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PRĄD
ze słońca
na pokolenia
dzięki
panelom
LONGi SOLAR
315 Wp
szczegóły >> str 6

– Od połowy września
w naszej własnej sali
integracji sensorycznej
zajęcia dla dzieci z zaleceniami zaczną już
prowadzić pracownicy
szkoły – nauczyciele,
terapeuci i specjaliści.
– mówi Grażyna Kowaleczko, dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Kobyłce
>> str. 5

Niespodzianki
dla uczniów
kobyłkowskiej
„jedynki”

Nowy rok
szkolny
w czasie
pandemii

Na ostatniej sesji
Adam Lubiak, Starosta Wołomiński, przedstawił radnym kandydaturę na stanowisko swojego
nowego zastępcy. Nowym Wicestarostą został, przy 26 głosach „ZA”,
radny Piotr Borczyński, dotychczasowy przewodniczący Komisji
Edukacji, Sportu i Turystyki >> str. 3

Zmiany
we władzach
Powiatu
Wołomińskiego

Paweł
Żółtek
Zmian

Razem w domu
i w pracy...
zasady zatrudniania
współmałżonka
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Środki z Funduszu
Inwestycji lokalnych
trafiły do Powiatu
Wołomińskiego

Małgorzata
Zyśk
1 września, pomimo pandemii
koronawirusa, szkoły i przedszkola
w powiecie wołomińskim zostały
otwarte. Rozpoczęcie roku szkolnego
i powrót do tradycyjnej formy nauczania, choć obwarowanej licznymi zaleceniami, budzi wiele emocji,
nie tylko wśród rodziców >> str. 3
fot: Alexandra Koch / pixabay.com

Historia
nie musi być nudna

7

2

ogłoszenia

10 września 2020

O zatrudnieniu małżonka we własnej firmie oraz o tym jakie obowiązki i korzyści
niesie ze sobą taka forma zatrudnienia, rozmawiamy z Pawłem Żółtkiem
– właścicielem biura rachunkowego mojerozliczenia.pl

Razem w domu i w pracy...
zasady zatrudniania współmałżonka
gospodarczą można zwiększyć
dobrowolnie podstawę składek na
ubezpieczenia społeczne. Emerytalne i rentowe – maksymalnie
156810 zł rocznie, a dobrowolne
chorobowe maksymalnie 13067,50
zł miesięcznie. Ale oznacza to
oczywiście obowiązek zapłaty wyższych składek – proporcjonalnie
do wykazanej podstawy. Osobę
współpracującą należy zgłosić do
ubezpieczeń społecznych z kodem
tytułu ubezpieczenia ZUS 05 11.

– Czy małżonek przedsiębiorcy
może być zatrudniony w firmie
współmałżonka na podstawie
umowy o pracę?

– Przepisy prawa pracy nie ograniczają możliwości zawierania
umów o pracę bądź umów cywilnoprawnych (zlecenia) pomiędzy
osobami pozostającymi w związku
małżeńskim. W związku z tym
przedsiębiorca może zatrudnić
współmałżonka, bądź wykazać go
jako osobę współpracującą bez
zatrudniania na etacie. Dodatkowo
od 2019 roku, na podstawie zmienionych przepisów podatkowych,
koszt wynagrodzenia małżonka
może stanowić koszt uzyskania
przychodu.

– A kto płaci składki?

– Składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe

– A co ze składkami ZUS?

www.wilenskapark.pl

– Jeżeli strony umowy o pracę pozostają w związku
małżeńskim oraz
prowadzą wspólne
gospodarstwo domowe, zatrudnienie małżonka powoduje, że osoba
ta jest traktowana dla celów
ubezpieczeń
ZUS jak osoba współpracująca przy
prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej,
a nie jak pracownik. Zatrudnienie
małżonka na podstawie umowy o
pracę wywołuje obowiązek opłacenia składek ZUS za tego ubezpieczonego od podstaw wymiaru
ustalonych dla osób prowadzących
działalność gospodarczą, czyli tzw.
normalny ZUS. Obecnie to kwota

– (...) przedsiębiorca może zatrudnić współmałżonka, bądź wykazać go jako osobę współpracującą bez zatrudniania na etacie.
Dodatkowo od 2019 roku,
na podstawie zmienionych
N o w e
przepisów
podatkowych,
koszt
obowiązki dla przedsiębiorców
wynagrodzenia małżonka
może stanowić koszt uzyskania przychodu – wyjaśnia
Paweł Żółtek, właściciel
biura rachunkowego
mojerozliczenia.pl
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?

składek w wysokości ok. 1,4 tys zł.

– A czy tzw. „mały ZUS” jest
możliwy w przypadku małżonka?

– W przypadku osób współpracujących nie ma możliwości naliczenia
składek od obniżonej podstawy
wymiaru. Możliwe jest jednak
działanie odwrotne. Podobnie jak
dla osoby prowadzącej działalność

oraz ubezpieczenie zdrowotne
osoby współpracującej są finansowane w całości przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność
gospodarczą.
– A co z badaniami lekarskimi,
szkoleniami BHP?

– Jeżeli małżonkowie decydują się
na umowę o pracę, to zatrudnienie

Młodzieżowy
Turniej Siatkarski
o puchar
Starosty
Wołomińskiego
z okazji
100. rocznicy
Bitwy
Warszawskiej
1920 roku

Świetne oferty
w zasięgu ręki
Zapraszamy do Placówki nr 1 w Zielonce
ul. Wyszyńskiego 28
tel. 22 245 52 43, pn.–pt. 9:00–17:00
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, utworzona na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Banku Zachodniego we Wrocławiu (Dz. U. z 1988 r. Nr 21, poz. 142), NIP 896-000-56-73. Wysokość kapitału zakładowego
993 334 810 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 933 334 810 zł. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach i oprocentowaniu są dostępne w placówkach
banku, na santander.pl oraz pod numerem infolinii 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 19.09.2018 r.

www.zyciepw.pl

małżonka odbywa się na takich
samych zasadach jak każdego
pracownika. Zatem konieczne jest
podpisanie z nim umowy, zgłoszenie go do ubezpieczeń społecznych, wypłacenie wynagrodzenia
oraz uiszczenia za niego zaliczki
na podatek dochodowy. Ponadto
należy pamiętać o prowadzeniu
zatrudnionemu małżonkowi akt
pracowniczych, które podlegają
archiwizacji na 50 lat (jeśli umowa została zawarta przed 2019
rokiem) lub 10 lat (jeśli umowa
została zawarta po 2019 roku lub
zostały w ZUS-ie złożone stosowne dokumenty).

Zadanie dofinansowano
ze środków
Powiatu Wołomińskiego

ƻɠsňʑżňǼsĨ

Biuro Rachunkowe

tel. 22 786 06 11

Biuro Rachunkowe
Kobyłka
ul. Szeroka 6
www.mojerozliczenia.pl
www.facebook.com/mojerozliczenia
tel. 22 786 06 11
www.mojerozliczenia.pl

ul. szeroka 6, 05-230 kobyłka
e-mail: biuro@mojerozliczenia.pl

Klub
Siatkówki
Biuro Rachunkowe
ƻɠsňʑżňǼsĨ

Huragan Wołomin

19
09
Hala OSiR
w Wołominie
Korsaka 4

Rozpoczęcie turnieju
godzina 1000
Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: handlowcy@logos.home.pl

więcej wiadomości na www.zyciepw.pl
Ponad 200 szkół i przedszkoli z
powiatu wołomińskiego zainaugurowało 1 września nowy rok szkolny.
To, czy nauka w systemie stacjonarnym
przebiegała będzie bez przeszkód,
zależy nie tylko od działań podejmowanych przez lokalne samorządy
i pracowników placówek oświatowych, ale w głównej mierze od
odpowiedzialności rodziców
i opiekunów dzieci i młodzieży.
- Jeśli nie będzie utrzymany ostry
reżim sanitarny, szkoły mogą już za
miesiąc zostać zamknięte - ostrzega
dr Paweł Grzesiowski, ekspert profilaktyki zakażeń na łamach "Rzeczpospolitej".
Zdaniem przedstawicieli władz
samorządowych poszczególnych
gmin placówki oświatowe z terenu
powiatu wołomińskiego są dobrze
przygotowane do funkcjonowania w
dobie koronawirusa.

Ząbki
– Szkoły, przedszkola i placówki
oświatowe w okresie wakacji przygotowywały się na powrót do stacjonarnego trybu nauki i działalności.
Przeznaczyliśmy środki na zakup
półprzyłbic dla uczniów. Nasze placówki mogą skorzystać z możliwości
zakupu urządzeń termowizyjnych
do mierzenia temperatury, jeśli dyrektorzy wraz z radą pedagogiczną
i rodzicami zechcą z takich urządzeń skorzystać. Gmina wygospodarowała środki, które można na ten
cel przeznaczyć. Skorzystaliśmy też
z możliwości otrzymania od MEN
maseczek, termometrów bezdotykowych i płynów do dezynfekcji.
Już wcześniej, na przełomie marca
i kwietnia szkoły i przedszkola zostały
zaopatrzone w płyny do dezynfekcji
i niezbędne środki ochrony osobistej. W placówkach oświatowych
zostały wdrożone procedury GIS
i MEN oraz wewnętrzne regulaminy, których stosowanie zapewnia
jak najskuteczniejsze zapobieganie
rozprzestrzenianiu się wirusów. To w
dużej mierze od użytkowników tych
obiektów będzie zależało czy uda się
uniknąć zakażeń Odpowiedzialne
podejście zarówno po stronie rodziców
jak i pracowników szkół i przedszkoli
w zakresie uświadamiania dzieciom
zagrożeń może skutecznie zminimalizować możliwość zakażeń- mówi
Małgorzata Zyśk, burmistrz Miasta
Ząbki.
Kobyłka
Edyta Zbieć, burmistrz Kobyłki,
w rozmowie z naszą redakcją zaznacza,
że choć rok szkolny rozpoczął się w
systemie stacjonarnym, to liczy się z
tym, że w każdej chwili może pojawić
się konieczność przejścia na nauczanie
hybrydowe lub zdalne.
- Chcemy być przygotowani na
obie sytuacje i wspieramy szkoły,
jak tylko jest to możliwe. Jesteśmy
w stałym kontakcie z dyrektorami
szkół i przedszkoli. Z tego, co wiemy,
nasz pomysł na zwiększenie bezpieczeństwa w postaci sfinansowania
zakupu bramek detekcyjnych, służących do pomiaru temperatury jest
innowacyjny w skali powiatu, a może
nawet i województwa. Kupujemy w
sumie osiem bramek, które zostaną
zainstalowane w publicznych szkołach
i przedszkolach, Miejskiej Bibliotece
Publicznej oraz w Miejskim Ośrodku
Kultury – czyli w miejscach, w których
codziennie jest spora rotacja ludzi.
Bramki umożliwiają skontrolowanie
aż 70 osób na minutę w bezdotykowy
sposób. Czuły detektor (margines błędu to zaledwie 0,1 stopnia Celsjusza)
w przypadku wykrycia temperatury
powyżej 37 stopni Celsjusza uruchomi
alarm dźwiękowy. Sfinansujemy też
zakup przyłbicy dla każdego ucznia
- do szkół zostanie dostarczonych w
ciągu kilku następnych dni w sumie
2500 przyłbic. Kupiliśmy również
niezbędne środki higieniczno-sanitarne, tj. płyny do dezynfekcji rąk i
powierzchni, chusteczki dezynfekujące, maseczki jednorazowe, oraz rękawiczki nitrylowe. Przygotowujemy się
również do ewentualnej pracy zdalnej szkoły wypracowały już doświadczenia
i najlepsze sposoby prowadzenia nauki
online, a my wspierając je kupujemy 84
kamerki, żeby im pomóc w realizacji
tego zadania. - podkreśla burmistrz
Edyta Zbieć.
Jadów
Również Aniela Dobosiewicz,
dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Urlach jest zdania, że
placówka jest dobrze przygotowana do
funkcjonowania w reżimie sanitarnym
- W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Urlach zostały wprowadzone
szczegółowe procedury dotyczące
bezpieczeństwa w okresie pandemii: maseczki ochronne i przyłbice,
środki dezynfekujące w dozownikach
umieszczonych na terenie całej szkoły,
rękawiczki jednorazowe, fartuchy

ochronne. Zmieniliśmy również
ciągi komunikacyjne i organizację
pracy w ciągu dnia tak, żeby zwiększyć dystans społeczny. Staramy się
stosować w praktyce wytyczne GIS.
Cała społeczność szkolno-przedszkolna: przedszkolaki, uczniowie
oraz ich rodzice i nauczyciele zostali szczegółowo poinformowani o wprowadzonych procedurach
i mają do nich stały dostęp. Ograniczyć musieliśmy wejście na teren placówki. Pracownicy szkoły,
rodzice i dzieci podjęte działania
uznali za konieczne i właściwe.
W związku z tym wszyscy się do
nich stosują.Wiedząc, że stosowane
środki ochrony osobistej są jedynymi
możliwymi do stosowania w chwili
obecnej, uznajemy, że są wystarczające i zapewniają nam wszystkim
odpowiednie bezpieczeństwo. Biorąc
pod uwagę specyfikę pracy szkoły
a szczególnie przedszkola niestety
bardzo trudno pracować z dziećmi
w reżimie sanitarnym. - mówi dyrektor Aniela Dobosiewicz.

Marki
Jacek Orych, burmistrz Marek
zauważa, że to czy nauka w roku
szkolnym 2020/2021 będzie odbywać
się w systemie stacjonarnym, czy też
konieczny będzie powrót do edukacji
zdalnej. jest w dużej mierze uzależnione od nas samych.
- Niedawno jeden z dziennikarzy
zapytał mnie, jak długo w czasie pandemii dzieci będą chodzić do szkoły?
Jedni mówią, że dwa tygodnie, inni – że

powiat
szedł nam dodatkowy czynnik, który
wywołuje u wszystkich sporo emocji,
czyli wirus. Jak do tej pory w gmina
Strachówka, na tle powiatu wołomińskiego, wygląda najbezpieczniej.
Na ile możemy być przygotowanie
na przeciwdziałanie niewidzialnemu
wrogowi na tyle jesteśmy gotowi.
Maseczki, płyny dezynfekujące, termometry, wprowadziliśmy także
z Radą Gminy dodatkowy odwóz dla
najmłodszych, by nie kumulować
dzieci na świetlicy. Rozwiązanie to
przewidujemy do pierwszego półrocza szkolnego, gdyż na tyle starcza
nam środków w budżecie. Co potem,
będziemy się zastanawiać w nowym
roku kalendarzowym. Najważniejsze,
że dzieci i rodzice rozumieją sytuację
i dostosowują się do ogólnych zaleceń
Ministerstwa Zdrowia. No cóż trzeba
się nauczyć żyć w tych dziwnych czasach i nie panikować. Będzie dobrze!

Tłuszcz
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów placówki oświatowe, dla
których organem prowadzącym jest
Gmina Tłuszcz przygotowały szereg
procedur związanych z bezpiecznym
przebywaniem na terenie obiektów.
- Przekazaliśmy do szkół maseczki
ochronne oraz płyny do dezynfekcji.
Wszystkie powierzchnie na terenie
naszych placówek, w szczególności
sale lekcyjne, korytarze, stołówki i
toalety są na bieżąco dezynfekowane.
Przed wejściem do szkoły oraz na
korytarzach zostały umieszczone
pojemniki z płynami dezynfekującymi.

szkół i przedszkoli wyłącznie dzieci
zdrowych, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
- Zadaniem nas wszystkich jest
sprawić, aby uczniowie przebywający
w szkole byli bezpieczni. - podkreśla
burmistrz Paweł Bednarczyk.

Zielonka
Także władze Zielonki dokładają wszelkich starań, aby zapewnić
dzieciom i młodzieży maksymalny
poziom bezpieczeństwa.
- Razem z Dyrektorami zielonkowskich szkół i przedszkoli
ustaliliśmy generalne zasady dotyczące funkcjonowania placówek
w nowej rzeczywistości pandemii.
Zasady generalne obowiązują w
każdej z placówek jednak, każda
szkoła i przedszkole dostosowała
je do indywidualnych warunków
kubaturowych. Szczegółowe zasady
reżimu sanitarnego zostały zamieszczone na stronach internetowych
każdej placówki jak również zostały
przekazane rodzicom uczniów i
wychowanków.
Wśród najważniejszych zasad
obowiązujących w placówkach przez
nas prowadzonych można wymienić: przyporządkowanie jednej sali
lekcyjnej dla danej klasy na cały rok
szkolny – w sali tej realizowane są
wszystkie lekcje poza zajęciami z wychowania fizycznego lub informatyki. Zostały zmienione godziny zajęć i
godziny przerw, zwiększyliśmy liczbę przerw obiadowych. Plany zajęć
zostały rozciągnięte w czasie w taki

1 września, pomimo pandemii koronawirusa, szkoły i przedszkola w powiecie wołomińskim zostały otwarte. Rozpoczęcie roku szkolnego i powrót
do tradycyjnej formy nauczania, choć obwarowanej licznymi zaleceniami,
budzi wiele emocji, nie tylko wśród rodziców.

Nowy rok szkolny
w czasie pandemii

– Odpowiedzialne podejście
zarówno po stronie rodziców,
jak i pracowników szkół i
przedszkoli w zakresie uświadamiania dzieciom zagrożeń
może skutecznie zminimalizować możliwość zakażeń.
Zadbajmy wszyscy o nasze
zdrowie i bezpieczeństwo
- mówi Małgorzata Zyśk,
burmistrz Miasta Ząbki.

– (...) Na ile możemy być przygotowanie na przeciwdziałanie niewidzialnemu wrogowi,
na tyle jesteśmy gotowi. Maseczki, płyny dezynfekujące,
termometry, wprowadziliśmy
też z Radą Gminy dodatkowy
odwóz dla najmłodszych,
by nie kumulować dzieci na
świetlicy - mówi Piotr Orzechowski, wójt Strachówki

– (...) wprowadzone generalne zasady funkcjonowania
placówek w czasie pandemii
zdają egzamin. Bardzo dużą
w tym zasługę mają nauczyciele oraz rodzice uczniów
i wychowanków, którzy
podchodzą do wszelkich
nieudogodnień ze zrozumiem
- mówi Kamil Michał Iwandowski, burmistrz Zielonki

dwa miesiące, a ja wszystkim życzę,
żeby do końca czerwca 2021 roku. Czy
tak będzie? Chciałbym. My – samorządowcy i kadra szkolna – możemy minimalizować ryzyko. Dlatego przygotowaliśmy się do rozpoczęcia nowego
roku szkolnego zgodnie z rządowymi
wytycznymi. Dezynfekcja rąk, prowadzenie lekcji w miarę możliwości w
jednej sali, zróżnicowanie godzin zajęć
i przerw, ograniczenia wejścia dla osób
zewnętrznych, tam, gdzie można,
oddzielne wejścia dla dzieci młodszych i starszych – to rozwiązania,
które wdrożyliśmy. Wiele będzie
również zależeć od dobrej woli rodziców. Jeśli dziecko jest przeziębione,
niech zostanie w domu. Niestety,
bywa, że jest inaczej, bo np. rodzic
boi się, że straci pracę. A przecież
zdrowie jest jedną z najcenniejszych
rzeczy. Pamiętajmy, że marecka edukacja kolejny rok z rzędu bije rekord
frekwencyjny. W tym roku naukę
w szkołach rozpoczęło prawie 3,9 tys.
dzieci. Tylko w klasach pierwszych
jest prawie 600 nowych uczniów.
Z kolei do przedszkoli poszło prawie 2,5 tys. dzieci. Życzyłbym sobie
i Państwu, żeby żadne z nich nie
zachorowało. - podkreśla burmistrz
Jacek Orych.
Strachówka
Z przygotowania placówek edukacyjnych do funkcjonowania w dobie
COVID-19 zadowolony jest wójt
gminy Strachówka Piotr Orzechowski
- Przygotowanie szkół do nowego
roku szkolnego w naszej gminie jest,
jak co roku, dobre. Oczywiście do-

Wychowawcy informują i przypominają uczniom o zasadach zachowania
się na terenie szkoły obowiązujących
w czasie epidemii.
Wszędzie tam gdzie istniałą taka
możliwość, w placówkach oświatowych zostały uruchomione dodatkowe
wejścia, aby w jednym miejscu nie
spotykała się zbyt duża liczba uczniów.
Wszyscy nauczyciele zostali zobowiązani do przeciwdziałania gromadzeniu
się uczniów na korytarzach szkolnych
oraz na terenie szkoły. Z sal lekcyjnych
usunięte zostały przedmioty i sprzęty,
których nie można skutecznie umyć,
uprać, bądź zdezynfekować. W miarę
możliwości zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone na otwartej
przestrzeni. Wstrzymane zostały również wycieczki szkolne. - mówi Paweł
Bednarczyk burmistrz Tłuszcza.
Wprowadzone z dniem 1 września w Gminie Tłuszcz nowe zasady
będą obowiązywać zarówno grono
pedagogiczne, jak i przede wszystkim
uczniów oraz rodziców. Szczegółowe
zasady i zalecenia będą udostępniane
na stronach internetowych szkół i
przedszkoli zgodnie z obowiązującymi
przepisami, wytycznymi i zaleceniami.
Dyrektorzy zostali zobligowani do
monitorowania sytuacji epidemicznej
w każdej placówce. W przypadku pojawienia się zarażeń podejmowane
będą stosowane działania, aby ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się
wirusa COVID-19. Do rodziców i
opiekunów została skierowana prośba o monitorowanie stanu zdrowia
dzieci oraz przyprowadzanie do

sposób by uczniowie przychodzili
w rożnym czasie, wyznaczyliśmy (w
szkołach i przedszkolach, których
uwarunkowania architektoniczne
na to pozwoliły) odrębne wyjścia i
wejścia do budynku, w częściach
wspólnych został wprowadzony
nakaz zasłaniania nosa i ust oraz
zachowania dystansu społecznego.
Ponadto ustalone zostały harmonogramy wejść i wyjść do szkoły dla poszczególnych klas, świetlice szkolne
rozpoczęły swoje funkcjonowanie z
ograniczeniem liczby dzieci i koniecznością wcześniejszych zapisów.
Oczywiście zgodnie z zaleceniami i
rekomendacjami wprowadziliśmy
zwiększoną dezynfekcje części
wspólnych w placówkach tj, korytarzy, toalet, sal lekcyjnych, blatów
oraz klamek.
Dyrektorzy placówek oświatowych
zostali zobowiązani do składania
cotygodniowych raportów o stanie
epidemicznych w ich placówce oraz
rejonach funkcjonowania szkoły. Na
tej podstawie będzie prowadzony
bieżący monitoring stanu epidemiologicznego w ośrodkach oświatowych.
Po pierwszym pełnym tygodniu
funkcjonowania naszych szkół, trzeba
przyznać, że wprowadzone generalne
zasady funkcjonowania placówek
w czasie pandemii zdają egzamin.
Bardzo dużą w tym zasługę mają
nauczyciele oraz rodzice uczniów i
wychowanków, którzy podchodzą do
wszelkich nieudogodnień ze zrozumiem. - mówi Kamil Michał Iwandowski, burmistrz Zielonki

Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: handlowcy@logos.home.pl
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Wybiórcza pamięć
Edward M. Urbanowski
Napaść na Polskę 1 września 1939 r., bez wypowiedzenia wojny, była
przestępstwem łamiącym zasady określone przez III konwencję haską. W
pierwszych dniach kampanii wojennych Niemcy dokonali ludobójstwa, za
które dowództwo Wehrmachtu należało postawić przed Stałym Trybunałem
Sprawiedliwości Międzynarodowej.
1 września 1939 r. o godzinie 4.40 dwie eskadry bombowców nurkujących typu Ju-87B dokonały kilku nalotów na położony w województwie
łódzkim Wieluń, zabijając kilkaset cywilów. W ciągu następnych dwóch
miesięcy Niemcy zabili także tysiące polskich jeńców wojennych. Polskich
żołnierzy palono żywcem lub całymi oddziałami rozstrzeliwano. Nawet w
obozach jenieckich, gdzie powinny były obowiązywać ścisłe zasady określane
prawem międzynarodowym, niemieccy strażnicy zabawiali się strzelaniem
do internowanych. Z byle powodu można było ze stalagu trafić prosto do
obozu koncentracyjnego. Warto sięgnąć po książkę „Najazd 1939. Niemcy
przeciw Polsce" autorstwa niemieckiego historyka Jochena Böhlera, aby
zrozumieć, że nie było w dziejach świata większego bestialstwa niż to,
które zademonstrowali nasi zachodni sąsiedzi w latach II wojny światowej.
10 września 1939 r., kiedy jeszcze
broniła się Warszawa i wierzono w
Moi koledzy stoczniowcy
szybkie kontruderzenie Francji i
z tamtego sierpnia spotykaAnglii, na dziedzińcu kościoła w Piają mnie i pytają: "Borówa”,
secznie zastrzelono strzałem w głowę
15 polskich żołnierzy. 20 września w ty dalej chcesz walczyć? Bo
ja już mam wszystko
Majdanie Wielkim Niemcy zatłukli
kolbami karabinów 40 polskich żoł- w d...e. Siedziałem w więzieniu, byłem internowany, nie
nierzy. 150 polskich jeńców wziętych
miałem pracy i wtedy było
do niewoli podczas bitwy nad Bzurą
warto. A teraz mam to
zostało rozstrzelanych z karabinu
w d...e, i tylko patrzę, żeby
maszynowego. W Uryczu niedaleko
mi podwyższyli emeryturę".
Drohobycza zabito 100 żołnierzy 4.
Pułku Strzelców Podhalańskich, a w
Zakroczymiu żołnierze niemieckiej dywizji pancernej Kempf brutalnie
zmasakrowali 600 obrońców Twierdzy Modlin. To zaledwie początek długiej
listy zbrodni niemieckich sił zbrojnych.
Ten krótki opis wydaje się wystarczający, aby po jego przeczytaniu nie
zrównywać zbrodni niemieckich w Polsce ze zbrodniami w innych krajach!
Tymczasem po wojnie oficerowie Wehrmachtu, którzy wydawali rozkazy,
by zabijać jeńców - polskich żołnierzy, cieszyli się uznaniem zasłużonych
dla ojczyzny, często poszkodowanych przez zwycięzców, nobliwych kombatantów armii niemieckiej. Na ich pogrzebach pojawiały się kompanie
honorowe Bundeswehry, a na grobach składano wieńce od narodu z
trójkolorową flagą RFN.
Nie pomniejszając zbrodni, jakich Niemcy dokonali w innych krajach,
trzeba podkreślić wcześniejsze jej zaplanowanie w Polsce. Plan zniszczenia
i eksterminacji polskiej warstwy przywódczej, inteligencji, elity kulturalnej,
politycznej, religijnej oraz warstwy posiadaczy i kapitalistów polskich był
częścią wielkiego planu germanizacyjnego przygotowanego m.in. dla
terenów okupowanej Polski, zwanego przez Niemców Generalplan Ost
(„Generalny Plan Wschodni").
Martin Bormann 2 października 1940 r. tak to określił w tajnych notatkach po spotkaniu z Hitlerem z udziałem gubernatora Hansa Franka:
„Führer musi podkreślić jeszcze raz, że dla Polaków może być tylko jeden
pan i jest nim Niemiec, dwóch panów obok siebie nie może być i nie ma na
to zgody, dlatego wszyscy przedstawiciele polskiej inteligencji mają zostać
zabici. To brzmi twardo, ale takie jest prawo życia".
Czy Niemcy tego nie wiedzą, czy udają, że nie wiedzą?

Z głębokim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Marii Balickiej,

rodowitej mieszkanki i Honorowej Obywatelki
Miasta Kobyłka,
autorki wielu książek i publikacji historycznych
poświęconych dziejom Kobyłki,
pomysłodawczyni i współorganizatorki
spotkań patriotycznych i kulturalnych,
wieloletniej członkini zarządu
Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kobyłka.
Dla Społeczności naszego Miasta
jest to niepowetowana strata.

Rodzinie, bliskim i przyjaciołom składamy
serdeczne wyrazy współczucia
oraz najszczersze wyrazy ubolewania.
Edyta Zbieć ze współpracownikami
Życie Powiatu na Mazowszu - tygodnik bezpłatny
Wydawca: PHU „Logos” s. c.
Redaktor naczelny: Zbigniew Grabiński. Redaguje Zespół.
Adres Redakcji: 05-200 Wołomin, ul. Wileńska 36a, tel./fax 22 787 77 83, tel. kom.
698 655 256, www.zyciepw.pl, e-mail: redakcja@zyciepw.pl Redakcja nie zwraca tekstów
niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść
płatnych reklam i anonsów. Kolportaż - 22 787 29 11
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dla wygody kierowców i rowerzystów

Zakończyły się prace przy budowie nowego
parkingu ul. Przytorowej w Duczkach. Parking
będzie działał w systemie „parkuj i jedź” – można
zostawić samochód i ruszyć w dalszą podróż.

Nowy parking P+R
przy ul. Przytorowej
Koszt tej ważnej, nie tylko
dla kierowców, inwestycji wyniół prawie 800 000 złotych.
Wykonawcą prac był Zakład
Usług Terenowych, Budowlanych i Porządkowych
„MARGOT” z Warszawy.
Oprócz wybudowanych
71 miejsc postojowych,
w tym siedmiu dla osób
z niepełnosprawnościami,
zostały zamontowane wiaty
i stojaki na rowery. Dodatkowo inwestycja obejmowała budowę jezdni
manewrowej, chodnika,

mu i Łukaszowi Marek, a
wiceprzewodniczącej rady
Katarzynie Pazio za dopingowanie inwestycji. Zachęcam
mieszkańców do korzystania.
- napisała na swoim facebookowym profilu burmistrz
Wołomina Elżbieta Radwan.
- Droga do realizacji tego
zadania nie była łatwa ze
względu na trudne i długie
negocjacje z koleją. - dodała
wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w Wołominie Katarzyna Pazio.

Już wkrótce mieszkańcy gminy Wołomin
będą mogli korzystać z nowoczesnego i potrzebnego parkingu
P+R przy ul. Przytorowej w Duczkach.

kanalizacji deszczowej, przyłącza elektroenergetycznego do biletomatu,
a cały teren został odpowiednio oświetlony.
- Już wkrótce mieszkańcy gminy Wołomin
będą mogli korzystać
z nowoczesnego i potrzebnego parkingu. Dziękuję
za długotrwałe negocjacje
z PKP moim zastępcom
Dariuszowi Szymanowskie-

Dzięki wytężonej pracy
i staraniom władz oraz wołomińskich radnych oraz
sprawnej realizacji firmy
wykonawczej w ciągu zaledwie kilku miesięcy "dziki
parking" w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach zmienił
się w bardzo nowoczesne
i przyjazne do użytkowników
miejsce.
opr. Aleksandra Olczyk

powiat
Rozpoczynając spotkanie
Adam Lubiak, wicestarosta wołomiński przypomniał ostatnie
wydarzenia jakie miały miejsce w
budynku starostwa. – W ostatnim
czasie gościliśmy w naszych murach wiele ważnych osób, które
przekazały dobre dla powiatu
informacje. Przypomnę, że była
u nas Pani Wiceminister Marlena
Maląg, która przekazała na moje
ręce czek na kwotę ponad trzy
miliony złotych na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego
w Kobyłce. Gościliśmy również
– jeszcze przed wyborami prezydenckimi, pana wiceministra
Pawła Szefernakera, który przekazał nam inofmrację o środkach
z Funduszy Lokalnych. Wówczas
wszyscy z pewnym niedowierzaniem przyglądali się czy taki
fundusz w ogóle powstanie. Dziś
mogę potwierdzić, że wszystkie
zapowiedzi, które były w tym
budynku przekazywane stały się
faktem. Mówię tu o 13 milionach
zł. dla Powiatu Wołomińskiego,
czyli wyłącznie dla Starostwa, są
w trakcie realizacji. Pan Premier
Mateusz Morawiecki, kilka dni
temu przesłał przelewy na kwotę
ponad 6 miliardów złotych do
wszystkich samorządów, które
złożyły odpowiedni wniosek i o
te środki zaaplikowały. Dlatego
też z tego miejsca wszystkim
państwu przekazuję tą informację – powiedział do obecnych
na spotkaniu samorządowców
i przedstawicieli OSP z terenu
powiatu wołomińskiego.
– Wierzę, że te środki niebawem znajdą się na kontach
wszystkich aplikujących samorządów, dając możliwość na realizację i dokończenie rozpoczętych
i zaplanowanych inwestycji. Ta
pomoc jest właśnie po to, aby
mimo pandemii, te inwestycje
zostały zrealizowane – dodał
starosta Lubiak.
Zwracając się do uczestników
spotkania Starosta podkreślił, że
przyszedł czas na Ochotnicze
Straże Pożarne. – Chyba po
raz pierwszy w historii cztery
wozy strażackie, zasilą w jednym
czasie, nasze lokalne jednostki – podsumował oddając głos
gościowi z WFOŚiGW.
– Podpiszemy umowy na
zakup trzech nowych wozów
strażackich. W bieżącym roku
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska przekazuje środki
na zakup aż 65 samochodów na
terenie Województwa Mazowieckiego. To jest kwota powyżej 20
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2020
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milionów złotych na zakup tego
sprzętu. Staramy się realizować
ten program wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska oraz z Ministerstwem
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Takie międzyresortowe
porozumienie podpisaliśmy w
2015 roku i państwo składając
wnioski do tych resortów otrzymaliście środki a WFOŚiGW
stara się uzupełnić finansowanie

ponad milion złotych. To pokaźna kwota. Oczywiście wartość
zaplanowanych przez państwa
zakupów jest znacznie wyższa.
Ja z państwem podpisuje tylko
tą część finansowania w ramach
WFOŚiGW. Pozostałą część
podpisujecie państwo z innymi
resortami – powiedziała Zastępca
Prezesa Zarządu WFOŚiGW w
Warszawie Kamila Mokrzycka.
Po podpisaniu umów nie

Dąbrówka. Gminy, która otrzymała również nowy wóz pożarniczy za wysoką frekwencję w
czasie wyborów prezydenckich.
Umowy w tym dniu podpisane zostały z: OSP Zaścienie
(gm. Dąbrówka) – wóz ratowniczo-gaśniczy 380 tys. zł; OSP
Poświętne – wóz ratowniczo-gaśniczy 370 tys. zł; OSP Myszadła
(gm. Jadów) – wóz ratowniczo-gaśniczy 210 tys. zł; OSP w

W Starostwie Powiatu Wołomińskiego gościła dziś Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Kamila Mokrzycka, która z ramienia Funduszu podpisała umowy dotacyjne z 6 Ochotniczymi Strażami Pożarnymi
z terenu powiatu. Łącznie do OSP z terenu powiatu wołomińskiego trafi z
WFOŚiGW w Warszawie ponad 1 mln złotych.

Ponad milion złotych
dla OSP w powiecie
wołomińskim

Po podpisaniu umów przyszedł czas na pamiątkową fotografię...

potrzeb waszych OSP. W tym
roku WFOŚiGW przygotował
dwa programy dla OSP jeden
wspólnie z Narodowym FOŚiGW
na doposażenie jednostek a drugi
tylko ze środków WFOŚiGW na
aktywizację Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Rozmawiając
z państwem często słyszymy,
że obawiacie się o przyszłość
swoich jednostek. Obawiacie
się o to, kto Was zastąpi. Mówicie o tym, że trzeba kształcić
nowe kadry. Wysłuchujemy te
prośby i staramy się przenosić
je na nasze programy w ramach
finansowych możliwości. Dziś
podpiszę z Państwem umowy na

zabrakło również wystąpień i
podziękowań ze strony samorządów, z któr ych jednostki
otrzymały dofinansowanie.
– Dziś jest historyczny dzień
nie tylko dla powiatu ale również
dla wszystkich naszych jednostek. Musicie zrozumieć jak jest
to wielkie wydarzenie dla gminy
i miejscowości, do której trafia
nowe auto. To wielka radość dla
ludzi. To buduje jedność i powoduje większe zaangażowanie
– stwierdził Dariusz Kokoszka,
wójt Gminy Jadów.
Jednym ze składających podziękowanie był również Radosław Korzeniewski, wójt Gminy

Radzyminie – zakup sprzętu 32
640 zł; OSP w Zawadach – zakup
sprzętu 15 tys. zł; OSP w Roszczepie – zakup sprzętu 15 tys. zł.
W spotkaniu uczestniczyli
m.in. Poseł na Sejm RP Piotr
Uściński, Robert Szydlik – Wicestarosta Wołomiński )obecnie
już były wicestarosta), członek
zarządu Paweł Dąbrowski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Cezary Wnuk, Wójt Gminy Dąbrówka Radosław Korzeniewski,
Wójt Gminy Poświętne Sylwester
Niźnik, Wójt Gminy Jadów Dariusz Kokoszka, Wójt Klembowa
Rafał Mathiak oraz prezesi OSP.
Teresa Urbanowska

Dwie nadzwyczajne sesje Rady Powiatu Wołomińskiego przyniosły kilka zmian kadrowych
w ważnych organach powiatowego samorządu. Powiat Wołomiński ma nowego wicestarostę
i skarbnika a Rada Powiatu Wołomińskiego nowego przewodniczącego.

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 2020r. poz.65,284,471
i 782) podaje do publicznej wiadomości informację
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Zakładzie Usług
Komunalnych w Markach na okres 21 dni tj. od dnia
28 sierpnia 2020 roku do dnia 17 września 2020 roku
wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
na terenie Gminy Miasta Marki.
Szczegółowe informacje można uzyskać
w Zakładzie Usług Komunalnych w Markach pok. nr 1
tel. 22 781 33 73

www.zyciepw.pl

Zmiany we władzach Powiatu

Podczas wrześniowej, nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Wołomińskiego, radni przyjęli rezygnację dwóch radnych z dotychczas
pełnionych funkcji. Robert Perkowski złożył rezygnację z funkcji
Przewodniczącego Rady a Robert
Szydlik ze stanowiska Wicestarosty
Wołomińskiego.
Nowym Przewodniczącym Rady,
przy 23 głosach „ZA”, został radny
Adam Pietrzak, przedstawiciel
Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
Na tej samej sesji Adam Lubiak,
Starosta Wołomiński, przedstawił
radnym kandydaturę na stanowisko
swojego nowego zastępcy. Nowym
Wicestarostą został, przy 26 głosach „ZA”, radny Piotr Borczyński,
dotychczasowy przewodniczący Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki.
Starosta Adam Lubiak serdecznie podziękował radnym którzy
zrezygnowali ze swoich funkcji za
wspólną pracę na rzecz rozwoju
powiatu wołomińskiego i społeczności lokalnej.
Następcom pogratulował wyboru oraz życzył sukcesów i satysfakcji
w realizowaniu wspólnych zamierzeń. Nie są to wszystkie zmiany
jakie w ostatnich dniach zaszły w
najważniejszych organach powiatu.

Adam Lubiak, Starosta
Wołomiński, przedstawił
radnym kandydaturę
na stanowisko swojego
nowego zastępcy. Nowym
Wicestarostą został, przy
26 głosach „ZA”, radny
Piotr Borczyński (na zdjęciu),
dotychczasowy przewodniczący Komisji Edukacji,
Sportu i Turystyki.

Ponieważ Robert Perkowski złożył rezygnację z
funkcji Przewodniczącego
Rady wybrany został jego
następca. W głosowaniu,
przy 23 głosach „ZA”,
nowym przewodniczącym
został radny Adam Pietrzak
(na zdjęciu), przedstawiciel
Klubu Radnych Prawa
i Sprawiedliwości.

Wieloletnią skarbnik
Jadwigę Tomasiewicz,
która przeszła na emeryturę zastąpiła
Agnieszka Adam (na
zdjęciu), wieloletnia
skarbnik w Gminie Dąbrówka. Radni powołali
nową Skarbnik Powiatu
Wołomińskiego jednogłośnie podjętą uchwałą

Na zwołanej kilka dni wcześniej,
również nadzwyczajnej sesji, radni
jednogłośnie podjęli uchwałę w
sprawie odwołania wieloletniej
skarbnik powiatu, Jadwigi Tomasiewicz, która przeszła na emeryturę.
Również jednogłośnie podjętą

uchwałą, radni powołali na stanowisko nową Skarbnik Powiatu Wołomińskiego, którą została Agnieszka
Adam, wieloletnia skarbnik w Gminie Dąbrówka.
- Dziękuję Pani Jadwidze Tomasiewicz za dotychczasowe wsparcie

i wieloletnią pracę na rzecz Powiatu Wołomińskiego a nowej Pani
Skarbnik Agnieszce Adam gratuluję
awansu i życzę owocnej współpracy
– powiedział Adam Lubiak, starosta
wołomiński po podjęciu uchwały.
Oprac. TUR

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

Niespodzianki dla uczniów
kobyłkowskiej „jedynki”
nem dla uczniów i oprogramowania
środków starczyło również na remont
sali oraz zakup ławek, krzeseł i biurka.
- Od kwietnia remontowaliśmy
najbardziej potrzebujące miejsca
w naszej szkole. Dzięki temu teraz
uczniowie mają do dyspozycji nową

W szkole powstała także pracownia komputerowa dla dzieci z
klas I-III, w której wykorzystywane
są laptopy, uzyskane z Urzędu
Miasta. Przypomnijmy, w kwietniu
Kobyłka dostała grant w programie
„Zdalna szkoła” na zakup sprzętu

akcji Fundacji Polsat „Drukuj z
uśmiechem”. Fundacja od wielu
lat aktywnie wspiera inicjatywy
mające na celu poprawę warunków
życia najbardziej potrzebujących
dzieci i ich rodzin - w tym roku
zaangażowała się w pomoc placów-

Od połowy września w sali
integracji sensorycznej
zajęcia dla dzieci z zaleceniami zaczną już prowadzić
pracownicy szkoły – nauczyciele, terapeuci i specjaliści.
Planowane jest przeprowadzenie diagnozy wśród
dzieci klas I-III, żeby oprócz
dzieci z orzeczeniem objąć
wsparciem wszystkich potrzebujących, najmłodszych
uczniów. Sala powstała
dzięki funduszom z fundacji
PKO Bank Polski, pozyskanych w ramach projektu,
napisanego wspólnie przez
dyrektor szkoły Grażynę
Kowaleczko i prezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSP
nr 1 ,,Przyjaciele Jedynki”
Ewę Pawlicę-Maciejewską.
szatnię z szafkami, stołówkę, odnowiony korytarz i świetlicę – dodaje
dyrektor Kowaleczko. Stowarzyszenie Przyjaciół ZSP nr 1 ,,Przyjaciele
Jedynki” z kolei zakupiło dwie sofy,
z których mogą korzystać nie tylko
uczniowie, ale również rodzice, czekający na spotkanie z nauczycielami
czy dyrekcją.

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

komputerowego. Zakupiono wtedy
nowe laptopy do zdalnej nauki na
czas trwającej epidemii. Zostały one
użyczone uczniom, którzy borykali
się z problemem braku sprzętu –
teraz laptopy są wykorzystywane w
szkołach.
W PSP nr 1 skorzystano także
ze środków pozyskanych w ramach

kom oświatowym. Dzięki projektowi dyrektor Grażyny Kowaleczko
szkoła otrzymała 21 drukarek, wśród
których większość posiada również
skaner. Bez wątpienia te nowoczesne urządzenia ułatwią pracę na
lekcjach - zarówno uczniom, jak i
nauczycielom.
Zbigniew Grabiński

zdalne nauczanie

Uczniowie i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 1 im. Zofii
Nałkowskiej w Kobyłce w nowym roku szkolnym mogą korzystać z wielu udogodnień – m.in. wyremontowanej szatni, stołówki, nowej pracowni językowej, pracowni komputerowej czy nowoczesnych
drukarek. Większość zmian zaszła dzięki pozyskiwaniu środków zewnętrznych przez dyrektor Grażynę
Kowaleczko. Największy powód do dumy, czyli sala do integracji sensorycznej, powstała również
dzięki wsparciu Stowarzyszenia Przyjaciół ZSP nr 1 „Przyjaciele Jedynki”.

- Wspieranie rozwoju integracji
sensorycznej jest niezbędne w prawidłowym funkcjonowaniu i zachowaniu dzieci w otoczeniu. Taka sala, jak
nasza, powinna być w każdej szkole,
żeby pomóc dzieciom, które tego wymagają – mówi Grażyna Kowaleczko.
Od połowy września w sali integracji
sensorycznej zajęcia dla dzieci z
zaleceniami zaczną już prowadzić
pracownicy szkoły – nauczyciele,
terapeuci i specjaliści. Planowane
jest przeprowadzenie diagnozy wśród
dzieci klas I-III, żeby oprócz dzieci
z orzeczeniem objąć wsparciem
wszystkich potrzebujących, najmłodszych uczniów. Sala powstała
dzięki funduszom z fundacji PKO
Bank Polski, pozyskanych w ramach
projektu, napisanego wspólnie przez
dyrektor szkoły Grażynę Kowaleczko
i prezes Stowarzyszenia Przyjaciół
ZSP nr 1 ,,Przyjaciele Jedynki” Ewę
Pawlicę-Maciejewską. W pomieszczeniu konieczny był gruntowny
remont, łącznie z wymianą podłogi
i malowaniem – teraz jest to bardzo
przytulne, przyjemne i nowoczesne
miejsce pełne profesjonalnych sprzętów i zabawek.
Z fundacji PKO Bank Polski
pozyskano również środki na wyposażenie pracowni językowej. Projekt
napisała dyrektor – przekonała w
nim, że taka sala będzie miała pozytywny wpływ na rozwój kompetencji
językowych uczniów, pozwoli maksymalnie wykorzystać czas lekcyjny,
a zastosowanie nowych technologii
zachęci młodych ludzi do nauki oraz
zwiększenie efektywności nauczania.
Klasa językowa wygląda teraz bardzo
nowocześnie – oprócz laptopa dla
nauczyciela, słuchawek z mikrofo-
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edukacja
Miasto Zielonka, w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego,
realizuje projekt pod nazwą ”Mazowiecki
program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”.

Nowy sprzęt
informatyczny
dla zielonkowskiej
"Czwórki"

W ramach projektu,
jedna z zielonkowski placówek edukacyjnych - Szkoła
Podstawowa Nr 4, otrzyma
sprzęt informatyczny w
skład którego wchodzą
zestawy komputerowe,
laptopy, tablety, drukarki,
urządzenia wielofunkcyjne, projektor multimedialny oraz programy wspierające proces zdalnego
nauczania.
Ponadto, nauczyciele i uczniowie zostaną objęci wsparciem szkoleniowym

Szkoła Podstawowa Nr 4 w
Zielonce otrzyma
zestawy komputerowe, laptopy, tablety,
drukarki, urządzenia
wielofunkcyjne,
projektor multimedialny oraz programy
wspierające proces
zdalnego nauczania.
w zakresie nauczania zdalnego.
Celem projektu ”Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli
i uczniów do nauczania
zdalnego” jest podniesienie jakości nauczania w
minimum dwustu szkołach z terenu województwa

mazowieckiego, poprzez
zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń ukierunkowanych na przygotowanie
szkół i nauczycieli oraz
uczniów do nauki zdalnej.
Wartość całego projektu
wynosi 34 999 800 złotych,

w tym dofinansowanie ze
środków Unii Europejskiej
opiewa na kwotę 27 999 840
złotych.
Projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania
szkół, nauczycieli i uczniów
do nauczania zdalnego”
realizowany jest w ramach
X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”,
Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci
i młodzieży”, Poddziałania
10.1.1 „Edukacja ogólna”.
Źródło: UM Zielonka

fot: Daria Nepriakhina/Pixabay

więcej wiadomości na www.zyciepw.pl

www.zyciepw.pl

6
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wydaniu decyzji
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1474 ze
zm.) zawiadamia się, że w dniu 28 sierpnia 2020 r. Wojewoda
Mazowiecki wydał decyzję Nr 91/SPEC/2020 o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej
Nr 629 na odcinku od km 0+324 do km 0+430 (granicy miasta
Marki)”.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta Marki, ww.
decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności.
Inwestycja zlokalizowana jest w województwie mazowieckim,
w powiecie wołomińskim, miasto Marki:
Działki usytuowania obiektu:
- działki w istniejącym pasie drogowym:
Jednostka ewidencyjna: 143402_1, Marki:
Obręb: 0058, 5-15, działki nr ew.: 151/1;
- w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję
(tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod przejęcie
dla inwestycji, w nawiasach numery działek po podziale):
Jednostka ewidencyjna: 143402_1, Marki:
Obręb: 0058, 5-15, działki nr ew.: 152/1 (152/6, 152/7);
- przeznaczone pod przebudowę zjazdów, niewchodzące w skład
projektowanego pasa drogowego:
Jednostka ewidencyjna: 143402_1, Marki:
Obręb: 0058, 5-15, działki nr ew.: 151/2, 152/2.
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi
podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i katastrze
nieruchomości – art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych.
Jednocześnie informuje się, że w przypadku, w którym
dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości
objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość
i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie
później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
posiadającej rygor natychmiastowej wykonalności - wysokość
odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości
nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.
Ponadto tutejszy organ wyjaśnia, iż zgodnie z art. 12 ust.
1 pkt 4g ustawy o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych: „jeżeli decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor
natychmiastowej wykonalności, decyzja ustalająca wysokość
odszkodowania wydaje się w terminie 60 dni od dnia nadania
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru
natychmiastowej wykonalności.”
Jeśli wykazują Państwo gotowość do wydania nieruchomości,
w celu udokumentowania powyższego faktu winni Państwo wysłać
oświadczenie do inwestora.
Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo do wniesienia
odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Ministra
Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Zgodnie
z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2020 r., poz. 256 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po
upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się
zapoznać w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950
Warszawa, Punkt Obsługi Klienta pokój nr 7, w następujących
godzinach: poniedziałek 13-16 oraz w czwartek 8-12),
po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod
nr 22 695-62-19. Osoby nieumówione nie będą obsługiwane.
Informacja ta ma na celu jedynie przedstawienie aktualnego
stanu postępowania. Podczas jej trwania strony nie uzyskają
informacji o planowanym terminie zakończenia postępowania ani
nie otrzymają informacji merytorycznych.
Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi do
30 min i nie może zostać przedłużony. W pokoju nr 7 może
przebywać tylko jeden Klient do jednej sprawy.
Podczas przeglądania akt obowiązuje nakaz zachowania
1,5 m odległości pomiędzy osobami oraz nakaz używania
rękawiczek jednorazowych, dezynfekcji dłoni oraz zasłaniania ust
i nosa.
Osoba odbierająca dokumentacje z urzędu winna używać
rękawiczek jednorazowych, zdezynfekować dłonie oraz mieć
zasłonięte usta i nos.
WI-I.7820.2.2.2020.AC(RF)
Data publicznego obwieszczenia 10 września 2020 r.
www.zyciepw.pl
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Starosta Adam Lubiak poinformował w poniedziałek, że środki z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych trafiły już na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Wołominie. Chodzi
o kwotę ponad 13,5 mln złotych, która zostanie przeznaczona na powiatowe inwestycje.

Środki z Funduszu Inwestycji lokalnych
trafiły do Powiatu Wołomińskiego
Fundusz Inwestycji Samorządowych to środki przeznaczone
na dotacje dla gmin, powiatów i
miast. Wysokość przekazanych
środków będzie zależeć od wartości planowanych przez poszczególne samorządy inwestycji.
Łącznie w skali całego kraju to aż
6 miliardów złotych (5 mld dla
gmin i miast na prawach powiatu i
1 mld dla powiatów ziemskich). To
swoista Tarcza dla samorządów.
- Powiat Wołomiński jest jednym z największych na Mazowszu
beneficjentów nowego funduszu. Tylko Starostwo Powiatowe
uzyskało wsparcie w wysokości
ponad 13,5 mln złotych.
Włącznie z dwunastoma gminami wchodzącymi w skład
naszego
powiatu,
to kwota
ponad 42

mln złotych. Dobrze zagospodarujemy te środki, to niespotykane
w 30-letniej historii polskiego
samorządu wsparcie dla samorządowych inwestycji lokalnych –
powiedział Starosta Adam Lubiak.
Starosta zapowiedział, że pozyskane środki zostaną przeznaczone m.in. na uzupełnienie
wkładu własnego realizowanych
inwestycji drogowych z Funduszu
Dróg Samorządowych, remonty w placówkach oświatowych,

inwestycje w obszarze ochrony
zdrowia i polityki społecznej.
Gminy, miasta i powiaty mogły
składać wnioski o wsparcie z puli
6 mld zł z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych od 27 lipca
do 10 sierpnia. Źródłem finansowania projektu jest Fundusz
COVID-19. Dodatkowe 6 mld
złotych rozdysponuje Prezes Rady
Ministrów na konkretne inwestycje proponowane przez samorządy
w ramach konkursu ofert.

– O Powiat Wołomiński jest jednym z największych na Mazowszu
beneficjentów nowego funduszu. Tylko Starostwo Powiatowe
uzyskało wsparcie w wysokości ponad 13,5 mln złotych.
Włącznie z dwunastoma gminami wchodzącymi w
skład naszego powiatu, to kwota ponad 42 mln
złotych. Dobrze zagospodarujemy te środki, to
niespotykane w 30-letniej historii polskiego
samorządu wsparcie dla samorządowych
inwestycji lokalnych – powiedział Starosta
Adam Lubiak podczas spotkania w starostwie.

Ten rok był inny od wcześniejszych pandemia koronawirusa zmieniła naszą rzeczywistość i zwyczaje. Pomimo
obowiązujących ograniczeń Skansen w Kuligowie gościł miłośników dawnej tradycji i zwyczajów.

Zakończenie sezonu
w Kuligowskim Skansenie

Dla tych wszystkich osób, które
nie mogły i nie były w stanie dotrzeć
w ciągu roku w to nietuzinkowe
miejsce oraz dla tych którzy planują
nas odwiedzić po raz kolejny przygotowaliśmy wydarzenie, które kończy
sezon 2020.
Rybka Lubi Pływać, czyli
bużański leszcz w Kuligowskim
Skansenie, to cykl wydarzeń i
atrakcji dla osób z różnych grup
wiekowych.
W tym roku, 19 września 2020
roku zapraszamy na:
Otwarty „Koncert do Tańca”
na scenie prezentować się będzie
zespół ZKW – Trio, Zimończyk/
Kinaszewska/Woźniak, muzycy na
co dzień tworzący i prezentujący muzykę folkową w zespołach Wowakin,

Orkiestra Taneczna Bonanza oraz
Warszawsko- Lubelska Orkiestra
Dęta.
W repertuarze artystów pojawi
się muzyka taneczna miasta i wsizabrzmią oberki, mazurki, poleczki,
walczyki, kujawiaczki, fokstroty,
które porwą Was do tańca.
Nutę nostalgii wprowadzą warszawskie przedwojenne szlagiery.
A skoro będzie to „Koncert do
Tańca” dla wszystkich chętnych
uczestników przewidziany jest
Warsztat kroku podstawowego
poprowadzi go Grzegorz Ajdacki
z Warszawskiego Domu Tańca.
Doświadczony nauczyciel, specjalista od tańca tradycyjnego, badacz
tańców różnych regionów. Pojawią
się miedzy innymi podstawy tańca

olenderskiego, ściśle związanego z
rzeką i rzeczną kulturą.
Amatorskie zawody wędkarskie w pięciu kategoriach
wiekowych: 1. Kadeci U14, 2.
Juniorzy U18, 3. Młodzież U23, 4.
Kobiety, 5. Seniorzy
Udział w zawodach jest bezpłatny
i mogą wziąć udział dzieci poniżej
14 roku życia, za zgodą opiekuna
oraz w przypadku osób starszych
posiadacze kart wędkarskich. Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu 600-886-934,
lub mailowo skansen@powiatwolominski.pl
W trakcie dnia kończącego sezon w Skansenie, oprócz zawodów
wędkarskich i koncertu przewidziano zajęcia dla dzieci, które

poprowadzi Animatorka Aga. W
planach są zabawy z chustą animacyjną, malowanie twarzy, puszczanie
baniek mydlanych, wykonywanie
brokatowych tatuaży, zwierzątek z
balonów, ludzików-gniotków oraz
zabawy integracyjne.
Jako wydarzenia towarzyszące
przewidziano również warsztaty
kulinarne, wszystkie szczegóły
dotyczące pożegnania sezonu 2020
w Kuligowskim Skansenie dostępne są na stronie internetowej www.
skansen.powiatwolominski.pl.
Z uwagi na obostrzenia sanitarne konieczna jest wcześniejsze
zgłoszenie udziału poprzez stronę
internetową, a liczba miejsc jest
ograniczona.
Bądźcie z nami, zapraszamy !

Wydarzenie jest częścią projektu Rybka lubi pływać, czyli historia bużańskiego leszcza w Kuligowskim Skansenie realizowanego w ramach operacji współfinansowanej
ze środków poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"
z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Miasto Ząbki
tu rodzi się przyszłość

KULINARNA PODRÓŻ
DOOKOŁA ŚWIATA

Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: handlowcy@logos.home.pl
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Dużym zainteresowaniem cieszyło się odsłonięcie hologramów
bohaterów wojny polsko-bolszewickiej. Wydarzenie uświetniły
koncert patriotyczny w wykonaniu
Miejsko-Parafialnego Chóru Cantores Misericordiae, projekcje filmowe oraz przemiękna iluminacja
w barwach narodowych. Nie
zabrakło też darmowego poczęstunku dla uczestników pikniku
oraz kącika z przekąskami dla
dzieci i pysznych potraw z grilla.

z najciekawszych i najbardziej absobujących lekcji historii, podczas której mogli na
żywo zobaczyć to wszystko, o
czym dotychczas jedynie czytali
w podręcznikach lub lekturach
szkolnych.
– Dużym zainteresowaniem, obok pokazu jazdy konnej
i rekonstrukcji walk, cieszyły się
holoboxy prezentujące postacie bohaterów Cudu nad Wisłą.
Zwieńczeniem wydarzenia był

wydarzeń przygotowanych przez
Miasto Ząbki z okazji 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej i został
objętych Patronatem Narodowym
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Głównym sponsorem wydarzenia jest Grupa Lotos S.A.,
a dofinansowanie pochodzi ze
środków Programu Wieloletniego
Niepodległa na lata 2017-2022 w
ramach programu dotacyjnego
„Koalicje dla Niepodległej” oraz

O tym, że historia potrafi zaciekawić przekonali się mieszkańcy Ząbek, a
także pobliskich gmin, którzy w ostatnią niedzielę sierpnia mieli okazję
uczestniczyć w grze decyzyjnej oraz zorganizowanym przez burmistrz
Małgorzatę Zyśk i UM Ząbki Pikniku Historycznym Bohaterowie 1920.

Historia nie musi
być nudna
Dla licznie biorących
udział w wydarzeniu dzieci i młodzieży, piknik był
zapewne jedną z najciekawszych lekcji historii,
podczas której mogli
zobaczyć to wszystko,
o czym dotychczas jedynie czytali w podręcznikach szkolnych. Nie
każdego dnia nadarza
się bowiem okazja, aby
zobaczyć z bliska pierwszy czołg na wyposażeniu Wojska Polskiego
- Renault FT-17, a także
polskie i sowieckie samochody pancerne
z tamtych czasów,
taczanki czy artylerię.
Podczas ząbkowskiego Pikniku Historycznego Bohaterowie
1920 roku mieliśmy doskonałą
okazję obserwować jak przenikają się dwa światy – rzeczywisty
i wirtualny.
Dla licznie biorących udział
w wydarzeniu dzieci i młodzieży, piknik był zapewne jedną

występ Miejsko-Parafialnego
Chóru Cantores Misericordiae
pod batutą Liliany Bach oraz
projekcja filmów historycznych
w kinie letnim – powiedziała
Małgorzata Zyśk, burmistrz Miasta Ząbki
Piknik Historyczny Bohaterowie 1920 roku był jednym z cyklu

z darowizny Fundacji PKO Banku
Polskiego.
Jednym z elementów pikniku
był poczęstunek sfinansowany z
Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.
Relacja: Aleksandra Olczyk
Zdjęcie: Bohdan Śladowski

Ogólnopolski Festiwal Pieśni Legionowej to wydarzenie które na stałe zaznaczyło swój ślad mapie wydarzeń kulturalnych Powiatu Wołomińskiego. Finał czwartej już edycji odbył się 9 sierpnia w Ząbkach.
Grand Prix festiwalu – nagrodę wartości 5000 złotych zdobyła mieszkanka Przeworska, Aleksandra Wajda.

IV Ogólnopolski Festiwal Pieśni
Legionowej w Ząbkach
Koncert finałowy i przesłuchanie
konkursowe poprzedziły przesłuchania
powiatowe m.in. w Jakubowie, Wieliszewie, Nowym Dworze Mazowieckim i
Kobyłce. Wzięło w nich udział ok. 200
młodych wykonawców.
Podczas przesłuchań konkursowych, które odbyły się 9 sierpnia
w Ząbkach, przed Jury w składzie
przewodniczący jury – dr hab. Jarosław
Wróblewski, Dorota Curyłło, wokalistyka jazzowa, dr hab. Rafał Grząka i Wojciech Bardowski wystąpiło 28 finalistów,
spośród których jury wybrało laureatów
tegorocznej edycji festiwalu..
Uczestnicy zaprezentowali najpiękniejsze pieśni ułańskie i
legionowe, zabierając publiczność
w muzyczną podróż śladami polskiej
historii. Nie zabrakło takich utworów
jak „Ułani, ułani, malowane dzieci”,
„Orlątko” czy „Białe róże”. Artystom
akompaniował zespół muzyczny pod
kierunkiem Krzysztofa Jaszczaka,
któremu towarzyszyli Rafał Grząka
i Adam Bardowski. Piękne aranżacje,
refleksyjne, pełne zaangażowania
wykonanie sprawiały, że publiczność
każdy występ nagradzała brawami.
Grand Prix festiwalu jury przyznało
Aleksandrze Wajdzie z Przeworska,
nagrody wręczyli organizatorzy czwartej
edycji Ogólnopolskiego Festiwal Pieśni
Legionowej – Małgorzata Zyśk, Zofia
Paczóska i Wojciech Bardowski. Drugie
miejsce przypadło Izabeli Karczewskiej
z Hajnówki, która odebrała nagrodę
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BURMISTRZ MIASTA
KOBYŁKA

OBWIESZCZENIE

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego przy ul. Dworkowej w Kobyłce
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020
r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 pkt 1, art. 54 ust. 3 ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz.
283 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Kobyłka nr IX/70/2019
z dnia 20 maja 2019 r.
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego przy ul. Dworkowej w Kobyłce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18 września 2020 r. do 9 października 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kobyłka w Wydziale
Gospodarki Przestrzennej, w godz. od 900 do 1900 (w poniedziałki),
od 800 do 1600 (od wtorku do czwartku), od 800 do 1400 (w piątek).
Z projektem ww. planu miejscowego oraz prognozą oddziaływania na środowisko będzie można zapoznać się również na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kobyłka
pod adresem: http://kobylka.bipgmina.pl/.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 września 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kobyłka (sala konferencyjna), o godz. 1600.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje
ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść
uwagi.
Uwagi do projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko należy złożyć do Burmistrza Miasta Kobyłka
na adres: Urząd Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 października 2020 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz
Miasta Kobyłka.
Z up. BURMISTRZA
Grzegorz Owsianko
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją
zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Burmistrz Miasta Kobyłka.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem: kobylka.bipgmina.pl w zakładce: Zagospodarowanie przestrzenne.

OGŁOSZENIA DROBNE
Praca - Zatrudnię
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce zatrudni pracownika ochrony na 1/2 etatu, praca zmianowa, w nocy. CV
p rosimy p rzesy łać n a a dres:
sekretariat@moszielonka.pl

Nieruchomości
Kupię
Kupię dom do remontu w Wołominie lub w okolicach tel. 510 866 326.

Usługi - Różne

Budownictwo
Usługi

Uczestnicy zaprezentowali najpiękniejsze pieśni ułańskie i legionowe

z rąk Edyty Zbieć, burmistrz Miasta
Kobyłka. Nagrodę za zajęcie trzeciego
miejsca Zofi Sydor z Krakowa wręczyła
wójt gminy Jakubów Hanna Wocial
Dwa równorzędne wyróżnia trafiły
do Joanny Polkowskiej, mieszkanki
Kobyłki i Patrycji Niedziółka, a wręczył
je prezydent Pruszkowa, Paweł Makuch. Wyróżnienie i nagrodę specjalną
ufundowaną przez posłankę Bożenę
Żelazowską otrzymała Eliza Graska,
a wyróżnienie i nagrodę specjalną gospodarza festiwalu, burmistrz Miasta
Ząbki z rąk Małgorzaty Zyśk odebrała
Dominika Kur.

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

– Z całego serca dziękuję, za
to, że ten festiwal mógł odbyć się
w Ząbkach, w tak niezwykłą rocznicę,
100. rocznicę Bitwy Warszawskiej.
(…) Bardzo gorąco dziękuję za ten
przepiękny festiwal wykonawcom
oraz wszystkim organizatorom,
współorganizatorom i osobom, które
wspierają to wydarzenie od samego
początku. Myślę, że tak szczytny cel,
jakim jest kontynuowanie tradycji
pieśni legionowej, tak wspaniała
lekcja historii jest potrzebna nam
wszystkim. Jeszcze raz z całego serca
wszystkim państwu dziękuję. – po-

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

UWAGA!

Jeszcze na długo przed rozpoczęciem wydarzenia park
miejski im. Szuberta wypełniły tłumy mieszkańców Ząbek z niecierpliwością oczekujących na uroczysty przemarsz
wojsk polskich i bolszewickich.
I było na co czekać. Nie każdego dnia nadarza się bowiem
okazja, aby zobaczyć z bliska
pierwszy czołg na wyposażeniu Wojska Polskiego i zarazem jeden z najpopularniejszych wozów bojowych I wojny
światowej – francuski Renault
FT-17, a także polskie i sowieckie
samochody pancerne z tamtych
czasów, taczanki czy artylerię.
– Historia jest ciekawa, ale
nie zawsze przedstawiana jest w
interesujący i absorbujący sposób.
Żywa lekcji historii jest najciekawszą formą poznawania dziejów
ludzkości. Na uwagę zasługuje
fakt, że na ząbkowskim Pikniku
Historycznym Bohaterowie 1920
roku mieszkańcy mogli obejrzeć
te same grupy rekonstrukcyjne
i wozy bojowe, które 15 sierpnia
wzięły udział w inscenizacji na
Stadionie Narodowym w Warszawie. Tak bogata oprawa historyczna spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców naszego
miasta – powiedziała Małgorzata
Zyśk, burmistrz Miasta Ząbki
Nie lada gratkę dla czystników
pikniku stanowiła możliwość spotkania z wykładowcami z Akademii
Sztuki Wojennej w Rembertowie
i wzięcia aktywnego udziału
w warsztatach historycznych z
taktyki wojskowej z 1920 roku oraz
podziwiania rekonstrukcji historycznej potyczki wojsk pancernych, pracy służb wywiadowczych
i niezwykle widowiskowej potyczki
kawalerii. Uczestnicy wydarzenia
z ogromnym zaciekawieniem
przyglądali się pokazom i z
dużym zaangażowaniem brali
udział w warsztatach w obozach histor ycznych polskim
i sowieckim.
Kolejnymi z wielu atrakcji
imprezy były, dostarczająca niemałych emocji, gra decyzyjna
Radzymin, Ząbki, Marki, Nieporęt 1920 oraz holoboxy prezentujące postacie historyczne m.in.
księdza Ignacego Skorupkę oraz
żołnierza Legionów Polskich,
uczestnika wojny polsko-bolszewickiej i zarazem poetę Władysława Broniewskiego.
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Ogłoszenie drobne
do rubryk:
Dam pracę
i Szukam pracy
bezpłatne!

wiedział Małgorzata Zyśk, burmistrz
Miasta Ząbki
Pomysłodawcą wydarzenia jest
Wojciech Bardowski, wokalista
i działacz społeczny, prezes zarządu
Fundacji Kultura z Pasją a współorganizatorami Małgorzata Zyśk, burmistrz
Miasta Ząbki i Zofia Paczóska ze
Stowarzyszenia Edukacyjnego Ziemi
Węgrowskiej. Ogólnopolski Festiwal
Pieśni Legionowej wspierają samorządy, instytucje kultury oraz podmioty
gospodarcze. Głównym sponsorem
koncertu jest Grupa Lotos S.A.
Aleksandra Olczyk
www.zyciepw.pl
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powiat

rok wielkich inwestycji edukacyjnych

W ostatnich dniach sierpnia odbyła się zdalna sesja
Rady Miasta Marki. W jej trakcie burmistrz Jacek
Orych prezentował raport o stanie gminy. To forma
podsumowania działalności w 2019 r.

Absolutorium dla
burmistrza Marek
– Był to okres obfitujący w
ważne wydarzenia - przede
wszystkim zakończenie wielkich inwestycji edukacyjnych.
Oddaliśmy do użytku dwa
nowe obiekty przedszkolne.
Rozbudowana i wyremontowana została Szkoła Podstawowa nr 2. Przy Wspólnej
wyrosło największe przedsięwzięcie naszego samorządu –

Mareckie
Centrum
Edukacyjno-Rekreacyjne
– mówi Paweł
Pniewski, przewodniczący Rady
Miasta.
Po dyskusji nad raportem
odbyło się głosowanie nad votum zaufania dla burmistrza.
Radni udzieli go Jackowi Orychowi (16 głosów „za”, jeden
„wstrzymujący się” oraz cztery „przeciw”). Następnie
burmistrz zaprezentował

sprawozdanie z wykonania
budżetu miasta w 2019 r.
oraz sprawozdanie finansowe
za ten okres. Zostało ono
zatwierdzone większością
głosów (16 „za”, 3 „wstrzymujące się”, 2 "przeciw").
Jednym z końcowych akcentów sesji było głosowanie nad
udzieleniem absolutorium
burmistrzowi. 16 radnych
było "za", trzech wstrzymało
się od głosu, a dwoje było
przeciwko.
Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości
finansowego działaPaweł Pniewski (fot.
niżej) podkreślił, że w
2019 roku zakończyły
się wielkie inwestycje
edukacyjne, a burmistrz Jacek Orych
podziękował
radnym za
zaangażowanie w ich
realizację

nia samorządu.
- Dziękuję radnym za
udzielenie votum
zaufania i absolutorium. Dziękuję współpracownikom i pracownikom
urzędu, przedsiębiorstw
i instytucji miasta. Bez Waszego wysiłku nie udałoby się
tak wielu ważnych projektów
zrealizować – mówi Jacek
Orych.
Źródło: UM Marki

Czy linia
autobusowa
zostanie wydłużona?

Jeszcze w ubiegłym
miesiącu burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk oraz
wójt Gminy Strachówka
Piotr Orzechowski skierowali do przewoźnika autobusowego zaproszenie
na spotkanie dotyczące
możliwości wydłużenia linii
autobusowej o trasę Borucza- Kąty Miąski- Kąty
Wielgi- Jaźwie- PawłówGrabów- Rudniki- Kury.
Sołtysi poszczególnych
miejscowości zebrali
od mieszkańców informacje dotyczące
wyrażenia chęci zakupu biletu miesięcznego. Władze
samorządowe liczą,
Trwają rozmowy
dotyczące możliwości wydłużenia
przebiegającej przez
gminy Tłuszcz i
Strachówka linii
autobusowej o trasę
Borucza- Kąty MiąskiKąty Wielgi- JaźwiePawłów- GrabówRudniki- Kury.
że dzięki współpracy będzie możliwość pozyskania
dofinansowania w ramach
naboru z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.
3 września zastępca burmistrza Gminy
Tłuszcz Waldemar Banaszek oraz zastępca wójta
Gminy Strachówka Zenon
www.zyciepw.pl

Zadróżny odbyli spotkanie
z przedstawicielem firmy Stalko - Krzysztofem
Kwiatkowskim dotyczące
możliwości wydłużenia linii
autobusowej o trasę Borucza- Kąty Miąski- Kąty
Wielgi- Jaźwie- PawłówGrabów- Rudniki- Kury
Rozmawiano o przebiegu trasy oraz kosztach bile-

tów, które musieliby ponieść
mieszkańcy.
Spotkanie było konsekwencją wspomnianego
wcześniej pisma w którym samorządowcy wyszli
z propozycją współpracy,
która pomogłaby rozwiązać problemy komunikacyjne mieszkańców Gminy
Tłuszcz i Gminy Strachówka..
Jeśli przewoźnik - firma Stalko pochylił się do
prośby samorządowców,
rozwiązane zostaną trudności komunikacyjne wielu
mieszkańców.
Oprac. KSA

lepsza komunikacja

Paweł Bednarczyk, burmistrz Tłuszcza i Piotr Orzechowski wójt Strachówki nie ustają w staraniach
o wydłużenia przebiegającej przez obie gminy linii
autobusowej o trasę Borucza - Kąty Miąski - Kąty
Wielgi - Jaźwie - Pawłów - Grabów - Rudniki - Kury.
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Wspomnienie o Pani Marii Balickiej, mieszkance Kobyłki zakochanej w swoim mieście i ludziach.
Tytuł tego wspomnienia nie jest przypadkowy, gdyż o tym, że Pani Maria była dobrym Człowiekiem przekonują nas osoby, które nadesłały do naszej redakcji swoje wspomnienia o Niej.

Była Dobrym Człowiekiem

Robert Roguski,

Burmistrz Miasta Kobyłka 20062018, obecnie Przewodniczący
Komisji Dziedzictwa Narodowego Kultury i Współpracy z JST
Rady Powiatu Wołomińskiego:
- Pani Maria Balicka pozostanie
w mojej pamięci na zawsze jako
osoba niezwykle pogodna. Tak
się stało, że choroba Pani Marii
pojawiła się w trakcie zmagań z
chorobą mojej siostry Małgosi,
która zmarła 12 sierpnia tego roku,
mając 46 lat. Ta solidarność w chorowaniu pozwoliła nam w ostatnim
czasie kilkakrotnie rozmawiać z
Panią Marią. Z łezką wzruszenia w
oku, poruszaliśmy tematy śmierci,
odchodzenia, naszego ludzkiego
cierpienia i bólu ale także naszego wielkiego przywiązania do
tych wszystkich spraw, które tak
bardzo zajmują nas w doczesnym
życiu. Pani Maria odeszła od nas
3 września 2020r., pozostawiając
po sobie wspaniały dorobek w
zakresie kultury, historii a także
wiedzy na temat Kobyłki i regionu
przekazanej kolejnym pokoleniom.
W rozmowach, które zapamiętałem mówiła, że jest spełniona
i spokojna, że swoje najważniejsze
zadania wypełniła i gdyby trzeba
było odejść, to jest gotowa. Mówiła o tym ze spokojem i w pełni
świadomie. Co było i jest dla mnie
niezwykłym świadectwem.
Nasza wcześniejsza, bardzo dobra
współpraca z Panią Marią Balicką,
wiązała się głównie z działalnością
samorządową i pracą dla Miasta
i Mieszkańców. Pamiętam doskonale ten dzień, kiedy w bardzo uroczystych okolicznościach,
samorząd Miasta Kobyłka, w
uznaniu zasług, odznaczył Panią Marię tytułem Honorowego
Obywatela Miasta Kobyłka. Majka – jak mówi zdrobniale o swej
siostrze Pan Marek Moczulski,
brat Pani Marii, była także naszym
wspaniałym ambasadorem i przewodnikiem. Wielokrotnie – przy
różnych okazjach - opowiadając
o Kobyłce i o Powiecie Wołomińskim w całej Polsce. Potrafiła także
inspirować innych i mądrze doradzać. Zawsze delikatna, spokojna
i bardzo uprzejma. Wychowała,
jako nauczyciel języka polskiego w
technikum, kilka pokoleń uczniów.
Swoją wiedzą, o historii Miasta
Kobyłka i Powiatu, dzieliła się z
innymi, praktycznie do ostatnich
dni swojej ziemskiej wędrówki.
Zawsze zaangażowana, otwarta
i uśmiechnięta. Taką Panią zapamiętamy Pani Mario. Dziękujemy
za wszystko.

Marzena Kubacz
i Agata Sobczak

– była i obecna dyrektor Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich, gdzie Pani Maria była dość
częstym gościem:
- Maria Balicka miała sporo zainteresowań i pasji, ale osobliwie
upodobała sobie dwie postaci:
Władysława Stanisława Reymonta i Stanisława Szpotańskiego.
Pierwszy – był uosobieniem Jej

Robiła notatki starannym, równym
i drobnym, niemal kaligraficznym
pismem w kajetach w linię lub
w kratkę. Jej autorskie spotkania w Muzeum im. Nałkowskich
gromadziły zawsze wiele osób.
Miała wśród nich swoich wiernych
fanów. Opowiadała im o „Babach
i kobietach w życiu Reymonta”, o
„Reymoncie – pomocniku dozorcy
plantowego na kolei i laureacie
literackiego Nobla”. Albo o Skamandrytach, pierwszych polskich
posłankach na Sejm lub „Trady-

Maria Balicka
1943  2020
zainteresowań literackich i kolejowych, drugi – zamiłowania do
historii naszego regionu. Poświęciła
swoim bohaterom wiele lat pracy.
Rezultatem tych studiów i badań
nad życiem i twórczością Reymonta
i Szpotańskiego były wydane przez
Nią liczne artykuły i książki.
Była wspaniałym mówcą. Zawsze
świetnie przygotowana, posługiwała się piękną, literacką polszczyzną,
zręcznie wplatając rozmaite anegdoty do, wydawałoby się trudnych
i nudnych, wykładów z literatury
i historii. Jako „stary belfer” zawsze miała te wykłady zapisane.

cjach wielkanocnych w literaturze”.
Była też znakomitym przewodnikiem. Z pasją oprowadzała po Powązkach – jednej z najważniejszych
dla Polaków nekropolii i po cmentarzu kobyłkowskim, który jest
kopalnią wiedzy o historii nie tylko
Kobyłki ale i Wołomina. Prowadziła
spacery, a to „Szlakiem literackim”, a to „Szlakiem kolejowym”
lub „Szlakiem grobów wybitnych
mieszkańców Wołomina”.
Znałyśmy Marię Balicką także
prywatnie. Kiedy nas odwiedzała,
babskim rozmowom i śmiechom
nie było końca. I wtedy zwracałyśmy

się do Niej: „Maryjko”. Wynikało to
z faktu, że była osobą głęboko wierzącą. Takie wychowanie wyniosła
z rodzinnego domu. Chyba trochę
zazdrościłyśmy Jej tej niezachwianej, niezmąconej niczym wiary w
Boga, która sprawiała, że BYŁA
DOBRYM CZŁOWIEKIEM.

Artur Rola,

wiceprzewodniczący Rady Miasta
Kobyłka:
- Panią Marię Balicką poznałem
kilka lat temu, podczas jednej z
oficjalnych uroczystości w Kobyłce. Ostatni raz widzieliśmy
się na kobyłkowskim cmentarzu
15 sierpnia w czasie modlitwy w
intencji poległych w 1920 roku w
stulecie Bitwy Warszawskiej. Jej
obecności przy okazji ważnych
rocznic i lokalnych wydarzeń
można było być pewnym. Ciężko
mi myśleć, że już się nie spotkamy.
Jako Honorowa Obywatelka Miasta
Kobyłka była w naszym mieście
niekwestionowanym autorytetem
i skarbnicą wiedzy o Kobyłce.
Miała też w sobie niespożyte
pokłady pozytywnej energii oraz
emanowała dobrem i sympatią do
ludzi. Gromadziła mieszkańców
na swoich odczytach w ośrodku
kultury, spacerach po miejscowym
cmentarzu, wydawała publikacje
o historii miasta i regionu, by
ocalić od zapomnienia miejsca i
ludzi. Do swoich wystąpień była
zawsze świetnie przygotowana
merytorycznie, potrafiła zaciekawić słuchaczy i pięknie posługiwała się językiem ojczystym. To
zapewne efekt Jej pracy w szkole
kolejowej, skąd wyniosła etos pracy
nauczyciela i związki ze środowiskiem kolejarzy. Miałem okazję
do spotkań z Panią Marią i Jej
bratem przy okazji jubileuszu 90
lat Wichru Kobyłka. Okazało się, że
ma w rodzinnym archiwum wiele
klubowych pamiątek po tacie, który
po wojnie był zawodnikiem klubu.
O związkach rodziny Moczulskich
z wołomińskim i kobyłkowskim
sportem rozmawialiśmy również
przed kamerami Życia, a zapis tej
rozmowy jest dostępny na stronie
redakcji. Od ś.p. Marii Balickiej
odebrałem kilka ważnych lekcji. Jak
dbać o tradycję i historię rodziny,
organizacji, lokalnej społeczności
i kraju. Jak szukać porozumienia w
istotnych sprawach, nie generując
osobistych konfliktów i podziałów.
Jak dzielić się swoją pasją i „zarażać” nią innych. Jak łączyć lokalny
patriotyzm i miłość Ojczyzny bez
wykluczania kogokolwiek ze wspólnoty. Cześć Jej pamięci.

W przedszkolach publicznych zarządzanych przez Gminę Radzymin są jeszcze dostępne wolne miejsca
dla dzieci na rok szkolny 2020/2021.

Wolne miejsca
w radzymińskich przedszkolach
O przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola, oddziału
przedszkolnego w publicznej
szkole podstawowej w trakcie roku
szkolnego, decyduje odpowiednio
dyrektor przedszkola lub szkoły
(zgodnie z art. 130 ust. 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. ustawa Prawo oświatowe).
Osoby zainteresowane zapisaniem dziecka do przedszkola mogą
zgłaszać się do poszczególnych
placówek, gdzie uzyskają szczegółowe informacje.
Poniżej zamieszczamy wykaz
wolnych miejsc w poszczególnych
placówkach w Gminie Radzymin.
W grupach 3-latków czekają
wolne miejsca w Przedszkolu
nr 2 im. Czerwonego Kapturka
w Radzyminie (1 miejsce), czworo
dzieci może przyjąć Publiczne
Przedszkole Małego Kopernika
w Radzyminie. Aż 20 wolnymi
miejscami dysponuje PublicznePrzedszkole Kraina Przedszkolaka w Radzyminie, a po pięc
wolnych miejsc jest w Przedszkolu Publicznym Piotruś Pan-Nibylandia w Radzyminie i w

W radzymiskich placówkach na przedszkolaków czekają jeszcze wolne miejsca

Przedszkolu Wyspa Malucha
w Radzyminie. Są też jeszcze trzy
wolne miejsca w Przedszkolu
Publicznym Piotruś Pan w Radzyminie.
W grupach 3 i 4-latków jest dostępnych 30 miejsc w Publicznym
Przedszkolu Małego Kopernika nr
2 w Radzyminie.
W grupach 4-latków dostępne
jest jedno miejsce w Przedszkolu nr

1 w Radzyminie oraz po trzy miejsca
w Publicznym Przedszkolu Kraina Przedszkolaka w Radzyminie i w Przedszkolu Publicznym Piotruś Pan w Radzyminie.
Pięć wolnych miejsc jest w Publicznym Przedszkolu Wyspa
Malucha w Radzyminie.
W grupach 5-latków czeka po
jednym miejscu w Przedszkolu
nr 1 w Radzyminie, w Przedszkolu

nr 2 im. Czerwonego Kapturka
w Radzyminie, w Publicznym
Przedszkolu Kraina Przedszkolaka w Radzyminie, w Przedszkolu Publicznym Piotruś Pan
w Radzyminie oraz dwa miejsca
w Publicznym Przedszkolu Wyspa
Malucha w Radzyminie.
W grupach 5 i 6-latków dostępne są trzy miejsca w Publicznym Przedszkolu Integracyjnym Pluszowy Miś w
Radzyminie, pięć miejsc
w Publicznym Przedszkolu Małego
Kopernika nr 2 w Radzyminie
i jedno miejsce w Przedszkolu Publicznym Piotruś Pan-Nibylandia
w Radzyminie,
W grupach 6-latków czeka aż
10 wolnych miejsc w Przedszkolu
nr 1 w Radzyminie, trzy miejsca
w Przedszkolu nr 2 im. Czerwonego Kapturka w Radzyminie i dwa
miejsca w Przedszkolu Publicznym Piotruś Pan w Radzyminie.
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