intensywnego week-
endu ząbkowscy strażacy: Krzysztof 
Jastrzębski, Mirosław Sikora, Hubert 
Królikowski oraz Kamil Zając, mieli 
okazję sprawdzić się w wielu dziedzi-
nach z zakresu ratownictwa przed-
medycznego wspólnie z ratownikami 
medycznymi oraz innymi druhami 
strażakami z jednostek z całej Polski 
i Ukrainy. 

Tradycyjnie wydarzenie rozpoczęło 
się  panelem naukowym, podczas 
którego uczestnicy mogli wysłuchać 
dwóch prelekcji. Pierwsza z nich 
dotyczyła  autyzmu, druga metodyki 
wywiadu SAMPLE  czyli zbierania na 
miejscu zdarzenia informacji, mają-
cych pomóc w udzieleniu niezbędnej 
pomocy. Podczas części szkolenio-
wej ząbkowscy strażacy mieli także 
możliwość korzystania z symulatora 
dachowania.

Manewry obfitowały również  
w zajęcia praktyczne, które odbywały 
się zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. 
Zadania podzielone były trzy bloki:  
ratowniczo - medyczny, sprawno-
ściowy i test wiedzy. Uczestnicy mieli 
okazję przetestować swoją wiedzę i 

umiejętności prowadząc działania 
podczas improwizowanych zdarzeń 
losowych. Strażacy z Ząbek brali udział 
m.in. w zdarzeniu masowym symulu-
jącym atak terrorystyczny, symulacji 
upadku z wysokości, kłótni domowej 
zakończonej próbą zabójstwa, wypadku 
komunikacyjnym karetki pogotowia czy  
próbie pozbawiania życia ofiary podczas 
rytuałów satanistycznych. Wszystkie za-
dania polegały na szybkiej ocenie stanu 
osób poszkodowanych,  prawidłowym 
przeprowadzeniu resuscytacji krąże-

niowo - oddechowej, zebraniu  wywiadu 
chorobowego, udzieleniu wsparcia 
psychicznego oraz na przygotowaniu 
poszkodowanych do transportu. Impro-
wizacje przeprowadzone były w sposób 
niezwykle realistyczny.

Jednym z najciekawszych zadań dla 
strażaków z OSP Ząbki  okazała się sce-
na z rytuałem satanistów, w którym to 
młoda dziewczyna została skrępowana  
i powieszona do góry nogami. Po przy-
byciu na miejsce okazało się, że osoba 
poszkodowana  miała podcięte tętnice 
na nadgarstkach i  była nieprzytomna. 
To szokujące zdarzenie miało miejsce  
w porze nocnej, co dodatkowo utrud-
niało akcję ratowniczą. Czas całkowity 
na wykonanie każdego manewru wyno-
sił 10 min i był oceniany przez wykwa-
lifikowanych ratowników medycznych. 
Podczas powyżej opisanego ćwiczenia  
strażacy z OSP Ząbki musieli w jak 
najkrótszym czasie udzielić osobie 
poszkodowanej pomocy, ocenić jej 
stan, odpowiednio zabezpieczyć obficie 
krwawiące miejsca na ciele oraz przy-
gotować do transportu na specjalnej do 
tego celu przeznaczonej desce ortope-
dycznej. Dodatkowym utrudnieniem 

podczas działań okazała się obecność 
członków sekty satanistów, którzy pró-
bowali za wszelką cenę uniemożliwić  
udzielenie pomocy poszkodowanej 
dziewczynie.

Trzy dni spędzone na X Między-
narodowych Maltańsko-Ratowni-
czych Manewrach były ekscytującym 
i interesującym doświadczeniem, 
które pozwoliło druhom z OSP Ząbki 
wzbogacić swoją wiedzę, udoskona-
lić umiejętności ratownicze, a także 
sprawdzić się w ekstremalnych sy-
tuacjach. Dzięki tego typu szkoleniu 
strażacy z OSP Ząbki mogą od te-
raz jeszcze skuteczniej nieść pomoc  
w potrzebie, w każdych warunkach  
i o każdej porze dnia i nocy.

– Dzięki udziałowi w X Między-
narodowych Maltańsko -Strażackich 
Manewrach Ratowniczych Tresna 
2019 mieliśmy możliwość zdobycia 
doświadczenia w sytuacjach niezwykle 
trudnych dla strażaków i ratowników. 
Mamy ogromną nadzieję, że nigdy nie 
będziemy musieli wykorzystać tej wie-
dzy w praktyce – podkreślają zgodnie 
druhowie z OSP Ząbki

Zdjęcia: Marzena Toton

Strażacy z OSP Ząbki uczestniczyli w Maltańsko-Strażackich Manewrach Ratowniczych Zadania polegały m.in. na szybkim udzieleniu pierwszej pomocy przedmedycznej

- Dzięki udziałowi w X Mię-
dzynarodowych Maltańsko 
-Strażackich Manewrach 
Ratowniczych Tresna mie-
liśmy możliwość zdobycia 
doświadczenia w sytuacjach 
niezwykle trudnych dla 
strażaków i ratowników 
(...) – zgodnie podkreślają 
strażacy z OSP Ząbki
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Warsztaty  
pisania ikon

 698 655 256 UW
AG

A!

Praca
Zatrudnię

Poszukuję osoby, która poszuka dla 
mnie wiele rzeczy w internecie (działanie 
wiele razy) stawka do uzgodnienia tel. 
578 720 559.

Budownictwo 
Materiały 

 Sprzedam 30 paczek styropianu  
gr. 15 cm/20 zł paczka tel. 508 261 845

Budownictwo 
Usługi

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

Nieruchomości 
Sprzedam

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe  
w Wołominie. Parter z Loggią i ogród-
kiem, pow. 50 m2, nowa instalacja elek-
tryczna i okna PCV, 300 m – stacja PKP,  
tel.  604 275 295.

Usługi - Różne   

 

DROGI ASFALTOWE  
budowa i naprawa drogowyserwis.pl

 

Transport/Przeprowadzki
tel. 500 349 713

OGŁOSZENIA DROBNE

VII Sportowa Paraolimpiada 
Pod Dębami w Ostrówku

25 września 2019 r. na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej w Ostrówku odbyła się VII Sportowa Paraolimpiada 
Pod Dębami w Ostrówku

Organizatorem imprezy był Zespół 
Szkół Specjalnych im. Marii Grzego-
rzewskiej w Ostrówku, współorganiza-
torem zaś Powiat Wołomiński oraz Lo-
kalna Grupa Działania „Równiny Wo-
łomińskiej“ w Tłuszczu. Po raz kolejny 
patronat honorowy nad imprezą objęli: 
Mazowiecki Kurator Oświaty, Mar-
szałek Województwa Mazowieckiego,  
a także Nadleśnictwo Drewnica  
w Ząbkach i Wójt Gminy Klembów.

Wsparcia finansowego i rzeczowego 
udzielili: Wójt Gminy Klembów, Nadle-
śnictwo Drewnica w Ząbkach, Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Klem-
bowie, Gminny Ośrodek Kultury w 
Klembowie, Zakłady Mięsne Malina w 
Lipce, Masarnia Wędlin Tradycyjnych 
Jasińscy Klembów, Interfiber w Lipce, 
Apteka „Antidotum” w Ostrówku, 
Stowarzyszenie „Czas na Dzia-
łanie” z Dobczyna, Maciej 
Szulin z Ostrówka, Firma 
Lecher z Klembowa, 
przewodnicząca sto-
warzyszenia „Czas 
na Działanie” z Do-
bczyna pani Iwona 
Rosiak – fundator 
piłek do siatków-
ki dla każdej z 
drużyn. Patronat 
medialny nad Pa-
raolimpiadą objęło 
Radio FAMA.

Sportowe święto 
rozpoczęła Dyrektor 
Zespołu Szkół Specjal-
nych w Ostrówku Pani 
Agnieszka Pytkowska, która 
przywitała drużyny z zaprzy-
jaźnionych szkół i placówek, 
życząc wszystkim uczestnikom 
wielu pozytywnych wrażeń oraz pięk-
nej sportowej rywalizacji. Podkreśliła, 
że sama obecność zawodników już 
czyni ich zwycięzcami. Na uroczystości 
obecni byli m.in. Wicestarosta Powiatu 
Wołomińskiego Pan Robert Szydlik, 
Naczelnik Wydziału Edukacji pani 

Hanna Skrzypczak, Radna Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego pani 
Bożena Żelazowska, przedstawiciele 
Rady Rodziców.   

Paraolimpiada skierowana była do 
dzieci i młodzieży z niepełnosprawno-
ścią intelektualną i z niepełnosprawno-
ściami sprzężonymi ze szkół i ośrodków 
z terenu powiatu wołomińskiego i 
powiatów ościennych. Wystartowała 
w niej rekordowa ilość 240 zawod-
ników z 19 szkół i placówek.

Uczestników na murawę 
boiska wyprowadziły przed-
szkolaki z Samorządowego 
Przedszkola w Ostrówku, a 

organizatorów przy przeprowadzeniu 
konkurencji sportowych wsparli wo-
lontariusze - uczniowie Zespołu Szkół 
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
w Tłuszczu.

Głównymi celami imprezy było: 
propagowanie różnych form aktyw-
ności fizycznej, tworzenie warunków 
sprzyjających spontanicznej i zorga-
nizowanej aktywności ruchowej, za-

chęcanie dzieci i młodzieży 
do czynnego udziału w grach, 

zabawach ruchowych   oraz 
integracja osób niepełnospraw-

nych ze środowiskiem lokalnym. 
Przed rozpoczęciem konkurencji 
sprawnościowych uczestnicy i zapro-
szeni goście mogli podziwiać pokazy 
tancerzy z Klubu Tańca Sportowego 
Shock Dance z Wołomina pod opieką 
pana Roberta Jakubowskiego. W kilku 
słowach przybliżali swoją działalność 

szermierze z Fundacji Akademia 
Integracji „Praca, Edukacja Sport”.

Zawodnicy wzięli udział w licz-
nych konkurencjach: biegu prze-
łajowym, rzutach woreczkiem do 
hula hop, strzałach piłką do bramki, 
rzutach do kosza, rzutach do tarczy, 
rzutach piłką lekarską na odległość i 
prowadzeniu piłki do unihokeja.

Podczas Paraolimpiady obecni byli 
przedstawiciele Fundacji Legii z ma-

skotką Misiem Kazkiem oraz repre-
zentantka Policji Rzecznej, której 
towarzyszyła maskotka - Kapitan 
Wyderka. Nad bezpieczeństwem  
w trakcie sportowych zmagań 
i zabawy czuwała gminna i po-
wiatowa Straż Pożarna, Policja, 
pan Michał Kundziołka dyrektor 
Przychodni „Salus” w Ostrów-

ku oraz pani pielęgniarka Zofia 

Budek. Wszystko nagrywała TVP 
Warszawa. Nagłośnienie imprezy 
zapewniał pan Wisław Lesniewski z 
GOK w Klembowie.

Po zakończeniu części sportowej 
zawodnicy udali się na poczęstunek 
i integracyjną zabawę przy muzyce. 
Pomimo zaciętej rywalizacji spor-
towej i ducha walki zwycięzcami 
byli wszyscy. Każdy z uczestników 
otrzymał pamiątkowy medal, dyplom 
i upominek.

Głównymi celami  
VII Sportowej Paraolimpiady 

Pod Dębami w Ostrówku było: 
propagowanie różnych form aktywności 

fizycznej, tworzenie warunków sprzyjających 
spontanicznej i zorganizowanej aktywności 

ruchowej, zachęcanie dzieci i młodzieży  
do czynnego udziału w grach, zabawach 

ruchowych  oraz integracja osób niepełno-
sprawnych ze środowiskiem lokalnym.  

– Zaczęłam od słowa pasja, czy 
to dobre określenie dla tego co 
robisz?
- Oczywiście, ale od razu muszę 
zaznaczyć, że pasja i chęć niesienia 
pomocy oraz wszystkie związane z tym 
inicjatywy to nie tylko moja domena. 
Tylko dzięki pasji i zaangażowaniu 
innych ludzi mogę, możemy, robić 
to co robiliśmy do tej pory, a obecnie 
nawet jeszcze więcej. 
– Znamy Cię ze Sztabu WOŚP 
Ząbki i corocznych finałów WOŚP 
w Ząbkach, wspomniałeś jednak, 
że obecnie chciałbyś robić jeszcze 
więcej
– Może od razu wyjaśnię, że to nie 
są tylko moje plany. Nie działam sam  
i to trzeba wyraźnie podkreślić.  
Są to plany moje i moich wspaniałych 
przyjaciół, zapaleńców, którzy tak jak 
ja, chcą pomagać innym z potrzeby 
serca. Tak jest od początku naszej 
przygody z WOŚP, tak jest też obec-
nie, kiedy planujemy zintensyfikować 
naszą działalność.
– Nadal jest to bardzo enigmatycz-
na odpowiedź, a czy możesz po-
wiedzieć o tym coś więcej? 
- W trakcie organizacji 
ostatniego finału, do-
staliśmy mnóstwo 
pytań od wolonta-
riuszy, ich rodziców  
i naszych dar-
czyńców, czy 
nasze działania 
ograniczają się 
tylko do tego fi-
nału, czy może robimy coś wię-
cej, czy prowadzimy inne inicjatywy.  
W zasadzie odpowiedź była jedna, ale 
doszliśmy do wniosku, że wcale nas 
ona nie cieszy. Długo zastanawiali-
śmy się, w całym naszym gronie, czy 
możemy zrobić coś więcej. Okazało 
się, że mamy mnóstwo pomysłów, 
że lokalnie jest jeszcze tak wiele 
do zrobienia, a skoro jest tylu ludzi  
o wielkich sercach to spróbujemy to 
wykorzystać. Tak powstał pomysł, 

żeby Sztab WOŚP Ząbki przeobraził 
się w Stowarzyszenie Sztab Ząbki.  
I tak oto jesteśmy.
– Stowarzyszenie? Wspaniale. To 
niesamowita informacja. A czy jest 
szansa, że uchylisz rąbka tajemni-
cy i opowiesz o Waszych planach?
- Planów i pomysłów mamy bar-
dzo dużo. Oczywiście cel jest je-
den – pomoc lokalnej społeczności, 

ale nie tylko. Może zacznę od tego, 
co już zrobiliśmy, co chcemy robić  
w najbliższym czasie. Jak Ci wiadomo, 
nasza współpraca z ząbkowskim OSP 
zawsze była bardzo bliska, głównie 
z uwagi na zbieżność naszych ob-
szarów działania. W chwili obecnej, 
jako Stowarzyszenie Sztab Ząb-
ki, wykupiliśmy serwer, domenę  
i stronę www dla OSP. Ząbki Zajmuje-
my się również stworzeniem tej strony. 
To nasza pierwsza inicjatywa. Kolejne 

to między innymi pomysł reaktywacji 
Radia Ząbki. Chcemy, przy pomocy 
Pani Burmistrz, wznowić działal-
ność ząbkowskiej rozgłośni, jednak  
w niecodziennej formie, ale ta forma 
niech na razie pozostanie tajemni-
cą i niespodzianką na przyszłość. 
Oczywiście chcemy nawiązać bliż-
szą współpracę z Fundacją DKMS,  
a także Mazowieckim Szpitalem 
Wojewódzkim Drewnica w Ząbkach. 
Nie możemy również zapomnieć  
o WOŚPie, teraz chcemy zaangażować 
się w więcej akcji Fundacji, nie tylko w 
coroczne finały. To tak na początek, a o 
wszystkich pomysłach, tych o których 
wspomniałem i o każdym następnym, 
będziemy na bieżąco informować na 
naszej stronie www.sztabzabki.pl oraz 
na naszym Facebook’owym profilu. 
– Brzmi to wszystko wyjątkowo i 
bardzo szlachetnie. Ale na takie 

inicjatywy potrzeba również cza-
su i pieniędzy. Jak sobie radzicie 
sobie z tym wyzwaniem?
- Wszyscy w Stowarzyszeniu działamy 
w swoim czasie wolnym, to nasza 
pasja, której poświęcamy każdą wol-
ną chwilę. Nasze działania możemy 
finansować ze środków, które otrzy-
mamy od darczyńców, a takim może 
zostać każdy, kto tylko będzie miał na 
to chęć. Oczywiście liczymy również 
na pomoc naszych partnerów, którzy 

każdego roku pomagają nam przy or-
ganizacji finałów WOŚP. To jednak nie 
wszystko. Jak już wspomniałem, pla-
nów i pomysłów mamy bardzo dużo 
i w niedalekiej przyszłości będziemy 
podejmować działania mające na celu 
poprowadzenie projektów współfinan-
sowanych przez Unię Europejską. Na 
pewno, w stosownym czasie, przeka-
żemy więcej informacji. Ale nasz czas  
i pieniądze to nie jedyne wyzwanie. 
Do naszej działalności potrzebujemy 
również wolontariuszy, osób w każdym 
wieku, które chcą zaangażować się 
w działalność charytatywną. Tylko 
dzięki wolontariuszom będziemy  
w stanie działać i robić jeszcze więcej. 
Oczywiście nie zamykamy się tylko 
na Ząbki, zapraszamy do współpracy 
wszystkich chętnych. Swoje działania 
zaczynamy od Ząbek, tutaj mieszka-
my, jednak cel, który nam przyświeca 

nie może mieć żadnych ograniczeń, 
tym bardziej terytorialnych. 
– To wspaniała inicjatywa i nie 
pozostaje mi nic innego jak tylko 
życzyć powodzenia Tobie i całej 
Twojej drużynie ze Stowarzysze-
nia Sztab Ząbki. Oczywiście wraz 
z Tobą zapraszam wszystkich 
naszych czytelników do wizyty na 
stronie internetowej Stowarzysze-
nia www.sztabzabki.pl i śledzenia 
Waszego Facebook’owego profilu. 

Z miłości do ludzi

Pasja, chęć pomocy, której źródłem jest miłość do ludzi, społecznictwo i walka o lepsze jutro – to 
właśnie z takich pobudek wielu z nas podejmuje się bezinteresownych działań na rzecz innych. O tym 
wszystkim, i nie tylko, rozmawiamy  z Piotrem Dudą, organizatorem ząbkowskich finałów WOŚP. 

– Jako Stowarzyszenie Sztab Ząbki,  
wykupiliśmy serwer, domenę  

i stronę www dla OSP Ząbki. Zajmujemy się 
również stworzeniem tej strony.  

To nasza pierwsza inicjatywa. Kolejne  
to między innymi pomysł reaktywacji  
Radia Ząbki. Chcemy, przy pomocy  

Pani Burmistrz, wznowić działalność  
ząbkowskiej rozgłośni, jednak w niecodziennej 

formie (...) - mówi Piotr Duda,  
prezes Stowarzyszenia Sztab Ząbki
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codziennie nowe informacje

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. z 2018 r. poz. 121 ze  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 8 paź-
dziernika 2019 roku do dnia 28 października 2019 roku 
wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 
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


