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Galeria 36 A...  
coś dla artystów  
i kreatywnych osób

– "Bon Malucha" 
to propozycja dla mło-

dych rodzin, które wybrały 
Gminę Radzymin na swoje miej-

sce do życia, a nie mają wsparcia 
ze strony dziadków w wychowaniu 
małych dzieci. (...) Chcemy pomóc 
rodzicom najmłodszych radzymi-
niaków poprzez dofinansowanie 
do kosztów opieki w żłobkach, 
klubach dziecięcych, przez dzien-
nych opiekunów lubi nianie – mówił 
w 2017 r. Krzysztof Chaciński, Bur-
mistrz Radzymina >> str. 3
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– Podpisałem już umowę na budowę 
tężni na terenie DPS-u w Zielonce.  

W tym roku rozpoczynamy prace, któ-
re zgodnie z umową mają zakończyć 

się na wiosnę.  W maju przyszłego roku 
będziemy już mogli korzystać z walo-

rów zielonkowskiej tężni – mówi Adam 
lubiak, starosta wołomiński. >> str. 3

Dach bagienny 
na szkole?  

Tylko  
w Markach
– Mam nadzieję, że za-

równo mieszkańcy jak i radni  
to widzą. Natomiast to pokrzykiwanie 
i pohukiwanie na sesji, że jestem bez-
czelna, że obniżą mi pensję… czuję się 
w tym trochę pokrzywdzona bo napraw-
dę kawał czasu z życia przeznaczam na 
pracę (...). Ale lubię tą pracę i nie narze-
kam (...). Świadomie podjęłam się kandy-
dowania i pełnienia tej funkcji. Chciałabym 
też, żeby radni akceptowali fakt, że coś się 
w Kobyłce dzieje – mówi Edyta Zbieć, 
burmistrz Kobyłki >> str. 4

 – (...) stwierdziliśmy, że jeśli 
mamy ten obiekt budować, 
to musi on być na dużej dział-
ce. Oceniając realia chcieli-
śmy w tej inwestycji zmieścić 
nie tylko szkołę jako taką ale 
również zrobić coś co będzie 
użyteczne dla miasta. Stąd 

pomysł na salę teatralną – 
mówi Dariusz Pietrucha, 

wiceburmistrz Miasta 
Marki >> str. 8

Bajek nie piszę,  
piany nie biję

Wo³omin, ul. Moniuszki 9

tel. 22 787 08 24: 513 079 933

Koby³ka, ul. Jana Paw³a II 22

tel. 22 771 84 85; 516 394 162

Z¹bki, ul. Sikorskiego 33a

tel. 22 744 92 63; 22 781 41 60;

602 339 950

PZU, HDI, AXA , 
WARTA, COMPENSA, HESTIA, 
PROAMA, WIENER, INTERRISK, 

TUW, GENERALI, 
LINK4

TUZ

www.wilenskapark.pl

W maju 2020  
tężnie  

w Zielonce?

Radzymiński  
"Bon Malucha"



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

ogłoszenia2  

Zmiany w stosowaniu 
mechanizmu podzielonej płatności

O zmianach podatkowych, które weszły w życie 1 listopada, rozmawiamy z Pawłem Żółtkiem 
– właścicielem biura rachunkowego mojerozliczenia.pl

– Z dniem 1 listopada przed-
siębiorcy „otrzymali” kolejną 
paczkę zmian w prawie. Jak 
najnowsze zmiany wpłyną na 
funkcjonowanie firm?
- Najnowsze zmiany dotyczą 
przede wszystkim firm, które są 
podatnikami podatku VAT. I to 
też nie wszystkich. Dotyczą tych 
firm, które sprzedają towary lub 
świadczą usługi uznane przez 
ustawodawcę za szczególnie 
wrażliwe, jeśli chodzi o podatek 
VAT, a przede wszystkim pobór 
tego podatku.
– Co dokładnie się zmieniło?
- Od 1 listopada znikło odwrot-
ne obciążenie. Był to mecha-
nizm, który z grubsza pole-
gał na tym, że podatek 
VAT od transakcji 
rozliczał nabyw-
ca  towaru  lub 
usługi .  Był  to 
swego rodzaju 
wyjątek. Obec-
nie ten wyjątek 
znikł ,  a  jego 
miejsce zajął, 
co do zasady, 
mechanizm 
podzielonej 
płatności. Tu ustawodawca zro-
bił ukłon w stronę podatników  
i zastąpił angielski termin „split 
payment” polskim tłumacze-
niem.
– O „split payment” rozma-
wialiśmy już niejednokrotnie 
na łamach Życia Powiatu na 
Mazowszu, więc na czym po-
lega nowość?

- Nowość polega na tym, że w 
pewnych warunkach, mecha-
nizm podzielonej płatności, 

stał się obowiązkowy. Oznacza 
to, że zarówno sprzedawca 
będzie musiał ten mechanizm 
zastosować i odpowiednio udo-
kumentować to fakturą, a także 
nabywca będzie musiał doko-
nać płatności za taką fakturę  
z wykorzystaniem mechanizmu 
podzielonej płatności. Taka 
faktura będzie musiała zawierać 

zwrot: mechanizm podzielonej 
płatności.
– Kiedy więc mechanizm podzie-
lonej płatności (MPP) będzie 
obowiązkowy?
- Mechanizm podzielonej płatno-
ści stosujemy obowiązkowo, gdy 
łącznie spełnione są trzy warunki:
1. Transakcja dokonywana jest 
pomiędzy firmami,
2. Kwota transakcji brutto prze-
kracza 15.000 zł, bez względu na 
ilość płatności
3. Przedmiotem sprzedaży są 
towary lub usługi wymienione  
w Załączniku nr 15 ustawy o VAT
– No dobrze. To, że faktura wy-

stawiona przez firmę 

dla firmy – to jasne. To, że kwota 
transakcji przekracza 15.000 zł 
to też jasne, ale jakie to towary 
i usługi kryją się z w Załączniku 
nr 15 do ustawy o VAT?
- Dotyczy to  w szczególności: 
wyrobów ze stali, metali szlachet-
nych, metali kolorowych; robót 
budowlanych; węgla; elektroniki 
– m.in.: procesorów, smartfonów, 

telefonów, tabletów, netbooków, 
laptopów, konsol do gier, tuszy, to-
nerów, dysków twardych; odpadów, 
złomu, surowców wtórnych; paliwa 
do napędu samochodów, olejów 
opałowych i smarowych; prawa 
do emisji gazów cieplarnianych; 
handlu częściami do samochodów 
i motocykli;
– Czyli to kolejny obowiązek 
dla firm.
- Tak, ale warto wziąć sobie do 
serca i bezwzględnie stosować, 
gdyż za niewłaściwe dokumento-
wanie transakcji lub płacenie poza 
systemem MPP, np. zwykłym prze-
lewem lub z rachunku prywatnego 
grożą sankcje.

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
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– Nowość polega na tym, że w pewnych 
warunkach, mechanizm podzielonej płatności, 

stał się obowiązkowy. Oznacza to, że zarów-
no sprzedawca będzie musiał ten mecha-

nizm zastosować i odpowiednio udokumen-
tować to fakturą, a także nabywca będzie 
musiał dokonać płatności za taką fakturę 

z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej 
płatności. Taka faktura będzie musiała 
zawierać zwrot: mechanizm podzielonej 
płatności. - mówi Paweł Żółtek, właści-

ciel biura rachunkowego z Kobyłki 

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 5 listo-
pada 2019 roku do dnia 25 listopada 2019 roku wykazu 
nieruchomości przeznaczonych do najmu, dzierżawy 
oraz użyczenia  na terenie Gminy Miasta Marki.

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

tel. 22 781 33 73
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Daty 1 listopada i 11 listopa-
da – to dla większości z nas czas 
zadumy i wspomnień. Dla mnie 
to również czas pewnych analiz, 
głownie społecznych. Wspominając 
tych co odeszli mam przed oczami 
nie tylko moich bliskich, z którymi 
łączyły mnie więzy krwi ale też 
tych, którzy swoją życiową postawą 
wywarli wpływ na mnie, na moje 
zachowanie i postawę. 

Zawsze jako pierwszy pojawia 
się mój Dziadzio Stanisław, który 
odszedł na krótko przed moim 
pójściem do pierwszej klasy. Strata 
z którą bardzo długo nie mogłam 
się pogodzić, której długo nie po-
trafiłam zrozumieć. Równie nagle i 
zdecydowanie za szybko opuścił nas 
mój Tato Henryk, syn Stanisława i w 
podobny sposób mój Brat Tadeusz, 
syn Henryka. Byli i nagle znikli.

Nie są to jedyne bliskie mi osoby 
z których stratą trudni się pogodzić 
za którymi tęsknię równie mocno. 
Jednak te rozstania poprzedzone 
były wcześniejszymi sygnałami 
takimi jak choroba czy dostojny 
wiek. Był czas na pożegnanie, na 
przesłanie sygnału jak są ważni w 
moim życiu. 

Odejście każdej z bliskich osób 
zmieniło coś w moim życiu.

Jako społeczeństwo również 
doświadczamy bólu i żalu, gdy 
odchodzą z życia publicznego 
znaczące osoby czy postacie. Kraj 
tonął w żałobie po śmierci Ojca św. 
Jana Pawła II a kilka lat później po 
tragicznej śmierci naszych rodaków 
w Smoleńsku.

Głęboko w świadomości zacho-
wały mi się obrazy i komentarze. 
Padały deklaracje, zapewnienia…

Co z nich zostało dziś,  jakże 
odstają od tego co się wkrótce po 
obu tych wydarzeniach zadziały. 

Czy wierzyłam w to, że będzie 
inaczej? Choć miałam nadzieję, że 

tak – to nie, nie wierzyłam.
31 października odbyłam roz-

mowę z burmistrz Kobyłki  Edytą 
Zbieć, która na FBkowej stronie 
„Życia” opublikowała się w dniu 
1 listopada, która spotkała się z 
niezrozumiała dla mnie reakcją. 
Kilka kwestii poruszonych w czasie 
tej rozmowy – wbrew sugestiom 
komentatorów – to doskonały mate-
riał do refleksji nad naszym życiem 
społecznym. A dzień 1 listopada 
jest do takiej refleksji dniem jak 
najbardziej właściwym. Równie 
dobrym jak każdy inny dzień, gdyby 
tylko komentatorzy byli łaskawi 
zobaczyć problem a nie szukali 
powodu do urażonych ambicji. 

Czas nie jest z gumy. Za nami 
już rok z pięcioletniej kadencji. 
Ani się obejrzymy jak zostanie rok, 
a potem miesiąc i rozpocznie się 
kolejna kadencja. Szanowni samo-
rządowcy – macie moc sprawczą do 
działania. Rozmawiajcie ze sobą, 
rozmawiajcie z nami Waszymi 
wyborcami. Służba publiczna to 
umiejętność słuchania drugiego 
człowieka, ale też siebie nawzajem. 
Bez tego się po prostu nie da. A na 
rozmowę o tym co zrobić żeby „się 
dogadać” każdy czas jest właściwy. 
Spróbujcie – bez szukania winnych, 
wygranych czy przegranych.

. Przed nami 11 listopada chcia-
łabym napisać – TAK, wierzę, że 
wszyscy znajdziemy czas na głębszą 
refleksję i bez względu na funkcję 
czy stanowisko pierwsi wyciągnie-
my rękę do zgody. 

Razem możemy wygrać wszy-
scy. Wszyscy przegramy tocząc 
waśnie.

 Wolę jednak poczekać na efekt 
ich rozpoczynającej się pracy, bo 
moja ocena nie koniecznie musi 
być trafna. Wyboru dokonałam. 
Szanuję też wybór dokonany przez 
innych. 

Oczekiwanie na ...
Edward M. Urbanowski

Mamy nowy Sejm i Senat. Czekamy na nowy rząd i … nowego prezydenta. 
Ale nie tylko! Przed wyborami parlamentarnymi Prawo i Sprawiedliwość zawarło 
pakt z Polakami. My wam dajemy … a wy nas głosujecie! PiS wygrał, więc pora 
wyciągnąć rękę po obiecane „frukty”. Ale tu niespodzianka.

Już w dzień po wyborach 14 października, szef Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Michał Dworczyk stwierdził, że „w ciągu pierwszych 100 dni prac 
nowego parlamentu może nie udać się wdrożyć zapowiadanych pięciu klu-
czowych rządowych projektów”(!). Przypomnę, chodzi o plan zapowiadany 
przez Jarosława Kaczyńskiego przed wyborami dotyczący: 1. Małego ZUS-u 
dla firm; 2. 13. i 14 emerytury; 3. Pakietu badań profilaktycznych; 4. Programu 
budowy 100 obwodnic; 5. Planu na rzecz równych dopłat dla polskich rolników.

To nie wszystko. Wbrew wcześniejszym deklaracjom rządu, nie dojdzie 
również do zapowiadanej zmiany w waloryzacji rent i emerytur. Obecnie renty 
i emerytury rosną o ustalony procent (wskaźnik inflacji plus 20 proc. realnego 
wzrostu płac), a to oznacza, że najbiedniejsi dostają podwyżki groszowe, bogatsi 
- sporo większe. Rząd chciał to zmienić. Jeden z pomysłów zakładał, że zamiast 
waloryzacji procentowej będzie waloryzacja procentowo-kwotowa. Prawo i 
Sprawiedliwość obiecywało, by minimalna coroczna procentowa waloryzacja 
emerytur i rent nie była niższa niż 70 zł. Po wygranych przez PiS wyborach 
okazało się, że ta podwyżka jest już nieaktualna!

Nie wiadomo też, co będzie z dodatkiem pielęgnacyjnych dla emerytów 
w wieku 75 lat lub starszych. Dziś kwota dodatku wynosi 222 złote brutto. 
Zapowiedziano podwyżkę, ale po wyborach temat zupełnie zniknął!

Co więcej, także i głośna zapowiedź PiS dot. zrównoważonego budżetu jest 
najpewniej już nieaktualna. Projektu prawdopodobnie nie uda się bezpiecznie 
przewieźć przez parlament z powodu upadku szkodliwego pomysłu zniesienia 
limitu 30-krotności składek na ZUS. Brak dalszych prac nad tymi zmianami 
jest dobrą wiadomością dla najbardziej innowacyjnych branż w naszym kraju. 
Z kolei brak zniesienia limitu to niekorzystna informacja dla resortu finansów, 
któremu zabraknie do zamknięcia budżetu bez deficytu ok. 5 mld zł netto!

Premier Mateusz Morawiecki jest jednak optymistą. Ma podstawy!  
W 2020 roku będziemy musieli pogodzić się z większymi opłatami i cenami. 
Z uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej na przyszły rok wynika, że 
wzrosną ceny energii elektrycznej, alkoholu etylowego, piwa, wina, wyrobów 
winiarskich, wyrobów pośrednich, wyroby tytoniowych, suszu tytoniowego  
i wyrobów nowatorskich. Wszystko za sprawą podwyższonej akcyzy. Będą więc 
pieniądze w budżecie! Co prawda - tak sądzę - nie od 1 stycznia, a zapewne od 
1 czerwca, czyli tuż po wyborach prezydenckich.

Będzie jeszcze coś więcej. Mateusz Morawiecki: - Szanowni państwo, dość 
już z tym piractwem drogowym. Naprawdę jestem gorącym zwolennikiem tego, 
by wprowadzić bardzo surowe kary dla piratów drogowych, po to, by zapewnić 
większe bezpieczeństwo na drogach!

Jestem za!

No i wreszcie żart, naturalnie, pana Premiera: - Budżet państwa jest  
w bardzo dobrym stanie i nie warto słuchać tych, którzy twierdzą, że aby pod-
nieść jakość dróg, zostaną podniesione mandaty!

Wszyscy przegramy  
tocząc waśnie 

 Teresa Urbanowska
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Radzymiński "Bon Malucha"

Radzymiński "Bon Malucha” jest świadczeniem pieniężnym przyznawanym rodzinom w celu za-
pewnienia dzieciom w wieku od ukończenia 13 miesiąca życia do dnia objęcia dziecka wycho-
waniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia w roku, w którym dziecko ukończy 
3 lata, wybranej przez rodziców formy opieki.

Świadczenie może być przezna-
czone na dofinansowanie legalnego 
zatrudnienia niani (rodzice muszą 
wykazać, że w każdym roku kalen-
darzowym zatrudniają nianie na 
kwotę co najmniej 50% wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za 
pracę ustalonego zgodnie z przepi-
sami o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę.) lub  dopłatę do pobytu 
dziecka w niepublicznym żłobku, 
klubie dziecięcym lub u opiekuna 
dziennego.

Bon przysługuje Rodzicom, któ-
rzy posiadają ważną Radzymińską 
Kartę Mieszkańca (w tym również 
dla pozostających na utrzymaniu 
dzieci) oraz korzystają z usług nie-
publicznego żłobka, klubu dziecię-
cego wpisanego do odpowiedniego 
rejestru albo dziennego opiekuna 
wpisanego do wykazu dziennych 
opiekunów, bądź z usług niani 
zatrudnionej w ramach 
umowy uaktywniającej.

„Bon Maluch” jest 
świadczeniem pie-
niężnym w wysokości: 
300,00 zł w przypad-
ku gdy Rodzice mają 
na utrzymaniu jedno 

dziecko; 400,00 zł w przypadku gdy 
Rodzice mają na utrzymaniu dwoje 
dzieci, w tym drugie dziecko nie 
ukończyło 18 roku życia lub 26 roku 
życia i kontynuuje naukę lub drugie 
dziecko pozostające na utrzymaniu 
jest pełnoletnie i niepełnosprawne w 

stopniu umiarkowanym lub znacz-
nym; 500,00 zł w przypadku gdy 
Rodzice mają na utrzymaniu troje i 
więcej dzieci, w tym drugie i kolejne 
dziecko nie ukończyło 18 roku życia 
lub 26 roku życia i kontynuuje naukę 
lub drugie i kolejne dziecko pozosta-
jące na utrzymaniu jest pełnoletnie  
i niepełnosprawne w stopniu umiar-
kowanym lub znacznym.

Wysokość Bonu nie jest więk-
sza niż miesięczna opłata stała 
czesnego, wynikająca z umowy na 
sprawowanie opieki na dzieckiem.

„Bon Malucha” przyznawany 
jest od 1 września do końca roku 
szkolnego w roku kalendarzowym, w 
którym dziecko kończy 3 lata, jednak 

nie wcześniej niż od pierwszego 
dnia miesiąca, w którym Rodzic 
złoży prawidłowo wypełniony i 
kompletny wniosek o przyznanie 
Bonu. W przypadku, gdy umowa o 
świadczenie opieki nad dzieckiem 
zawarta jest na czas krótszy, Bon 
zostanie przyznany na okres wyni-
kający z tej umowy.

W celu przyznania Bonu, Rodzic 
powinien złożyć wniosek wraz z 
niezbędnymi dokumentami do 
Centrum Usług Wspólnych w Ra-
dzyminie z siedzibą przy ulicy 11 
Listopada 2 w Radzyminie, tel. 22 
667  69 07. Osoba do kontaktu: 
Starszy specjalista Paulina Getka.

Źródło: UMiG Radzymin

– Zniknął wreszcie słup stojący 
na środku skrzyżowania ulicy 
Wileńskiej z ulicą Legionów. 
Czy tradycyjny przemarsz przez 
miasto w dniu 11 listopada przej-
dzie już przez oddane do użytku 
skrzyżowanie?
– Mam taką nadzieję. Zadanie to 
realizuje Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich, ale wszystkich nas 
interesuje szybkie zakończenie 
prac. Słup ze środka skrzyżowania 
został już przeniesiony i wykonawca 
układa prawdopodobnie ostatnią już 
warstwę asfaltu.
– Na czym polega innowacja 
zastosowanego rozwiązania przy 
budowie ronda na skrzyżowaniu 
ulic Wileńskiej i Reja?
– Kilka dni temu na tym rondzie 
odbyły się warsztaty „Bezpieczni 
na rowerze” prezentujące sposób 
poruszania się w tym miejscu. 
Innowacja polega na zastosowaniu 
bezpiecznego dla rowerzystów 
rozwiązania. Droga rowerowa zo-
stała poprowadzona po środku 
pasa ruchu. Dzięki temu rozwiąza-
niu, rowerzyści mogą poruszać się 
środkiem ronda, a nie trzymać się 
prawej strony – co nierzadko bywa 
niebezpieczne.
– Dlaczego zastosowano akurat 
takie rozwiązanie?
– Tego typu rozwiązania stosowane 
są w Europie. U nas jeszcze w ma-
łym stopniu. Arteria ulicy Wileńskiej 
charakteryzuje się tym, że na krót-
kim odcinku drogi są dwa ruchliwe 
skrzyżowania: z ulicą Sikorskiego i 
niespełna 300 metrów dalej z ulicą 
Reja. To jest niewielka odległość, aby 
kierowcy mogli nabrać prędkości, 
projektanci doszli wiec do wniosku, 
że jest to idealne miejsce, aby zasto-
sować takie rozwiązanie dla poprawy 
bezpieczeństwa, dające możliwość 
przyzwyczajania się zarówno rowe-
rzystom jak i kierowcom, że będą 
spotykali się coraz częściej z tak 
zorganizowanym ruchem. Kierowcy 
muszą zwracać większą uwagę na 
rowerzystów. 
– Wołomiński szpital również 
modernizuje swój układ komuni-
kacyjny, tylko wewnątrz budynku 
głównego. Trwa modernizacja 
klatek schodowych, wymiana 
wind. Pierwsze dni wprowadziły 
niemałe zamieszanie. Wiem, że 
sytuację udało się opanować. 
Jak długo to potrwa i co pacjenci 
otrzymają w zamian?
–  Złożyliśmy wniosek na dofinanso-
wanie wymiany wind i jest to inwe-
stycja prowadzona etapami. Na po-
czątek jedna winda, później 
druga. Natomiast 
moderniza-
cja klatki 
schodowej 
to odrębny 
projekt i 
dzieje się 
niezależ-

nie od wymiany wind. Udało się 
jednak tak poprowadzić ruch, by 
komunikacja odbywała się sprawnie 
z zachowaniem zasad bezpieczeń-
stwa.
– A te nowoczesne windy od kiedy 
będą działały?
 – Wniosek, który umożliwia re-
alizacje tego zadania zakłada, że 
inwestycja zostanie zakończona w 
tym roku. Zgodnie z tym od stycznia 
2020 roku będzie można korzystać z 
nowych wind.
– Powiat otrzymał ponad 50 milio-
nów złotych dofinansowania na 
drogi powiatowe. Co to oznacza 
dla planów inwestycyjnych. Zaj-
dą zmiany?

– W związku z pozyskanym rządo-
wym wsparciem na modernizację 
dróg, uwolniła nam się część środków 
w wysokości 7-8 milionów złotych, 
którą chcemy przeznaczyć na mo-
dernizację m.in. V piętra, na którym 
mieści się Oddział Chirurgii. Od 
początku tej kadencji Zarząd Powiatu 
przykłada dużą wagę do problemów 
osób niepełnosprawnych. Dzięki 

wspomnianym oszczędnościom uda-
ło nam się wygospodarować środki w 
budżecie na zakup nieruchomości 
położonej w Kobyłce w bliskiej 
odległości od stacji PKP Kobyłka. 
Chcemy, aby w tym miejscu powstało 
Centrum Opiekuńczo Mieszkalne. 
To jest nowy projekt rządowy, który 
dopiero będzie wdrażany. Złożyliśmy 
już odpowiedni wniosek. Rewolucją 
tego pomysłu jest to, że ma on 
funkcjonować na zasadzie Środo-
wiskowego Domu Pomocy czyli 8. 
godzinnego wsparcia pobytowego, 
ale z możliwością zakwaterowania 
nawet do 6 miesięcy. To jest ten 
nowy element, niezwykle potrzebny 
naszym mieszkańcom.

– A według szacunków, kiedy 
ten obiekt może zostać urucho-
miony?
– Byłoby dobrze, gdyby udało się to 
nam na przestrzeni trzech najbliż-
szych lat. 
– W budynku, o którym rozmawia-
my, jest funkcjonująca przychod-
nia. Co z nią?
– Chciałbym uspokoić pacjentów 
przychodni. Chcemy, aby ona pozo-
stała na swoim miejscu, ponieważ 
będzie doskonałym uzupełnieniem 
oferty dla osób niepełnosprawnych.
– Czy wystarczy miejsca dla 
wszystkich potrzebujących tego 
rodzaju wsparcia?
– W istniejącym budynku jest już 
część przygotowana pod tego typu 
działalność, gdyż była tam prywatna 
przychodnia i są pomieszczenia 
dostosowane do tego rodzaju dzia-
łalności. Nie będziemy wszystkiego 
burzyć – będziemy rozbudowy-
wać, podniesiemy najwyżej o jedną 

kondygnację. Sąsiednia działka 
zakupiona od Gminy Kobyłka bę-
dzie przeznaczona na rehabilitację 
na świeżym powietrzu. Zgodnie  
z wnioskiem zapewnimy ponad 40 
miejsc dla osób potrzebujących.
– Niedawno podobne miejsce 
powiat uruchomił w Zielonce na 
terenie DPS. Co tam się znajduje?
– W Zielonce przy Domu Pomocy 
Społecznej na ulicy Poniatowskiego  
otworzyliśmy strefę aktywności. 
Chcemy, aby było to miejsce otwarte 
dla mieszkańców. Prace trwały od 
lutego. Korzystając z rządowych 
projektów, stworzyliśmy tam kilka 
obiektów  do aktywnego wypoczynku. 
Miejsce zmieniło charakter. Chętnie 

odwiedzają  go mieszkańcy, z czego 
bardzo zadowoleni są pensjonariu-
sze DPS. Zielonka zyskała nowe 
miejsce do odpoczynku i rekreacji. 
Wzorowo układa się nam współpraca 
z panem Burmistrzem Zielonki, 
który pomaga w utrzymaniu tego 
miejsca jeśli chodzi chociażby o 
zagospodarowanie terenu, bo to 
olbrzymi obszar ponad 4 hektary. 
Pracy jest więc dużo..
– A tężnie, o których ostatnio 
marzy coraz więcej miast – będą 
w Zielonce?
– Tak. Podpisałem już umowę na 
budowę tężni na terenie DPS-u w 
Zielonce. W tym roku rozpoczy-
namy prace, które zgodnie z umo-
wą mają zakończyć się na wiosnę.  
W maju przyszłego roku będziemy 
już mogli korzystać z walorów zie-
lonkowskiej tężni.

Na pełny zapis rozmowy  
zapraszamy na www.zyciepw.pl  

w programie „Gość Życia:  

– Chcemy, aby w tym miejscu powstało Centrum Opiekuńczo 
Mieszkalne. To jest nowy projekt rządowy, który dopiero 

będzie wdrażany. Złożyliśmy już odpowiedni wniosek. 
Rewolucją tego pomysłu jest to, że ma on funkcjonować 

na zasadzie Środowiskowego Domu Pomocy  
czyli 8. godzinnego wsparcia pobytowego,  
ale z możliwością zakwaterowania nawet 
 do 6 miesięcy. To jest ten nowy element, 

niezwykle potrzebny naszym mieszkańcom – 
mówi Adam lubiak, starosta wołomiński.

W maju 2020  
tężnie w Zielonce?

„Gość Życia” Adam Lubiak, starosta wołomiński w rozmowie z redaktor Teresą Urba-
nowską powiedział o podpisanej umowie z Miastem Kobyłka na zakup terenu co pozwoli 
na stworzenie Dziennego Domu Pobytowego dla osób niepełnosprawnych. rozmawiano 
również o pracach remontowo-budowlanych w wołomińskim szpitalu jak również o 
inwestycjach drogowych realizowanych przez powiat na terenie Wołomina.

– "Bon Malucha" to propozycja dla młodych rodzin, 
które wybrały Gminę Radzymin na swoje miejsce do 

życia, a nie mają wsparcia ze strony dziadków 
w wychowaniu małych dzieci. (...) Chcemy 

pomóc rodzicom najmłodszych radzyminiaków 
poprzez dofinansowanie do kosztów opieki 

w żłobkach, klubach dziecięcych, przez 
dziennych opiekunów lubi nianie – mówił  po 
uruchomieniu w 2017 roku Bonu Malucha 
Krzysztof Chaciński, Burmistrz Radzymina.
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– Oglądając transmisję video z 
ostatniego posiedzenia Rady 
Miasta Kobyłka trudno nie 
zauważyć, że relacje między 
Panią – Burmistrzem a Radą 
Miasta Kobyłka są coraz trud-
niejsze i bardziej napięte. Czy 
jest szansa na porozumienie 
między Państwem i na bardziej 
merytoryczną dyskusję?
– Takie szanse są zawsze… zasta-
nawiam się sama z czego to wyni-
ka. Jestem osobą mocno stojącą 
na ziemi. Bardzo pragmatyczną aż 
do bólu. Ale takie są cechy mojego 
charakteru, które w konkretnej 
pracy, pracy dla ludzi, bardzo się 
przydają. Nie jestem „bajkopi-
sarzem” nie jestem osobą, która 
‘bije pianę”. Chciałabym, aby 
pewne decyzje były podejmowane 
szybko, żeby radni byli gotowi na 
szybkie działania. Kobyłka nie 
ma czasu, aby miesiącami „tłuc” 
jeden temat.
– Ale Pani Burmistrz, patrząc na 
Wasze miasto, trzeba przyznać, 
że Kobyłka trochę ruszyła z 
inwestycjami. Chyba nie jest 
tak źle z tą szybkością decyzji 
i działań. Kilka dni temu minął 
dopiero rok (z pięciu) obecnej 
kadencji. Nie ma co narzekać…
– Mam nadzieję, że zarówno 
mieszkańcy jak i radni to widzą. 
Natomiast to pokrzykiwanie i 
pohukiwanie na sesji, że jestem 
bezczelna, że obniżą mi pensję… 
czuję się w tym trochę pokrzyw-
dzona bo naprawdę kawał czasu 
z życia przeznaczam na pracę na 
rzecz miasta co kosztuje mnie 
dużo wyrzeczeń. Ale lubię tą pracę 
i nie narzekam bo robię to z wła-
snej i nieprzymuszonej woli. Świa-
domie podjęłam się kandydowania 
i pełnienia tej funkcji. Chciałabym 
też, żeby radni akceptowali fakt, 
że coś się w Kobyłce dzieje, że się 
zmienia. Zależy mi na tym, aby ta 
współpraca była. Od mieszkańców 
słyszę miłe opinie – mówią i piszą, 
że podobają im się moje działania 
jak np. budowa nowych ulic. Ko-
byłka jest w tej chwili rozkopana, 
realizowanych jest dużo inwesty-
cji, część z nich w środku miasta. 
W tej kadencji pozyskaliśmy już 
dużo środków – zwłaszcza 
na budowę dróg od Wo-
jewody z Funduszu 
Dróg Samorządo-
wych co wzmocniło 
nasz budżet o po-
nad 5 milionów. Do 
kolejnego rozdania 
w programie Fun-
duszu Dróg Samo-

rządowych złożyliśmy projekt na 
budowę ulicy Kordeckiego, na 
który musimy szykować pokaźny 
wkład własny.
– Czy, pomimo tej burzliwej se-
sji, są nadal obszary, w których 
możliwa jest współpraca pomię-
dzy Panią, jako Burmistrzem, 
a Radą?
– W samorządowym procesie 
potrzebni są zarówno radni jak i 
burmistrz. Potrzebna jest współ-
praca, której ramy, mam taką 
nadzieję, uda się nam wypracować, 
choć na razie jest to ciągle trudne. 
Weźmy choćby ostatni przykład 
kiedy radni w komisjach pracowali 
nad regulaminem gospodarowania 
odpadami. Potrzebny jest ktoś, kto 
dokładnie przeczyta wszystkie 

punkty, zapisy, paragrafy w takim 
regulaminie. Nasi radni wyłapali 
dużo niedociągnięć i nieprawi-
dłowości, które byliśmy w stanie 
zniwelować.
– Wspólny Bilet – to ważna de-
cyzja, która czeka samorządy 

na trasie Warszawa-Wołomin. 
Ważną rolę odgrywa tu również 
powiat. Czy ten WB się utrzyma, 
czy jest zagrożony – bo różne 
głosy docierają do redakcji?
– Ja myślę, że powinien się utrzy-
mać. Ze strony samorządu Kobyłki 
jest pełna akceptacja na kontynu-
ację. Wysłaliśmy pismo do Starosty 
informujące, że jesteśmy przygo-
towani na ten wydatek i jesteśmy 
zainteresowani kontynuacją tego 
programu. Jeśli którykolwiek z 
podmiotów wypadnie to będzie 
problem ponieważ cała konstruk-
cja opiera się na powiecie, Zielon-
ce, Kobyłce i Wołominie.
– A ostateczne decyzje do kiedy 
muszą być podjęte?
– Umowy podpisuje się w listo-

padzie, więc w zasadzie czas na 
decyzje dobiega końca.
– Jaka ma być Kobyłka Kultu-
ralna?
– Chcę tu pochwalić mieszkańców 
Kobyłki i podziękować im zara-
zem. Są wyrobieni kulturalnie. W 
naszym mieście jest dobry odbiór 
niszowych koncertów i wydarzeń 
kulturalnych. Ludzie cieszą się 
na Festiwal Mazowieckich Har-
monistów, który odbędzie się 
24 listopada. Realizowany do tej 
pory przez „Fabryczkę” w Woło-
minie po raz pierwszy zagości w 
Kobyłce 24 listopada. Oddźwięk 
na zapowiedź tego wydarzenia 
jest niesamowicie sympatyczny. 
Na realizacje tego wydarzenia 
dostaliśmy 50% dofinansowa-

nia od Marszałka. Z racji tego, 
że jest to Mazowiecki Festiwal 
Harmonistów będziemy zwracali 
się z prośbą o dofinansowanie do 
Marszałka. Niektórzy nasi radni 
mieli wątpliwości co do tego, czy 
warto inwestować w tego rodzaju 
wydarzenie na szczęście miesz-
kańcy nie. 
– To trochę za mało na to, by 
być kulturalną stolicą powiatu. 
Coś będzie oprócz Harmoni-
stów?
– Ponownie będziemy w 2020 roku 
gościć eliminacje do Festiwalu 
Pieśni Legionowej, kolejną – dużą 
już produkcją, która jest dziełem 
Pani Ani Szarek jest Perła Baroku 
– absolutny Nr 1 w Kobyłce. To 
wydarzenie, którym należy się 

chwalić, które należy promować.
– Czy są planowane nowe dzia-
łania i wydarzenia?
– Oczywiście, że są pomysły, ale 
na każdy z nich potrzebne są 
pieniądze. Zobaczymy, na które 
uda się pozyskać zewnętrzne do-
finansowanie. Bez względu na to 
nowe działania podejmuje MOK 
Kobyłka – dobrym odbiorem 
cieszą się Warsztaty Kulinarne, 
myślimy o powołaniu Dyskusyj-
nego Klubu Filmowego. Myślę, że 
będzie więcej propozycji.

Na pełny zapis rozmowy w 
wersji video zapraszamy  

na www.zyciepw.  
W programie Gość Życia –  

Teresa Urbanowska zaprasza.  

– Mam nadzieję, że zarówno mieszkańcy jak i radni  
to widzą. Natomiast to pokrzykiwanie i pohukiwanie na 

sesji, że jestem bezczelna, że obniżą mi pensję… czuję 
się w tym trochę pokrzywdzona bo naprawdę kawał 

czasu z życia przeznaczam na pracę (...). Ale lubię tą 
pracę i nie narzekam (...). Świadomie podjęłam się 

kandydowania i pełnienia tej funkcji. Chciałabym też, żeby 
radni akceptowali fakt, że coś się w Kobyłce dzieje, że się 

zmienia. Zależy mi na tym, aby ta współpraca z Radą była  
– mówi Edyta Zbieć, burmistrz Kobyłki.

Bajek nie piszę,  
piany nie biję

Czy możliwe jest porozumienie pomiędzy Radą Kobyłki a burmistrzem miasta? Czy są 
obszary, w których po drodze jest obu stronom? Jaka ma być kulturalna Kobyłka? to 
tylko niektóre z tematów poruszonych w programie „Gość Życia” o których z Edytą 
Zbieć, burmistrz Kobyłki rozmawiała Teresa Urbanowska.

Znani i lubiani aktorzy 
przyciągnęli za sobą liczną 
widownię, a sam spektakl 
podbił serce wszystkich wi-
dzów niezależnie od wieku. 
„Z wolnością za Pan brat”  
w reżyserii Joanny Stanowskiej 
to krótka, ale porywająca hi-
storia o relacjach międzyludz-
kich, których każdy człowiek 
doświadcza na co dzień.

Było to już ostanie wy-
darzenie zrealizowane w ra-
mach projektu „Na spotkanie  
z kulturą”. Na przełomie 

czterech miesięcy mieszkańcy 
Dąbrówki uczestniczyli w 
licznych wydarzeniach na 
terenie gminy Dąbrówka i 
Warszawy,  m.in. 26 września 
seniorzy z terenu gminy Dą-
brówka pojechali na spektakl 
„Jezioro łabędzie” do Opery 
Narodowej. Spektakl wywarł 
na publiczności ogromne 
wrażenie. Piękne stroje, niesa-
mowicie utalentowani artyści  
i sama Opera Narodowa na 
długo pozostaną w pamięci. 
Mieszkańcy Dąbrówki od-
wiedzili też Teatr im. Arnolda 
Szyfmana, zwiedzali Zamek 

Królewski i Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego. Uczestni-
czyli również w spektaklach 
kabaretowych i koncertach  
w miejscowościach położo-
nych na terenie gminy:  Guzo-
watce, Kuligowie i Trojanach.

Projekt „Na spotkanie  
z kulturą”. został zrealizowany 
we współpracy z Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Dą-
brówce, Stowarzyszeniem 
Kulturalnym Mieszkańców 
Guzowatki im. ks. Ignacego 
Skorupki, Stowa-

rzyszeniem „Pomoc w Dolinie 
Dolnego Bugu” i Spółką dla 
Zagospodarowania Wspól-
noty Gruntowej Wsi Trojany. 
Dzięki wspólnemu wysiłkowi, 
zaangażowaniu oraz ścisłej 
współpracy udało się zor-
ganizować tak interesujące 
wydarzenia dla mieszkańców 
całej gminy.

Wydarzenia organizowane 
w ramach projektu „Na spo-
tkanie z kulturą” w ramach 
programu Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
„Kultura dostępna”.

czas na teatr

„Z wolnością za Pan brat” w reżyserii  
Joanny Stanowskiej to krótka, ale porywająca historia 

o relacjach międzyludzkich.

W piątek, 27 września w sali widowiskowej Gmin-
nego Centrum Kultury w Dąbrówce odbył się nie-
zwykły spektakl. Niezwykły, bo przygotowany przez 
mieszkańców gminy Dąbrówka. 

Dąbrówka  
z kulturą za pan brat

Podczas posiedzenia 
Zespołu  Zarządzania 
Kryzysowego omówione 
zostały między innymi naj-
bardziej istotne kwestie 
związane  z zabezpiecze-
niem niezbędnej pomocy 
dla osób bezdomnych, za-

grożonych wychłodzeniem 
organizmu oraz potrzebu-
jących wsparcia w okresie 
zimowym. Trudne warunki 
atmosferyczne, niskie tem-
peratury i opady śniegu-
mogą stanowić zagrożenie 
dla ich zdrowia i życia.

W posiedzeniu uczest-
niczyli burmistrz Kamil 
Michał Iwandowski, za-
stępca burmistrza Robert 
Pomorski, sekretarz Miasta 
Renata Jóźwiak, przedsta-
wiciele miejskiej Spółki 
PWiK, Zakładu Gospo-
darki Komunalnej, Ochot-
niczej Straży Pożarnej w 

Zielonce, Centrum Usług 
Wspólnych, Miejskiego 
Ośrodka Zdrowia, Ośrod-
ka Kultury i Sportu oraz 
naczelnicy poszczególnych 
Wydziałów Urzędu Miasta 
Zielonka.

Rozmawiano również   
o usuwaniu skutków poten-
cjalnych awarii lokalnych 
spowodowanych nieko-

rzystnymi warunkami 
atmosferycznymi, ja-

kie mogą wystąpić w 
okresie zimowym.

Sezon grzew-
czy to również 
okres wzmożo-
nych interwen-
cji  strażaków  

w domach  i mieszkaniach. 
Najczęstszą przyczyną 
wzywania służb są do za-
truć tlenkiem węgla oraz 
pożary., o czym również 
wspominano.

Ponadto przedyskuto-
wane zostały kwiestie zwią-
zane z zimowym utrzyma-
niem dróg.

Źródło: 
UM Zielonka

Podczas posie-
dzenia Zespołu 

Zarządzania 
Kryzysowego 

omówione zostały 
m.in.  kwestie zwią-

zane z zabezpieczeniem 
niezbędnej pomocy 

dla osób bezdomnych, 
zagrożonych wychłodze-
niem organizmu oraz po-

trzebujących wsparcia 
w okresie zimowym.

25 października w Urzędzie Miasta Zielonka 
odbyło się posiedzenie Zespołu  
Zarządzania Kryzysowego.  
Spotkanie dotyczyło przygotowania  
poszczególnych służb do okresu zimowego.  

Miasto Zielonka 
przygotowuje się  
do sezonu zimowego 

nadchodzi zim
a

By powietrze było lepsze 

Cześć osób wykorzystuje jako paliwo do pieca odpady, których spalanie zwiększa poziom zanie-
czyszczenia powietrza.  Powstające w procesie spalania  toksyczne substancje, powodują wiele 
chorób w tym tych najgroźniejszych m.in. raka. Coraz więcej gmin sięga więc po nowoczesne 
rozwiązania, które umożliwiają sprawną kontrolę, tego czym palimy w piecach.

30 października odbyły się  
w Wołominie pierwsze pomiary 
składu dymu, przeprowadzone przez 
wyspecjalizowanego drona. Jego 
obsługą zajmują się przeszkoleni 
funkcjonariusze Straży Miejskiej. 
Zadaniem drona jest monitorowanie 
jakości powietrza, co ma szczególne 
znaczenie w sezonie grzewczym. Po-
miarom poddawane są takie parame-
try jak stężenie pyłów PM1, PM10, 
PM2,5; stężenie związków organicz-
nych VOC (zakres wykrywania od 0 
ppm do 6000 ppm); chlorowodoru 
HCL zakres 0 do 100ppm; cyjanowo-
doru HCN zakres 0 do 100ppm. Za 
pomocą drona sprawdzeniu podlega 
także temperatura w przedziale od 
-40 C do +85 C, wilgotność – od 0 
do 100%Rh i ciśnienie od 300 hPa 
do 1100hPa

Również marecki ratusz, który do 
tej pory realizował kontrole w formie 
tradycyjnej zamierza skorzystać  
z możliwość jakie daje zastosowa-
nie dronów przystosowanych do 
pomiarów składu dymu z palenisk/
kominów domowych 

- Prowadzimy rozmowy z firmą 
operującą dronami, która dysponuje 

niezbędnymi pozwoleniami oraz 
będzie mieć odpowiedni sprzęt. 
Będzie ona pobierać próbki znad 
dymiącego komina w asyście po-
licji, a także pracowników urzędu, 

którzy (przeszli już przeszkolenie  
w tej materii.  Wyniki badania bę-
dziemy mieć online. W przypadku 
wykazania spalania toksycznych 
substancji policja będzie wystawiać 

mandat. Jeśli osoba odmówi jego 
przyjęcia, sprawa trafi do sądu. 
Planujemy pierwsze przeloty w tym 
roku. Uprzedzamy o tym już teraz, 
bo zależy nam na zminimalizowaniu 
zjawiska palenia odpadów w piecach 
– napisał w mediach społecznościo-
wych burmistrz Jacek Orych.

Samorządowiec przypomina, że 
miasto Marki od dwóch lat namawia 
również mieszkańców do rezygnacji  
z ogrzewania paliwami stałymi.

- Od dwóch lat dofinansowujemy 
wymianę pieców z węglowych np. na 
gazowe. Dzięki temu w pierwszym 
roku doszło do wymiany 15 pieców,  
w drugim roku – jest już 16, ale 
będzie w sumie 22. Dopłaty ma 
również rząd w ramach programu 
„Czyste powietrze”, zachęcamy 
również do korzystania z tej formy 
dofinansowań. UE dofinansowała 
nasze miasto pieniędzmi na trans-
port niskoemisyjny, czyli budowę 
dróg rowerowych i parkingów prze-
siadkowych. Najwięcej jednak zależy 
od nas samych. A zatem #mar-
kiwłączsię w kampanię na rzecz 
lepszego powietrza – konkluduje 
Jacek Orych.

- Spalanie śmieci szkodzi 
nam wszystkim - mówi 
Elżbieta Radwan,  
burmistrz Wołomina.  
30 października Straż 
Miejska w Wołominie za 
pomocą drona sprawdzała 
skład dymu i weryfikowała 
czy mieszkańcy korzystają 
z odpowiednich paliw. Ak-
cja będzie kontynuowana.

- Prowadzimy rozmowy  
z firmą operującą dronami, 

która dysponuje niezbęd-
nymi pozwoleniami oraz 
będzie mieć odpowiedni 

sprzęt. Będzie ona pobie-
rać próbki znad dymiącego 

komina w asyście policji, 
a także pracowników urzę-

du. - mówi Jacek Orych, 
burmistrz Miasta Marki.
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Samorząd Województwa rozpoczyna nabór wniosków na budowę i modernizację targowisk.  
W tym roku w puli jest ponad 8,4 mln zł. Dzięki tym środkom wsie i małe miejscowości na Mazowszu 
zyskają nowoczesne i przyjazne bazarki, targi i ryneczki. Wnioski można składać do 9 grudnia br.

W czwartek 24 października odbyło się kameralne otwarcie Miejsca inicjatyw Różnych (MIR), 
które znajduje się w Wołominie przy ul. Wileńskiej 36 A. Jedną z inicjatyw jest "Galeria 36 A..." 
- miejsce, które tworzy grupa kilkunastu osób na co dzień zajmujących się różnymi profesjami.

Ponad 8,4 mln zł  
na tworzenie targowisk

Galeria 36 A... coś dla  
artystów i kreatywnych osób

Nowoczesne, oświetlone, 
utwardzone z parkingami i sa-
nitariami – tak wkrótce będą 
wyglądać kolejne targowiska na 
Mazowszu. Przynajmniej połowę 
ich powierzchni zajmować będą 
zadaszone stoiska. Targowiska 
zyskają również przyłącze do sieci 
wodociągowej, kanalizacyjnej 
i elektroenergetycznej. Dzięki 
wsparciu mazowieccy rolnicy w 
godziwych warunkach będą mogli 
sprzedawać produkty wytworzone 
w swoich gospodarstwach.

– Targowiska wracają do łask. 
Kupowanie na bazarze stało się 
współcześnie trendem, nie tylko 
wśród osób starszych, ale również 
wśród młodszych klientów, którzy 
coraz częściej poszukują, zdro-
wej, ekologicznej i nieprzetworzo-
nej żywności – podkreśla Janina 
Ewa Orzełowska członek zarządu 
województwa mazowieckiego.

O unijne wsparcie mogą 
ubiegać się gminy, związki mię-
dzygminne, powiaty i związki 
powiatów. Inwestycje mogą być 

realizowane w miejscowościach 
liczących nie więcej niż 200 tys. 
mieszkańców, a wartość dofinan-

sowania nie może przekroczyć 1 
mln zł.

Wnioski o przyznanie pomocy 
należy złożyć w formie pisemnej 

osobiście lub drogą pocztową pod 
adresem: Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego w 

Warszawie, ul. Skoczylasa 4, 03-469 
Warszawa. Formularze wniosków 
dostępne są na stronie Biura Re-
gionalnego KSOW: http://mazo-
wieckie.ksow.pl/prow-2014-2020/
m07-podstawowe-uslugi-i-odnowa-
wsi-na-obszarach-wiejskich/742-
inwestycje-w-targowiska-lub-
obiekty-budowlane-przeznaczone-
na-cele-promocji-lokalnych-pro-
duktow/wniosek-o-przyznanie-po-
mocy.html.

Mazowsze z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 na budowę i remonty targowisk 
przeznaczyło już 21, 5 mln zł. Dzięki 
tym środkom podpisano już 23 umo-
wy na budowę targowisk, z czego 7 
jest już oddanych do użytku. Właśnie 
ruszył kolejny nabór. Tym razem do 
rozdania jest jeszcze 8,4 mln zł.

Więcej informacji można uzyskać 
pod numerami tel. 22 597 96 21, 22 
597 91 67, 22 597 96 43.

– W dniu dzisiejszym otworzy-
liśmy "Galerię 36 A...", w której 
będą prezentowane prace arty-
stów profesjonalnych i amatorów. 
Jeśli tworzycie, malujecie, pisze-
cie piosenki lub wiersze, gracie na 
jakimś instrumencie- zapraszamy 
do kontaktu – podobno razem 
można więcej. Dziś MIR licznie 
odwiedzili goście nie tylko z 
Wołomina. Ale powstało ono z 
myślą nie tylko o twórcach. .W 
przyszłości będzie tu można 
spotkać się nie tylko z artystami. 
W dniu dzisiejszym Małgorzata 
Prawdzic-Szczawińska zapre-
zentowała postać nieżyjącej już 
wołominianki lekarki Marii Na-
chtman – mówiła w czasie otwar-
cia Teresa Urbanowska, inicjator 
przedsięwzięcia.

MIR tworzą prawnicy, ekono-
miści, psychologowie, terapeuci, 
ludzie mediów, specjaliści od 
administracji, public relations i 
przedsiębiorcy.

- MIR – to miejsce otwarte na 
nowe pomysły i dyskusje o rozwo-
ju naszej małej ojczyzny. Jesteśmy 

otwarci na dialog i nowe inicjatywy 
– nie tylko własne. Chcemy dzielić 
się wiedzą i umiejętnościami z 
innymi - mówią gospodarze miej-
sca. Pierwszym działaniem jakie 
grupa zrealizowała jest "Galeria 
36 A..." w której będziemy prezen-
towali różnych twórców, w której 

prowadzimy warsztaty malarskie, 
graficzne a takąze spotkania z 
ciekawymi ludźmi - podkreśla 
pomysłodawczyni.

– Dziękuję wszystkim, którzy 
już się zaangażowali w ten projekt. 
Bez Waszej pomocy ten dzisiejszy 
wieczór nie dał by nikomu z nas  

– uczestników – tylu pozytywnych 
wrażeń. Dziękuję wszystkim, 
którzy zechcieli skorzystać z za-
proszenia, bez Waszej obecności 
nie byłoby tak, jak dziś było – ro-
dzinnie i serdecznie. Wpadajcie, 
piszcie, dzwońcie - zapraszam

Teresa Urbanowska.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń 
Kasy możliwość skorzystania  z rehabilitacji leczniczej. 

Bezpłatne turnusy  
rehabilitacyjne dla rolników

Rehabilitacja jest organizowana  
w formie 21 - dniowych turnusów 
w Centrach Rehabilitacji Rolni-
ków:  w Horyńcu Zdroju, Iwoni-
czu Zdroju, Jedlcu, Kołobrzegu, 
Świnoujściu  i Szklarskiej Porębie 
z wykorzystaniem nowoczesnej 
bazy zabiegowej oraz całodobową 
opieką wykwalifikowanej kadry 
medycznej. Zabiegi lecznicze są 
dostosowane do stanu zdrowia 
rolnika.

Głównym celem prowadzonej 
rehabilitacji jest zapobieganie 
inwalidztwu lub ograniczenie 
go do poziomu umożliwiającego 
ubezpieczonemu dalsze wyko-
nywanie prac  w gospodarstwie 
rolnym,  a w przypadku osób, które 
tę zdolność utraciły jej przywró-
cenie,  o ile to możliwe w wyniku 

dalszego leczenia i rehabilitacji. 
Jeżeli rolnik cierpi na schorzenia 
związane z układem ruchu lub ma 
problemy z układem krążenia lub 

jest na okresowej rencie rolniczej 
to znaczy, że może potrzebować 
rehabilitacji leczniczej. W tej sy-
tuacji nie należy zwlekać, tylko 

zgłosić się do Placówki Terenowej 
KRUS w Wołominie i pobrać wnio-
sek  o skierowanie na rehabilitację 
leczniczą. Z rehabilitacji leczniczej 
można korzystać nie częściej niż 
co 12 miesięcy. Osobom, które 
mają ustalone prawo do zasiłku 
chorobowego z tytułu czasowej 
niezdolności do pracy trwającej po-
nad 180 dni, oraz osobom mającym 
ustalone prawo do okresowej renty 
rolniczej z tytułu niezdolności do 
pracy w gospodarstwie rolnym - 
świadczenie rehabilitacyjne można 
przyznać po upływie 6 miesięcy 
od dnia zakończenia poprzedniej 
rehabilitacji.

Więcej informacji można uzy-
skać  na stronie: www.krus.gov.pl/
zadania-krus/rehabilitacja/ lub pod 
numerem telefonu (22) 787-24-47.

Głównym celem prowadzonej rehabilitacji jest zapobieganie inwalidztwu

– Targowiska wracają do 
łask. Kupowanie na baza-
rze stało się współcześnie 
trendem, nie tylko wśród 
osób starszych, ale również 
wśród młodszych klientów, 
którzy poszukują, zdrowej, 
ekologicznej i nieprzetwo-
rzonej żywności – podkre-
śla Janina Ewa Orzełowska 
członek zarządu wojewódz-
twa mazowieckiego.

W otwarciu oprócz twórców i ich gości uczesniczył starosta Adam Lubiak i wicestarosta poprzedniej kadencji Adam Łossan

Organizatorzy tworząc 
przy współudziale Powiatu 
Wołomińskiego projekt Po-
wiatowych Spotkań Piłkar-
skich – Better Together chcie-
li zaprojektować rozgrywki, 
których głównym celem jest 
umożliwienie rozwoju mło-
dym, często „wykluczonym” 
zawodnikom, poprzez danie 
im możliwości czerpania 
radości z gry meczowej 
i rywalizacji, bez zbęd-
nej presji. W związku z 
powyższym organizu-
jąc rozgrywki zostały 
wprowadzone pewne 
fundamentalne zało-

żenia, tzn. nie są publikowane 
wyniki, tabele, czy klasyfi-
kacje. Organizatorzy starają 
się umożliwić pozytywną grę 
każdemu i każdej, gdyż projekt 
skierowany jest zarówno do 
chłopców, jak i dziewczynek.

Rozwój poprzez grę, to 
charakteryzuje Powiatowe 
Spotkania Piłkarskie Better 
Together.

To z miłości do piłki rodzi 
się zaangażowanie determi-

nacja i nadzieja na końcowy 
sukces. Nie każdy zostanie 
drugim Robertem Lewan-
dowskim, jednak promocja 
sportu i zarażenie młodych 
ludzi miłością do kultury 
fizycznej jest tym na czym 

nam szczególnie zależy, gdyż 
wiemy jak ważny jest trening 
w prawidłowym rozwoju czło-
wieka. Zgodnie z hasłem, 
sport najlepszą profilaktyką 
zdrowia. 

Już teraz możemy zapo-
wiedzieć rundę wiosenną, 
którą planujemy rozpocząć 
na początku kwietnia, dlatego 
serdecznie zapraszam nowe 
zespoły by dołączyły do na-
szego grona.

Szczególne podziękowa-
nia organzatorzy kierują do 
Powiatu Wołomińskiego za 
współorganizację i pomoc w 
realizacji założonych celów. 
Bez wsparcia samorządu suk-
ces rozgrywek nie możliwy do 
osiągnięcia.

Organizatorzy 
starają się umoż-
liwić pozytywną 
grę każdemu i każ-
dej, gdyż projekt 
skierowany jest 
zarówno do chłop-
ców, jak i dziew-
czynek. (...) nie są 
publikowane wyniki 
czy klasyfikacje

W przedostatni weekend października została rozegrana 
ostatnia kolejka rundy jesiennej II edycji Powiatowych 
Spotkań Piłkarskich Better Together. Wraz z początkiem 
sezonu wystartowało z nami 14 drużyn reprezentujących 
Powiat Wołomiński. Grali z nami zawodnicy: KS Akademia 
Młodego Piłkarza GOOL, MKS Ząbkovia Ząbki, Radzymiński 
Klub Sportowy Mazur, TKS Bóbr Tłuszcz, Fair Play Ząbki, 
UKS Jedynka Marki i UKS Akademia Piłkarska Radzymin.

Powiatowe  
Spotkania Piłkarskie  
Better Together

m
łodzi na boiskach pow

iatu
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Wychowankowie  ząb-
kowskiej Świetlicy Środo-
wiskowej Nr 2 "Schowek" 
zgodnie z wieloletnią tra-
dycją i z potrzeby serca 
zaangażowali się wspólnie  
z podopiecznymi Stowa-
rzyszenia Rodzin i Przyja-
ciół Osób z Zaburzeniami 
Psychicznymi „Empatia” 

w robie-
n i e  j e -
siennych 
p o r z ą d -
ków wokół 
Warsztatów 
Terapii Zaję-
ciowej. 

Grabienie l iści 
i wyrównywanie terenu 
zoranego przez często 
pojawiające się tu dziki 
było okazją to wspólnego 
spędzenia czasu:, nawią-
zywania nowych znajo-
mości, radosnych zabaw 
i śmiechu oraz ciekawych 
rozmów. Pracę zwieńczył 

wspólny posiłek, sadze-
nie drzewek i robienie 
pamiątkowych zdjęć.

W dniu 15 paździer-
nika wychowankowie 
obu ząbkowskich Świe-
tlic zostali zaproszeni 
na Warsztaty „Dzieciaki 
sadzeniaki” zorganizo-
wane przez sklep Leroy 
Merlin. Dzieci pod czuj-
nym okiem pracownika 
sklepu sadziły piękne 

wrzosy, które potem 
mogły zabrać ze sobą. 
Dostały też nasiona 
trybuły do posadze-
nia w domu oraz 

pamiątko-
wy dyplom  

i odblaski. 
Wracając po 

pełnym wra-
żeń i emocji dniu 

uczestnicy ząbkowskie-
go Dnia Wolontariatu 
wstąpili też do Centrum 
Handlowego M1 na ka-
wałek pizzy. 

Słoneczny, pogodny  
i cieplutki dzień, przypo-
mniał uczestnikom okres 
beztroskich wakcji. 

Źródło: UM Ząbki

Wychowankowie 
dwóch Świetlic Śro-

dowiskowych zostali 
zaproszeni na Warsz-

taty „Dzieciaki 
sadzeniaki”,pod-

czas których 
dzieci sadziły 

piękne 
wrzosy. 

Jak co roku jesienią  Świetlica ”Schowek” wraz  
z Drewnickim Stowarzyszeniem Rodzin i Przyja-
ciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Empatia” 
zorganizowała Dzień Wolontariatu.

Pełen atrakcji 
Dzień Wolontariatu 
w Ząbkach 

jesienne porządki 

– Jak zaczęła się  ̨Wasza przygoda 
z modelingiem? 
Pola Szyszkowska: Wszystko zaczęło 
się pomiędzy 3 klasą gimnazjum  
a 1 klasą liceum, kiedy z Laurą skon-
taktowała się na Instagramie wła-
ścicielka jednej z agencji modelek  
i zaprosiła nas na spotkanie. Jed-
nak po dłuższych przemyśleniach 
stwierdziłyśmy, że nie jest to najlepszy 
czas na rozpoczęcie kariery, ponie-
waż chciałyśmy skupić się głownie 
na nauce. Nie chciałyśmy opusz-
czać większości roku szkolnego już  
w pierwszej klasie i w dodatku  
w nowej szkole. Na początku dru-
giej klasy liceum skontaktowały-
śmy się ze wspomnianą agencja  
i podpisałyśmy umowę. Po załatwieniu 
wszystkich formalności zrobiłyśmy 
nowe snapsy i filmiki, dzięki którym 
agencja bardzo szybko załatwiła nam 
nasz pierwszy kontrakt do jednej  
z najlepszych agencji w Indonezji. Był 
to dość egzotyczny i daleki kierunek 
jak na pierwszy kontrakt, ale dla nas 
bardzo dużym plusem jest to, że 
podróżujemy razem więc praktycz-
nie w ogóle się nie stresowałyśmy. 
Przed kontraktem musiałyśmy się 
mocno zmobiizować, w szkole- 
część sprawdzianów zaliczyłyśmy 
w przyśpieszonym terminie przed 
kontraktem, a z większością nauczy-
cieli ustalałyśmy konkretny system 
przesyłania prac już na kontrakcie. 
Gdy wszystko było już załatwione 
byłyśmy gotowe do wylotu na drugi 
koniec świata - i tak zaczęła się nasza 
przygoda.
– Jak wyglądał przykładowy dzień?
Laura Szyszkowska: Przykładowy 
dzień na kontrakcie wygląda różnie 
w zależności czy jest to dzień w pracy 
czy dzień castingowy. Na początku 
opiszemy ten pierwszy: praca wygląda 
inaczej w każdym państwie, jed-
nak zazwyczaj zaczyna się ona rano 
ok.8.00 i trwa ok 8 godzin. Oczywiście 
czasami może ona trwać 3 godziny 
np. w Tokio, ale też i 16 godzin, jak  
w Chinach. Tak samo calltime zależy 
od konkretnej pracy, były sytuacje kie-
dy musiałyśmy być w pracy o godzinie 
3:00 nad ranem, ale też takie kiedy 
praca zaczynała się dopiero o 18.00. 
Zawsze dzień wcześniej dostajemy 
wiadomość od agencji, w której mamy 
podany calltime, konkretne miejsce  
w które mamy się udać, markę dla 
której pracujemy oraz nasze wy-
nagrodzenie. Do pracy zazwyczaj 

wstajemy bardzo wcześnie, jemy 
śniadanie i jedziemy na umówione 
miejsce. W zależności od kraju 
możemy korzystać z transportu 
publicznego, iść na piechotę, czy 
zamówić taxi. Gdy dojedziemy już 
na plan zdjęciowy spotykamy się  
z całą ekipą i zaczynamy pracę. 
Zdarzają się również zdjęcia w ple-
nerze, wtedy spotykamy się wszyscy  
w umówionym miejscu i jedziemy 

dalej razem na plan zdjęciowy. Za-
zwyczaj na początku mamy robiony 
make-up oraz fryzurę (czasami 
może to trwać nawet kilka godzin), 
a następnie zaczynamy zdjęcia. Jeżeli 
pracujemy dla konkretnej firmy  
z ubraniami to outfitów zazwyczaj 
jest bardzo dużo i robimy kilka zdjęć, 
co chwilę zmieniając ubrania, a na 
sesjach do magazynów ubrań mamy 
dużo mniej, ale zdjęcia są bardziej 
wymagające. W ciągu dnia mamy 
zazwyczaj jedną przerwę,jednak 
trwa ona najczęściej nie więcej niż 30 
minut. Zdarzają się również pokazy 

i wtedy nasz dzień wygląda trochę 
inaczej: próby do pokazu zaczynają 
się około godz. 6:00 i wtedy organi-
zator pokazuje nam miejsce, gdzie 
odbędzie się pokaz oraz jak kon-
kretnie mamy chodzić. Mamy wtedy 
okazję do przymierzenia naszych 
strojów oraz poznania osób, z którymi 
idziemy. Zazwyczaj spędzamy tam 
cały dzień, mimo że sam pokaz 
zaczyna się zazwyczaj około godziny 

21:00. Tak więc żaden dzień w pracy 
nie jest identyczny i wszystko zależy 
od państwa w jakim jesteśmy i jaką 
prace zabookowałyśmy, jednak naj-
fajniejsze jest to, że codziennie mamy 
możliwość poznawania nowych ludzi 
i zwiedzania nowych miejsc. 
Pola Szyszkowska: Dzień castingowy 
wygląda zupełnie inaczej. Castingi 
odbywają się w różnych godzinach, 
czasmi o 8.00 rano, a czasami dopiero 
wieczorem. Ich ilość zależy od agencji, 
państwa oraz sezonu, mogą być tylko 
dwa, ale np w Tokio castingów czasa-
mi było nawet 14 dziennie. Wszystkie 

castingi zazwyczaj wyglądają bar-
dzo podobnie - klient ogląda nasze 
kompozyty (małe kartki z naszymi 
zdjęciami oraz wymiarami) i booki 
(książki z całym naszym portfolio) 
i wybiera dziewczyny, które najbar-
dziej pasują do jego kolekcji. Jeżeli 
zostałyśmy wybrane to przymierzamy 
kilka ubrań i mamy robione w nich 
zdjęcia i na tym kończy się casting. 
Jeżeli jest to casting do pokazu to do-

datkowo musimy przejść się kilka razy  
w szpilkach, aby klient zobaczył czy 
poradzimy sobie na wybiegu i czy nasz 
chód pasuje do jego wizji. Zazwyczaj 
dzień castingowy kończy się późnym 
wieczorem (w Tokio nasz rekord to 
godz. 23.00) i booker odwozi nas po 
ostatnim castingu do apartamentu. 
Tak więc każdy dzień wygląda inaczej, 
codziennie poznajemy nowych ludzi 
i nowe miejsca. Nigdy nie mamy 
pewności jak będzie wyglądała kolejna 
praca, jednak zawsze mamy pewność, 
że każdy dzień będzie nową przygodą.
- Dziękuję za rozmowę. 

– Każdy dzień pracy  
w modelingu wygląda 
inaczej i codziennie 
poznajemy nowych ludzi 
oraz nowe miejsca. (...) 
Wszystko zależy od miej-
sca w jakim się znajdu-
jemy, agencji w której 
jesteśmy oraz od rodzaju 
pracy jaką dostałyśmy. 
Nigdy nie mamy pewności 
jak będzie wyglądała 
kolejna praca, jednak za-
wsze mamy pewność, że 
każdy dzień będzie nową 
przygodą. - mówią Pola  
i Laura Szyszkowskie

Niemal każda młoda dziewczyna marzy o zawodzie modelki, a świat 
mody stwarza iluzję życia jak w bajce. O tym jak wygląda praca i zwykły 
dzień modelki opowiadają Pola i Laura Szyszkowskie. 

– Myśląc o wolontariacie szkol-
nym mam przed oczami Panią. 
Co skłoniło Panią do takiej formy 
pracy z młodzieżą?
– Pochodzę z rodziny, w której 
zawsze pracowało się społecznie. 
Gdy przyszłam do swojej szkoły w 
latach 90 tych a tam było tak smutno: 
praca, lekcje, praca, lekcje – trzeba 
było jakoś tę szkołę ożywić. Najpierw 
był samorząd uczniowski a później 
wolontariat.
– I od ilu lat prowadzi Pani wo-
lontariat?
– W przyszłym roku będzie osiem-
nastka.
– Wołomin chyba już się przy-
zwyczaił, że zdobywacie tytuły 
w różnych konkursach. Były 
już nagrody dla całego Klubu 
Wolontariatu „Na Przekór”, są 
indywidualne. Czym zajmuje się 
wolontariat, który Pani prowadzi?
– Tak naprawdę, to robimy wszystko, 
o co nas poproszą, to co jest potrzeb-
ne. W tej chwili mamy12 miejsc 
stałej pracy dla wolontariuszy.
– Mówmy oczywiście o uczniach. 
W jakim wieku są wolontariusze 
z Klubu „Na Przekór”?
– W tej chwili to się zmieniło z 
uwagi na likwidację gimnazjów. Są 
to uczniowie w wieku 13-14 lat. 
– Wolontariat szkolny kojarzy się 
na ogół ze zbiórką pieniędzy na 
jakiś cel lub z WOŚP – czyli z taką 
na ogół jednorazową akcją raz 
do roku. Wasze działania trwają 
niemal cały rok szkolny… gdzie 
można spotkać Waszych wolon-
tariuszy, jaką pracę wykonują?
– W różnego rodzaju akcjach rów-
nież uczestniczymy. W tej chwili 
pracujemy w pięciu przedszkolach, 
w Fundacji „Słyszę, Mówię, Czuję”, 

w SP nr 7 w ZS nr 6, w Ośrodku 
Dziennego Pobytu „PULMO” - to 
stałe miejsca, w których są nasi 
wolontariusze.
– Co młodzież robi w tych miej-
scach?
– Młodzież raz w tygodniu przez 
godzinę wykonuje zadania zlecone 
przez wymienione instytucje. W 
przedszkolach bawią się z dzieć-
mi. W PULMO rysują, pomagają 
podopiecznym w różnych pracach 
ręcznych, w SP 7 W ZS 6 
– Wolontariusze z Klubu „Na prze-

kór” pracują przez niemal cały 
rok szkolny. Ale nie uciekacie od 
udziału w różnych wydarzeniach. 
Zdarzyło się również mnie z Wami 
współpracować choćby podczas 
organizacji rodzinnych Pikników 
ekologicznych na Dzień Dziecka. 
Wolontariusze byli bardzo aktyw-
ni, było ich dużo i wszędzie było 
ich widać. Z czym jest największy 
problem w prowadzeniu takiej 
grupy?

– Z dyscypliną.
– A skąd środki na działanie, 
na dojazd, napoje… wszystko 
kosztuje?
– Nie ma środków, ale dzielą się z 
nami najczęściej ci, którzy sami zbyt 
wiele nie mają.
– Jaka jest reakcja rodziców na 
taką formę aktywności dzieci?
– Są sytuacje, że rodzice przycho-
dzą i proszą o przyjęcie ich dzieci 
do wolontariatu. Częste są sytuacje, 
kiedy przychodzi rodzeństwo tych 
dzieci, które w wolontariacie już 

były. Ale są też takie przypadki, 
kiedy rodzic mówi, że dziecko 
przyszło do naszej szkoły dzięki 
wolontariatowi. Dziecko wybrało tę 
szkołę ponieważ tu się coś dzieje.
– Jaką lekcję z wolontariatu 
wynosi młodzież, czego się tu 
uczą?
– Pokory, współdziałania, współ-
pracy, ale i współodczuwania, 
empatii, odpowiedzialności za to 
co robią. Zdarza się oczywiście, 

że czasami „nawalają”, ale z re-
guły porozumiewamy się pod tym 
względem.
– Wiem, że jak się kończy rok 
szkolny zawsze Pani mówi „moje 
wspaniałe dzieciaki” a jak po 
wakacjach przychodzą nowe 
trochę Pani narzeka mówiąc „nie, 
no to nie są takie dzieci jakie 
były wcześniej”. Zmieniają się, 
czy zmienia się Pani podejście 
do nich?
– I jedno i drugie. Do wolontariatu 
przychodzą coraz młodsze dzieciaki, 
niektóre nawet nie wiedzą na czym 
dokładnie polega ta praca, czasem za 
wcześnie rezygnują, nie dając sobie 
szansy na głębsze poznanie idei, za-
przyjaźnienie się z podopiecznymi. 
Spędzam z nimi dużo czasu, razem 
chodzimy na akcje, w szkole też 
robimy wspólne projekty, jestem z 
nimi blisko i nawet wtedy, gdy na po-
czątku wydaje mi się, że z pewnymi 
dziećmi nie będzie mi „po drodze” 
to się okazuje, że znajdujemy nić 
porozumienia i sympatii, że łapią 
tego bakcyla pomagania.
– Wolontariat to często sposób na 
poznanie świata, na znalezienie 
pasji, na poznanie swojego przy-
szłego zawodu. Czy zdarzają się 
podobne przypadki?
– Bardzo wielu moich uczniów zara-
ża się pracą dla innych. Mam kontakt 
z dorosłymi już ludźmi, studentami, 
czy pracującymi, którzy w ten, czy 
inny sposób kontynuują to, co roz-
poczęli w szkole. I jest to dla mnie 
największa nagroda za kilkanaście 
lat prowadzenia wolontariatu.

Na pełny zapis rozmowy  
w wersji video zapraszamy do TV 

internetowej na www.zyciepw.pl 
program „Gość Życia  

O roli wolontariatu w rozwoju młodego człowieka z Marią Wytrykowską, laureatką I miejsca w konkur-
sie „Mazowieckie barwy wolontariatu”, wieloletnim pedagogiem szkolnym i koordynatorem szkolnego 
wolontariatu „Na Przekór”, który działa w ZS nr 3 w Wołominie, rozmawia Teresa Urbanowska.

Bajkowy  
świat mody

Mazowieckie barwy  
wolontariatu z wołomińską nutą

– Bardzo wielu moich 
uczniów zaraża się pracą 
dla innych. Mam kontakt 
z dorosłymi już ludźmi, 
studentami, czy pracu-
jącymi, którzy w ten, czy 
inny sposób kontynu-
ują to, co rozpoczęli w 
szkole. I jest to dla mnie 
największa nagroda za 
kilkanaście lat prowadze-
nia wolontariatu.

„Punkt Doradztwa - Dowiedz się więcej” został otwarty w 2017 r. w ramach realizacji 
zadania publicznego współfinansowanego ze środków Powiatu Wołomińskiego i LGD 
„Równiny Wołomińskiej”. Działalność punktu była realizowana w latach 2018 – 2019 i 
planowana jest kontynuacja w 2020r. Zadaniem punktu jest świadczenie bezpłatnego 
doradztwa dla osób fizycznych, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z 
zakresu: pozyskiwania środków zewnętrznych z UE, doradztwa prawnego, doradztwa 
księgowego,  fundraisingu i promocji lokalnych organizacji, doradztwa organizacyjnego 
podnoszącego skuteczność NGO

Punkt Doradztwa oprócz prowadzonego poradnictwa organizuje również spotkania 
warsztatowe dla beneficjentów ze specjalistami z danej dziedziny tzn. księgowymi, 
prawnikami, specjalistami od fundraisingu, promocji i skuteczności, którzy zapo-
znają uczestników z obecnie obowiązującymi przepisami i następującymi w nich 
zmianami. Podpowiadają również jak założyć i poprowadzić stowarzyszenie czy też 
fundację oraz pomagają w nawiązywaniu kontaktów z działającymi na obszarze Po-
wiatu Wołomińskiego i LGD „Równiny Wołomińskiej organizacjami pozarządowymi. 
Spotkania ułatwiają także pozyskiwanie partnerów do projektów, które będą mogły 
być realizowane w nowej perspektywie finansowej Powiatu Wołomińskiego czy też 
Samorządu Województwa Mazowieckiego.
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A! Ogłoszenie drobne 
do rubryk:
Dam pracę

 i Szukam pracy
BeZPłATNe!

Praca 
Szukam pracy

Mężczyzna poszukuje pracy w cha-
rakterze kierowcy osobistego, pomogę 
w prowadzeniu firmy dopilnuję mienia, 
pracowników. Tel. 513 367 980.

Budownictwo 
Usługi

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

Nieruchomości 
Sprzedam

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

Usługi - Różne   
Wywiozę meble, złom, śmieci, uprzątnę 
plac, strych, piwnicę, przyjmę zlecenia 
513 367 980.

DROGI ASFALTOWE – budowa  
i naprawa drogowyserwis.pl

Usługi - Różne   
Transport/Przeprowadzki

tel. 500 349 713

OGŁOSZENIA DROBNE

W ostatnim kwartale tego roku inwestycje w Kobyłce nie zwalniają. 
Ulice, parking, place zabaw, oświetlenie – cały czas trwają roboty w 
wielu miejscach miasta. Następne dwa miesiące nie będą inne  – mimo 
jesieni i nadchodzącej zimy planowanych jest jeszcze wiele działań.

Ulice
Zakończyło się wylewanie nowej na-
kładki asfaltowej w ulicach Graniczna 
(na odc. od ul. Napoleona do ul. 
Słowackiego) i Słowackiego (na odc. 
od ul. Granicznej do ul. Pieniążka). 
Trwają prace przy budowie drogi w 
ulicy Sikorskiego (zakończenie cało-
ści w lutym 2020 roku). Jest to jedna 
z największych inwestycji w Kobyłce 
(koszt to prawie 11 mln zł). Oprócz 
budowy drogi z odwodnieniem 
inwestycja zakłada także budowę 
przepompowni, odcinków sieci wo-
dociągowej wraz z przyłączami oraz 
brakujących przyłączy kanalizacji 
sanitarnej, przebudowę niektórych 
urządzeń infrastruktury technicz-
nej, budowę i przebudowę zjazdów, 
chodników, opasek, wykonanie ozna-
kowania poziomego i pionowego, a 
także prace wykończeniowe. Budują 
się także ulice Ks. Marmo i Ejtnera 
wraz z kanalizacją deszczową (termin 
wykonania 16 grudnia 2019 r.). 
Trwają również prace związane z wy-
równywaniem dróg i uzupełnianiem 
ubytków. Zachęcamy do zgłaszania 
usterek telefonicznie (22 78 64 528 – 
ubytki lub 22 78 64 526 – równanie) 
lub przez formularz na stronie www 
„Zgłoś awarię”.

Oświetlenie
Zakończono budowę oświetlenia 
drogowego w ulicach: Mieszka I, 
Królowej Marysieńki oraz Szwo-
leżerów. Zamontowano również 
lampę przy placu zabaw od strony ul. 
Narutowicza.

Sieci wodociągowe  
i kanalizacji sanitarnej

Zakończyła się budowa sieci kanaliza-
cji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w 
ulicach: Modrzewiowej i Oleńki oraz 
w drodze dojazdowej od ul. Sikorskie-
go. Trwają prace przy budowie sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z odgałę-
zieniami do granic nieruchomości 
i przyłącza gazu w ulicy Kleeberga, 
Czereśniowej oraz sieci wodocią-
gowej w ul. Szwedzkiej, Belgijskiej 
i Źródnik wraz z odgałęzieniami do 
granic nieruchomości. Kanalizacja 
deszczowo-drenażowa wykonywana 
jest z kolei w ulicach Heweliusza i 
Ogińskiego.
Planowane jest rozpoczęcie inwe-
stycji w postaci budowy kanalizacji 
sanitarnej w ulicy Norweskiej oraz 
Nałkowskiego – został już ogłoszony 
przetarg, niedawno nastąpiło otwar-
cie ofert. W najbliższym czasie prze-
widywanie jest podpisanie umów.

Place zabaw
Zakupiono dwa nowe urządzenia 
na plac zabaw przy ul. Napoleona 
(domek i huśtawka). Z kolei przy ul. 
Brzozowej (róg Norwida) wykonano 
ogrodzenie z drewnianych paneli. 
Jakiś czas temu postawiono kilka 
nowych urządzeń na placu zabaw 
przy ul. Rumuńskiej – orbitrek, wa-
hadło i twister.

Parking
Niebawem zakończy się budowa 
dwóch parkingów Parkuj i Jedź przy 
stacji PKP Kobyłka Ossów. Będzie 
można na nich zaparkować  w sumie 
116 samochodów. Liczba ta jest 
podyktowana przez projekt, na pod-

stawie którego odbywa się budowa, 
uwzględniający wszelkie niezbędne 
normy (w tym szerokość miejsc 
parkingowych).
Zakończenie realizacji całego pro-
jektu przewidywane jest do końca 
grudnia tego roku. Oba parkingi będą 
wybudowane z pełną infrastrukturą 
techniczną – oświetleniem, siecią 
kanalizacji deszczowej, siecią wo-

dociągową, monitoringiem, a także 
systemem ewidencji parkujących 
pojazdów. Na parkingach przewi-
dziano wiaty rowerowe, z miejscem 
na ponad 80 rowerów. 

Boisko piłkarskie
Planuje się przerobienie starego 
kortu tenisowego na terenie OSiR 
Wicher  na małe boisko piłkarskie. 
Boisko posłuży również mieszkań-
com miasta – dzieci i młodzież 

będą mogli tam bezpiecznie grać 
w piłkę. Został już ogłoszony 
przetarg na tą inwestycję, nastą-
piło otwarcie ofert i lada chwila 
zostanie podpisana umowa oraz 
rozpoczęcie prac.

Monitoring
Kobyłka będzie bardziej bezpiecz-
na – właśnie została podpisana 

umowa na montaż urządzeń moni-
toringu miejskiego. Do 20 grudnia 
inwestycja powinna zostać zakoń-
czona. Mapa miejsc, które będą 
objęte obserwacją, została ustalona 
z policją w Kobyłce, a obraz z kamer 
będzie przekazywany do Komendy. 
W przyszłości planowana jest dalsza 
rozbudowa systemu. Dzięki mo-
nitoringowi nie tylko zwiększy się 
prawdopodobieństwo identyfikacji  
ewentualnych sprawców wykroczeń 

– będzie możliwe również prze-
ciwdziałanie różnym zdarzeniom, 
a także aktywniejsze poszukiwanie 
osób zaginionych. 

Zieleń miejska
Zakończono jesienną konserwację 
rowów. Trwa grabienie liści w róż-
nych punktach miasta, w ulicach 
ze zorganizowaną zielenią miejską, 

na skwerach i w Parku 15 Sierpnia. 
W ostatnich dniach pracownicy 
codziennie zgrabiają 7-10 metrów 
sześciennych liści z terenu Miasta. 
Szacuje się, że potrwa to do co naj-
mniej do połowy listopada. Wiosną 
planowane są zmiany, jeśli chodzi o 
zieleń miejską. W Kobyłce będzie 
sadzona lawenda i rozmaryn, każde-
go roku dosadzane nowe kwitnące 
krzewy, aż miasto stanie się koloro-
wym ogrodem.

Niebawem zakończy się 
budowa dwóch parkingów 
Parkuj i Jedź przy stacji 
PKP Kobyłka Ossów.  
Będzie można na nich  
zaparkować  w sumie 
116 samochodów.  
Zakończenie realizacji  
całego projektu przewi-
dywane jest do końca 
grudnia tego roku. Oba 
parkingi będą wybudowa-
ne z pełną infrastrukturą 
techniczną – oświetle-
niem, siecią kanalizacji 
deszczowej, siecią wodo-
ciągową, monitoringiem...

Miasto Kobyłka realizuje wiele inwestycji drogowych, powstają nowe ulice, chodniki i parkingi

Co nowego  
w inwestycjach  
w Kobyłce?

DOBIERAJ PRODUKTY. 
OBNIŻAJ CENY.

www.oknoplast.com.pl

NAJWIĘKSZA 

PROMOCJA
W ROKU*

* Promocja obowiązuje 4.11.2019–15.12.2019 r. 
Regulamin promocji dostępny na www.oknoplast.com.pl

ART BUD
Partner Handlowy OKNOPLAST

Wołomin, ul. 1 Maja 36a
tel. 22 787 29 13 

Marki, al. Piłsudskiego 174
tel. 22 761 91 12 Ostrowiec Świętokrzyski  

ul. Przykładowa 27  
czynne pon.–pt. 9.00–17.00.
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Ostrowiec Świętokrzyski  
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Wołomin, 
ul. Ogrodowa 14 lok. 3
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– Wiem, że z mareckim samo-
rządem związany jest Pan od 
wielu lat. Z lat wcześniejszych 
kojarzę Pana z Mareckim Sto-
warzyszeniem Gospodarczym. 
Co skłoniło Pana do podjęcia się 
trudnej roli wiceburmistrza i to 
jeszcze od najtrudniejszej chy-
ba części jaką są inwestycje?
– Zacznijmy może od tego, że w 
2006 roku, kiedy to miałem nieuda-
ny start w wyborach samorządowych 
zostałem przez członków Mareckie-
go Stowarzyszenia Gospodarczego 
„przygarnięty”. Czułem, że grupie 
zależało, żebym nie rezygnował z 
dalszej działalności i żebym zaanga-
żował się w działania jakie wówczas 
Stowarzyszenie prowadziło.
– Bardzo prężnie wówczas 
to Stowarzyszenie działało i 
dziś wcale niemała grupa z 
tej organizacji znalazła się w 
strukturach samorządowych,,,
– Tak właśnie się stało. W 2010 
roku dostałem się do rady. Wtedy z 
naszego środowiska do Rady weszła 
większa grupa kandydatów. Wpraw-
dzie większości wówczas nie mieli-
śmy ale byliśmy awangardą, która z 
wieloma pomysłami, z otwartymi 
głowami przyszła do Rady Miasta 
Marki. Zaczęliśmy wówczas nie 
tylko mówić o tym czego w Markach 
brakuje ale w ówczesnych realiach 
znajdować miejsce i przestrzeń na 
to, aby w Markach o wiele więcej 
się działo. 
– Wasze Stowarzyszenie w pew-
nym momencie znalazło sobie 
za partnera Grupę Marki 2020 
– dużo młodsze środowisko, z 
którym tak naprawdę dziś rzą-
dzicie Markami.
– To prawda. Połączyliśmy siły. Mamy 
wreszcie rok 2014 kiedy członek 
naszego Stowarzyszenia zostaje wy-
brany na burmistrza Miasta Marki. 
– Mowa o obecnym burmistrzu 
Jacku Orychu, który, nie zapo-
minajmy, łączył obie grupy bo 
należał do obu organizacji…
– Tak, to też prawda. Był to czło-
nek jednego jak i drugie-
go stowarzyszenia. 
Już wtedy otrzy-
małem propo-
zycję objęcia 
stanowiska 
w i c e b u r -
m i s t r z a . 
Doświad-
czenie z 

Rady było dość duże ponieważ 
całą wcześniejszą kadencję byłem 
przewodniczącym Komisji Budże-
towo-Gospodarczej. Kwestie zwią-
zane z oceną, przeglądem inwestycji 
czy konstrukcją budżetu nie były 
mi obce. Wiedza techniczna jaką 
wyniosłem ze szkoły średniej jak 
też doświadczenie z wieloletniego 
prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej pozwalało mi sądzić, 
że taka funkcja jest dla mnie do 
udźwignięcia. 

– Na okres Pana kadencji w roli 
wiceburmistrza przypada reali-
zacja wielu dużych inwestycji 
kubaturowych na terenie Ma-
rek. Największą z nich niewąt-
pliwie jest budowa Mareckiego 
Centrum edukacyjno-Rekre-
acyjnego. Pomysł zrodził się 
znacznie wcześniej, ale czas 
realizacji przypadł na przełom 
poprzedniej i obecnej kadencji i 
jeszcze trwa. Co ciekawego jest 

w tym obiekcie, że trafiliście do 
wielu krajowych mediów?
– To prawda. Zaczynamy już nawet 
zbierać nagrody z tego tytułu, że wy-
budowaliśmy obiekt, który spełnia 
dużo norm, zwłaszcza pod kontem 
energooszczędności. Ale tu znów 
trzeba by wrócić do lat 2010 – 2014 
bo tak naprawdę w latach 2006-2010 
Rada Miasta wielokrotnie próbo-
wała podejść do tematu budowy 
nowego budynku Gimnazjum w 
Markach ponieważ ówczesna szkoła 

gimnazjalna mieściła się w Pałacy-
ku Brigsów i miasto miało z tym 
coraz większe kłopoty jeśli chodzi 
o utrzymanie tej placówki jak i o 
spełnianie norm bezpieczeństwa. 
Nie potrafiono znaleźć lokalizacji i 
kadencja skończyła się na niczym. 
My, stwierdziliśmy, że jeśli mamy 
ten obiekt budować, to musi on 
być na dużej działce. Oceniając 
realia chcieliśmy w tej inwestycji 
zmieścić nie tylko szkołę jako taką 
ale również zrobić coś co będzie 
użyteczne dla miasta. Stąd pomysł 
na salę teatralną, stad pomysł na 
basen po to, żeby było to miejsce 
takie, które pozwoli mieszkańcom 
myśleć, że nie po wszystko trzeba 
jeździć do Warszawy..  
– W tak zwanym międzyczasie 
gimnazja znikły z naszej mapy 

oświatowej i trzeba było wpro-
wadzać zmiany w projekcie. Czy 
dużych zmian on wymagał?
– Trochę było po drodze perturbacji. 
Szkoła została przeprojektowana 
na 1200 dzieci. Obiekt wymagał w 
wielu kwestiach dostosowania do 
obecnych warunków.
- Dach bagienny – nie spotkałam 
się jeszcze z takim. Co będzie 
się działo zimą na dachu ba-
giennym. Jaka jest jego rola 
- będzie tam może lodowisko?

– Jego rola jest bardzo cenna. To jest 
miejsce na retencję wód opadowych. 
Lodowiska nie będzie ponieważ 
woda zostanie spuszczona do od-
powiedniego poziomu a cały dach 
nasadzony jest roślinami bagien-
nymi. Nie ma tam przestrzeni do 
tego, aby robić ślizgawkę. Rośliny 
mają dostać tyle wody na zimę, aby 
mogły sobie spokojnie przezimować. 
Wiosną ruszy cały cykl. Woda będzie 
się na dachu zbierała. Będzie odpa-
rowywała. Gdyby było jej mega dużo 
wówczas to będzie odprowadzana 
do zbiorników retencyjnych, które 
mamy umieszczone pod trybunami 
przy stadionie.

Na pełny zapis rozmowy w wersji 
video zapraszamy na www.zy-
ciepw. W programie Gość Życia  
– Teresa Urbanowska zaprasza.

– (...) stwierdziliśmy, że jeśli mamy ten obiekt budować, 
to musi on być na dużej działce. Oceniając realia 

chcieliśmy w tej inwestycji zmieścić nie tylko szkołę 
jako taką ale również zrobić coś co będzie użyteczne 

dla miasta. Stąd pomysł na salę teatralną, stad 
pomysł na basen po to, żeby było to miejsce takie, 

które pozwoli mieszkańcom myśleć, że nie po 
wszystko trzeba jeździć do Warszawy – mówi 

Dariusz Pietrucha, wiceburmistrz Miasta Marki 
odpowiedzialny z realizację inwestycji gminnych.  

Dach bagienny na szkole?  
Tylko w Markach

Gość „Życia” – Dariusz Pietrucha, wiceburmistrz Marek w rozmowie z Teresą Urbanowską 
mówił o mareckim Centrum Edukacji i Rekreacji a także o tym jak zmieniły się Marki na 
przestrzeni ostatnich 20 lat. W rozmowie nawiązano do początków mareckiego samorządu.

 OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szcze-
gólnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474, ze zm.)

Starosta Wołomiński
zawiadamia 

o wydaniu w dniu 25 października 2019 r. dla Wójta 
Gminy Jadów, reprezentowanego przez pełnomocni-
ka P. Lecha Zielińskiego, decyzji Nr 35pz/2019 znak: 
WAB.6740.14.23.2019, umarzającej postępowanie  
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwesty-
cji drogowej polegającej na: „Budowie drogi gmin-
nej - ulicy Kąpielowej w miejscowości Borzymy, 
Gmina Jadów, pow. wołomiński”.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za 
pośrednictwem organu wydającego decyzję - Starosty Wołomiń-
skiego, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od 
dnia uznania obwieszczenia za doręczone w trybie art. 49  ustawy  
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjne-
go (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.).

Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym  
w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter, po-
kój nr 105 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn. 10-18, wt. 12-16, 
śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16.


