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– Jako burmistrz,
ale przede wszystkim
jako matka, nie potrafię
być obojętna na krzywdę
dzieci. Jeśli pojawiają się
alarmujące sygnały, a takie się
w Kobyłce pojawiły, mówiące
o tym, że cierpi jakieś dziecko, to
rolą nas, dorosłych, jest reagowanie na takie informacje. (...) Powołałam Zespół do spraw wsparcia
placówek oświatowych – mówi
Edyta Zbieć, burmistrz Kobyłki >> str. 6

Nie potrafię
być obojętna na
krzywdę dzieci
– Miasto Ząbki ciągle się
rozwija. (...( Nieustannie projektujemy i budujemy kolejne drogi, na które
już pozyskaliśmy środki zewnętrzne lub
jesteśmy w trakcie składania wniosków
o dotacje. (...) Infrastruktura drogowa
ciągle się rozrasta, utwardzamy drogi gruntowe, których pozostało już
niewiele i cały czas modernizujemy,
przebudowujemy i remontujemy te
istniejące – mówi Małgorzata Zyśk,
burmistrz Miasta Ząbki >> str. 5

Inwestycyjne
plany
Miasta Ząbki

Wołomin
ul. Prądzyńskiego 37
tel. 723 304 082
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Drogowe
inwestycje...
Kiedy finał?

Artur
Zmian
Lewandowski
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Straż Miejska
w Ząbkach podsumowała
minione półrocze

Arkadiusz
Werelich

Objazdy, znaki zakazów wjazdu, nakazów skrętu,
to dzisiejsza rzeczywistość z jaką każdego dnia
mieszkańcy gmin na terenie powiatu wołomińskiego mają coraz częściej do czynienia.
Z jednej strony domagamy się lepszych, bezpieczniejszych dróg ale w czasie trwania ich
modernizacji na ogół trudno nam powstrzymać
frustrację, gdy przyjdzie nam postać w korku,
bądź szukać nowych tras codziennego
przejazdu. Czy i kiedy będzie lepiej – o tym
i o dużych drogowych inwestycjach
z Igorem Sulichem, radnym powiatowym
z Wołomina, rozmawiała
Teresa Urbanowska >> str. 3

Na rozmowy
o koalicjach
jest zbyt wcześnie
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Andrzej
Fuśnik

Podział na koalicję
i opozycję budzi
mój sprzeciw
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5 września, w poniedziałek Premier Mateusz Morawiecki odwiedził trzy województwa mazowieckie,
lubelskie i podlaskie. Pierwszym punktem objazdu była wizyta na rozbudowie Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.

Premier Mateusz Morawiecki
z wizytą na rozbudowie Szpitala

501 063 673

Powstającą inwestycję pokazali Premierowi Starosta Adam Lubiak, Katarzyna Lubiak Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego i Dyrektor Szpitala Grzegorz Krycki.

Efekty powstającej od dwóch
lat inwestycji pokazali Premierowi
Starosta Adam Lubiak, Katarzyna
Lubiak Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Dyrektor
Szpitala Grzegorz Krycki. Prace
polegające na rozbudowie Szpitala
Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Wołominie rozpoczęły się w
grudniu 2020r. Pierwotny plan
zakładał realizację zadania
w latach 2020-2023, zgodnie z przyznanym dofinansowaniem z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 37
679 724,00 zł (całkowita wartość inwestycji 55 585 927,18 zł).
Jednak szybki postęp prac i zgoda
Ministra Finansów na szybszą
wypłatę ostatniej transzy dotacji
(jeszcze w 2022 roku), pozwolą

na zakończenie prac w przeciągu
kilku miesięcy.
W budynku A (obecnie w stanie
surowym zamkniętym), w przyszłości zlokalizowane będą Odział
Ratunkowy, Blok Operacyjny,

Powiat Wołomiński zrealizował też szereg remontów w
obecnym budynku szpitala
m.in.: remont oddziału ratunkowego, pomieszczeń dla
nocnej pomocy lekarskiej,
oddziału chirurgicznego i oddziału neurologii. Na remonty i wyposażenie oddziałów
władze powiatu przeznaczyły
ponad 10 mln zł.

Odział Intensywnego Nadzoru,
pracownie diagnostyczne, gabinety lekarskie, pomieszczenia
socjalne, magazynowe, techniczne.
W budynku B (wykończonym w
100% w ramach obecnego etapu
inwestycji) zlokalizowane będą
poradnie, Nocna pomoc lekarska,
Zakład rehabilitacji oraz administracja szpitala.
Starosta Adam Lubiak podziękował Panu Premierowi za
przyjęcie zaproszenia i wizytę
na terenie budowy. Podkreślił, że
realizacja tej niezwykle ważnej i
długo wyczekiwanej przez mieszkańców powiatu wołomińskiego
inwestycji, nie byłaby możliwa bez
wsparcia rządowego.
- Jesteśmy w Wołominie, gdzie
szpital zyska 4 sale operacyjne, nowe

urządzenia oraz najlepsze wyposażenie. Wydatki budżetu na zdrowie
w 2023 roku przekroczą 6% PKB –
w 2015 było to około 4,5%. Rządy
dzielą się na te, które działają i
te, które chowają głowę w piasek
– powiedział w trakcie briefingu
prasowego szef rządu.
W ostatnich latach Powiat Wołomiński zrealizował również szereg
remontów w obecnym budynku
szpitala m.in.: remont oddziału
ratunkowego, pomieszczeń dla
nocnej pomocy lekarskiej, oddziału
chirurgicznego oraz oddziału neurologii. Na remonty i wyposażenie
oddziałów władze powiatu przeznaczyły ponad 10 mln zł. Dodatkowo mieszkańcy i pacjenci zyskali
zmodernizowany parking przed
placówką od strony ul. Gdyńskiej.

18.789 interwencji, w tym 12.555 kontroli w miejscach zagrożonych oraz 3048 kontroli w otoczeniu
ząbkowskich szkół, przeprowadzili ząbkowscy strażnicy miejscy w pierwszym półroczu 2022 roku.
- Od 1 lipca w naszej jednostce pracuje dwoje nowych doświadczonych funkcjonariuszy, a do służby
trafił nowy radiowóz Dacia Duster – mówi komendant Straży Miejskiej w Ząbkach Artur Lewandowski.

Straż Miejska w Ząbkach
podsumowała minione półrocze

Nadleśniczy Nadleśnictwa Jabłonna
ogłasza zainteresowanie zakupem
GRUNTÓW LEŚNYCH
lub GRUNTÓW pRzEzNaCzoNYCH
do zaLEsiENia,
położonych w Gminie Radzymin
w obrębach arciechów, Borki, Łąki, Ruda,
załubice stare.
Osoby zainteresowane sprzedażą na rzecz
Lasów Państwowych
prosimy o składanie ofert w formie elektronicznej
na adres mailowy:
jablonna@warszawa.lasy.gov.pl
lub w formie pisemnej
(osobiście lub za pośrednictwem poczty) na adres:
Nadleśnictwo Jabłonna,
ul. Wiejska 20, 05-110 Jabłonna.
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny
pod numerem: (22) 774-49-33.
www.zyciepw.pl

Działania Straży Miejskiej w
zakresie porządku publicznego
obejmują kontrole prewencyjne
miejsc, gdzie może dochodzić do
wykroczeń, zakłócania spokoju i
porządku publicznego oraz innych
wybryków. Na postawie zgłoszeń
mieszkańców Ząbek z ostatnich lat
(cały czas zabierane są nowe informacje) wytypowane zostały miejsca,
w których najczęściej dochodziło
do incydentów związanych z zakłócaniem ładu i porządku. Są to m.in.
park miejski im. M. Szuberta, okolice stacji PKP przy ul. 3-go Maja,
ul. Orla (pasaż) oraz ul. Targowa,
głownie otocznie sklepu Biedronka
i Bazarku Miejskiego.
- Kolejne miejsca, skąd otrzymujemy najwięcej zgłoszeń pod
kątem gromadzenia się, spożywania
alkoholu oraz zakłócania porządku
w miejscu publicznym to ul. Piłsudskiego / Powstańców / Reymonta
oraz ul. Powstańców od ul. Krasickiego do rogatek miasta, a także
rejony placów zabaw przy ul. Różanej od Powstańców i przy ul. Szwoleżerów / Dzika. W następstwie
spożywania napojów alkoholowych
w miejscach zabronionych do Straży Miejskiej w Ząbkach zgłaszane
są przypadki zakłócania spokoju i
porządku publicznego, niszczenie
mienia, natarczywe i oszukańcze
żebractwo. W tym zakresie poza
codzienną służbą patrolowo - interwencyjną, prowadzimy również,
wraz z pracownikami Urzędu
Miasta Ząbki, kontrole punktów
sprzedaży napojów alkoholowych
pod kątem posiadania stosownych
zezwoleń i stosowania się do ich
wymogów – informuje komendant
Straży Miejskiej w Ząbkach Artur
Lewandowski.

Działania Straży Miejskiej
to jednak nie tylko interwencje,
które podejmowane są wszędzie
tam, gdzie dochodzi do aktów
wandalizmu czy łamania obowiązujących przepisów prawnych.
Misją funkcjonariuszy jest również
niesienie pomocy potrzebującym i
edukowanie najmłodszych mieszkańców naszego miasta.
Straż Miejska w Ząbkach od
wielu lat, w ramach zadań edukacyjnych, prowadzi prelekcje w

młodszych lat prawidłowych
zachowań i reakcji na zagrożenia
jest nieodzownym elementem
ich edukacji oraz kształtowania
odpowiednich postaw i minimalizowania zagrożeń
- Tematyka prowadzonych
przez nas prelekcji, zarówno w
przedszkolach, jak i w najmłodszych klasach szkół podstawowych dotyczy bezpieczeństwa
na drogach oraz podczas zabaw
na świeżym powietrzu, znajo-

- Nasi funkcjonariusze często zabezpieczają miejsca
wypadków drogowych i
udzielają pomocy poszkodowanym. (...) W sezonie
grzewczym prowadzimy
kontrole tego, z jakich materiałów opałowych korzystają
mieszkańcy ogrzewając
domy – podkreśla Artur
Lewandowski, komendant
Straży Miejskiej w Ząbkach.
przedszkolach i najmłodszych
klasach szkół podstawowych.
Zajęcia zawsze są dostosowane do
wieku uczestników i koncentrują
się na najważniejszym aspekcie,
jakim jest bezpieczeństwo dzieci.
W minionym półroczu wzięło w
nich udział ponad 2500 uczniów i
przedszkolaków. Bezpieczeństwo
jest tematem, który nigdy nie traci
na aktualności. Dlatego ścisła
współpraca ząbkowskich szkół
i przedszkoli ze Strażą Miejską
oraz wpajanie dzieciom od naj-

mości numerów alarmowych,
prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożeń np. w kontaktach z osobami obcymi. Staramy
się przede wszystkim nauczyć
dzieci prawidłowych reakcji na
ewentualne zagrożenia, uczymy
zachowania środków ostrożności podczas przechodzenia
przez ulicę oraz znajomości
podstawowych przepisów dotyczących pieszych i rowerzystów.
W tego typu zajęciach ważna jest
zabawa i aktywny udział dzie-

ci. Najmłodsi znacznie łatwiej
przyswajają informacje, jeśli są
one przekazywane w przystępnej
formie podczas wspólnej zabawy.
Staramy się, aby nasze spotkania
za każdym razem wywoływały pozytywne skojarzenia i aby uczestnicy zawsze miło je wspominali.
Dzieci wyposażone w wiedzę
na temat bezpieczeństwa będą
potrafiły przewidywać i unikać
zagrożeń. Jestem przekonany, że
dobrze zakorzenione wiadomości,
umiejętności, poprawne nawyki
będą procentowały w przyszłości.
Uczestniczyliśmy również w akcji
„Zima w Mieście” organizowanej
przez Szkołę Podstawową nr 1
oraz „Lato w Mieście” organizowanej przez Miejski Ośrodek
Kultury w Ząbkach – dodaje Artur
Lewandowski, komendant Straży
Miejskiej w Ząbkach.
Strażnicy codziennie podejmują też działania interwencyjne
reagując na zgłoszenia mieszkańców. Największa liczba zgłoszeń
pochodzących od mieszkańców
dotyczy łamania przepisów ruchu
drogowego i zagrożeń w ruchu
drogowym oraz aktów wandalizmu i zakłócania spokoju.
- Nasi funkcjonariusze często
zabezpieczają miejsca wypadków
drogowych i udzielają pomocy osobom poszkodowanym. Działania
strażników miejskich dotyczą też
ochrony środowiska. W sezonie
grzewczym, w trosce o czyste
powietrze prowadziliśmy kontrole
dotyczące tego, z jakich materiałów
opałowych korzystają mieszkańcy
ogrzewając domy – podkreśla Artur
Lewandowski, komendant Straży
Miejskiej w Ząbkach.
Aleksandra Olczyk

Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, e-mail: reklama@zyciepw.pl

więcej wiadomości na www.zyciepw.pl
– Poprawa przejazdu przez skrzyżowanie Geodetów i Łukasiewicza w Wołominie – od wielu kadencji wyczekiwana inwestycja.
Finał wydaje się być bliski i wiele
osób mówi o swoim wkładzie w
ten sukces. Na jakim etapie jest
ta inwestycja?

– Zacznijmy może od końca. Umowa rozbudowy została podpisana z
lokalnym wykonawcą w maju 2022
roku. Ma on 18 miesięcy na realizację
kontraktu od dnia wejścia na teren
budowy. Finał prac na ulicy Geodetów powinien być pod koniec 2023
roku. Tyle umowa i fakty.
Wykonawca, który wygrał przetarg
prowadzi swoją firmę w powiecie
wołomińskim. Cieszy fakt, że lokalne
firmy są w stanie konkurować z dużymi przedsiębiorstwami z Warszawy.
Ale to daje nadzieję na to, że roboty
być może uda się zakończyć wcześniej. Myślę, że zależy na tym wszystkim - mieszkańcom, wykonawcy, a
przede wszystkim Inwestorowi czyli
Województwu Mazowieckiemu.
– Kto więc jest ojcem sukcesu?

– W zależności kogo będziemy
o to pytać, tylu będzie rodziców.
Zaczynając znów od końca - należy
podziękować za zaangażowanie
wszystkim Radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego, w szczególności Przewodniczącej Komisji
Infrastruktury, Pani radnej Annie
Brzezińskiej, która w ciągu ostatnich
kilkunastu miesięcy, albo i dwóch lat
na bieżąco interweniowała w spornych kwestiach, w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej.
Historycznie kwestia rozbudowy
śladu drogi wojewódzkiej 635 na
odcinku Geodetów-Nowa Wieś-Czarna jest na pewno pełnoletnia.
Kilkanaście lat temu zabiegały o nią
również władze miejskie pod wodzą
Jerzego Mikulskiego. Na początku
tego wieku takim „spiritus movens”,
całym inicjatorem walki o poprawę
bezpieczeństwa mieszkańców, w
tym miejscu był Janusz Krawczyk,
wieloletni Przewodniczący Rady
Osiedla oraz radny Rady Miejskiej
w Wołominie i współpracująca z
nim Rada Osiedla-Nowa
Wieś.
Zakładam, że na
przecięciu wstęgi
mogą pojawić się
też weterani walk o
lepszą przyszłość w
tym miejscu, zwłaszcza, że będzie
to już okres przedwyborczy. Warto
jednak nie zapominać i pokazywać
ludzi, którzy faktycznie działają na
samym dole, wśród swoich sąsiadów,
mieszkańców danego osiedla, wzajemnie się motywują do działania po
godzinach swojej pracy zawodowej,
etatowej.
Ta inwestycja, to doskonały przykład,
że z poziomu aktywnego mieszkańca
i sąsiada, działając konsekwentnie
można przyczynić się do poprawy
bezpieczeństwa i życia w najbliższej
okolicy. Konsekwencja w działaniu
prowadzi do sukcesu, nawet jeżeli
trzeba na niego czekać nie miesiącami, a latami… Kropla drąży skałę.
Pomimo objazdów i korków w rejonie
inwestycji, po kilkunastu latach procedur związanych z tą inwestycją, od

5 września jesteśmy bliżej niż dalej
końca zrobienia porządku z ruchem
samochodowym w tej okolicy.

– Jeszcze barwniejsza jest historia
drogi 634. Kilka miesięcy temu
ogłaszał Pan bliski finał realizacji
tego ogromnego przedsięwzięcia.
Ale temat tak jakby ostatnio nieco
przysechł… Coś się dzieje?

- Zacznijmy z poziomu wojewódzkiego. Jeśli chodzi o mnie jako mieszkańca Wołomina to uważam, że
błędem zaniechania dotyczącym
dziesiątek tysięcy ludzi jest brak modernizacji 634. Tak uważałem przez
wiele lat, ale wraz z upływającym
czasem każdy z nas uczy się cierpliwości, w końcu z wiekiem czas płynie
coraz szybciej, a czas liczy się nie w
upływających dniach, a tygodniach,
czy miesiącach.
Od ponad 3 lat mogę z bliska oglądać

powiat
mińskiego i otwockiego, mam nieco
większy obraz sytuacji…
Okazuje się, że takich projektów
„siwych i z brodą” jak modernizacja
634 jest znacznie więcej, kilka a może
kilkanaście na całym Mazowszu. Z tej
perspektywy widzę, że nie jesteśmy
na szarym końcu, chociaż nie jest to
dla nas jakoś super dobrze…

– Czy jest już harmonogram działań na poszczególnych etapach?

– Owszem ogłaszałem i podtrzymuję
to, bliski finał realizacji tej inwestycji.
Patrząc z perspektywy ostatnich 20 30 lat został wykonany ważny krok,
czyli pełna zgoda różnych instytucji
że narysowana, a w tym wypadku dodatkowo pogrubiona linia drogi na
mapie ma iść właśnie tak. Wydaje się
niewiele, ale to właśnie w 2022 roku
zapadła decyzja władz wojewódzkich, która dostała administracyjny

może pojawić się w ciągu najbliższych kilku tygodni.
Być może wykonawcę przynajmniej
2 z 4 odcinków-etapów modernizacji poznamy jeszcze w tym
roku, albo na początku przyszłego,
wszystko zależy od ilości pytań
dodatkowych od firm zainteresowanych realizacją.

– Wiele emocji wywołują wołomińskie inwestycje gminne.
Taka choćby ulica Sikorskiego…
Wygląda to jak zabawa w kotka
i myszkę, ale w przestrzeni
publicznej brak jest jasnego
przekazu na ten temat, chociaż
Miasto Wołomin posiada własne
media zarówno tradycyjne jak
również elektroniczne. Czy ma
Pan wiedzę odnośnie tej i innych
„zatrzymanych w czasie” inwestycji na terenie Wołomina?

O dużych drogowych inwestycjach realizowanych przez Urząd Marszałkowski na terenie powiatu wołomińskiego i w samym Wołominie
– stolicy powiatu (rondo Łukasiewicza i modernizacja DW 634), z Igorem
Sulichem, wołomińskim radnym powiatowym, rozmawia Teresa Urbanowska.

Drogowe inwestycje.
Kiedy finał?
rygor natychmiastowej wykonalności. Zdecydowano o podziale i
przejęciu kilkudziesięciu a może i
kilkuset nieruchomości pod tą 634.
– I mimo to nie ma zagrożeń?

– Nie powiem, że wszystko przebiega
bezboleśnie. Jest kilka odwołań właścicieli prywatnych nieruchomości,
co w tak mocno zurbanizowanym

– Patrząc nieco z boku powiem,
że jeśli nie wiadomo o co chodzi,
to chodzi o pieniądze… Zapewne od czasu wyłonienia wykonawcy ulicy Sikorskiego do dziś,
upłynęło trochę tygodni a nawet
miesięcy. Ceny energii, a innych
także energochłonnych materiałów budowlanych np. asfaltu,

– Nie powiem, że wszystko przebiega bezboleśnie. Jest kilka
odwołań właścicieli prywatnych nieruchomości, co w tak mocno
zurbanizowanym terenie, można uznać za sukces i efekt dużego
zaangażowania organizacyjnego Mazowieckiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich z Dyrektorami Grzegorzem Obłękowskim i jego
zastępcą Tomaszem Dąbrowskim na czele – stwierdził Igor
Sulich, wołomiński radny powiatowy. Odwołania
i protesty właścicieli nieruchomości, to jedno z
praw obywatelskich, które nie pozostaje bez
wpływu na terminy realizowanych inwestycji
publicznych, głównie tych drogowych
procesy inwestycyjne, które są realizowane w naszym regionie. Droga
Wojewódzka 634 i jej rozbudowa to
zadanie Marszałka Województwa
Mazowieckiego, które zamieszkiwane jest oficjalnie przez prawie 5,5
miliona osób. Powiat wołomiński to
zaledwie 5% liczby tych wszystkich
mieszkańców. Wpływ i reprezentacja
największego powiatu ziemskiego na
Mazowszu na inwestycje regionalne
jest, arytmetycznie patrząc, bardzo
umiarkowany.
Dzięki nowej organizacji administracyjnej Mazowsza oraz zaangażowaniu mnie do współpracy,
jako Dyrektora Delegatury Urzędu
Marszałkowskiego w Wołominie,
przy realizacji zadań Województwa
Mazowieckiego na obszarze 4 powiatów: wołomińskiego, legionowskiego,

terenie, można uznać za sukces i
efekt dużego zaangażowania organizacyjnego Mazowieckiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich z Dyrektorami
Grzegorzem Obłękowskim i jego
zastępcą Tomaszem Dąbrowskim
na czele.
– To co z tym harmonogramem?

– Przynajmniej 90% prac związanych z inwestycją to tak zwana
papierologia, a 10% czasu to okres
poświęcony na jej wykonanie. Dziś
większość z tej papierologii za nami,
zostało tylko ogłoszenie przetargu i
wybór wykonawcy.
Obecnie trwają ostanie uzgodnienia
w dokumentacji wykonawczej (nie
projektów-te już są zatwierdzone,
przez wszystkie wymagane instytucje), niezbędnych do ogłoszenia
przetargu, ten przypuszczam, że

zmieniają się jak w kalejdoskopie.
Zakładam, że wołomińscy włodarze
nie żyją tylko w stworzonej przez
siebie bańce medialnej, którą faktycznie mocno w ostatnich latach
urząd miasta mocno rozbudował, de
facto za nasze, publiczne pieniądze
i szybko dojrzeją do tego, jeśli tak
się się do tej pory nie stało, że podpisane wcześniej kontrakty należy
waloryzować, czy też renegocjować.
Taką nadzwyczajną sytuację i zmianę
stosunków na rynku uwzględniono w polskim prawie w kodeksie
cywilnym. Jednak jeśli od 2017
roku wołomiński ratusz nadal
nie dojrzał do stosowania prawa
w praktyce, to być może my jako
lokalna społeczność powinniśmy
dojrzeć do poważnej, dorosłej i
odpowiedzialnej zmiany …

11 września – w niedzielne popołudnie – już po raz ósmy wyruszył wołomiński Marsz dla Życia i Rodziny.
W tym roku pod hasłem zaczerpniętym z roty przysięgi małżeńskiej – „I ślubuję Ci…”.

Marsz dla Życia i Rodziny
przeszedł ulicami Wołomina

Marsze poprzedziły Msze
Święte sprawowane w trzech wołomińskich parafiach, po których
uczestnicy ruszyli ze śpiewem i
modlitwą w kierunku Placu 3-go
Maja pod pomnik papieża Jana
Pawła II. Biorący udział w marszu
chcieli w ten sposób dać publiczne
świadectwo, że małżeństwo i życie
w nim jest wartością fundamentalną. Choć pogoda nie sprzyjała,
a padający wcześniej deszcz nieco
zakłócił program spotkania, nie
zabrakło wspólnych śpiewów i radości, a także drobnego słodkiego
poczęstunku zapewnionego przez
lokalne cukiernie z Wołomina i
Kobyłki.
Dzieci, mieszkańcy i samorządowcy Wołomina złożyli kwiaty
pod pomnikiem Jana Pawła II,
który wielokrotnie podkreślał,
że miarą cywilizacji obejmującą

Raz w roku, od 8 lat, wołomińskimi ulicami wędruje Marsz dla Życia i Rodziny

wszystkie kultury jest stosunek do
życia. Wspólną modlitwę poprowadził Proboszcz parafii Matki Bożej
Królowej Polski – ks. Grzegorz

Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, e-mail: reklama@zyciepw.pl

Mioduchowski. Następnie głos zabrał v-ce minister Piotr Uściński.
Część artystyczną poprowadził
ks. Łukasz Król z parafii Matki Bo-

żej Częstochowskiej – wszyscy zebrani mogli usłyszeć występy scholi
z poszczególnych parafii. Spotkanie zakończyło się wspólnym
śpiewem „Barki”.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Starosta Wołomiński Adam Lubiak. Jak zawsze
mogliśmy liczyć na wsparcie
funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji, Straży Miejskiej,
Ochotniczych Straży Pożarnych w Wołominie i Zagościńcu,
uczniów z Liceum Ogólnokształcącego PUL, Rycerzy Zakonu
Jana Pawła II oraz wszystkich
wolontariuszy zaangażowanych w organizację i pomoc
w Marszu dla Życia i Rodziny.
Wszystkim serdecznie dziękujemy. Do zobaczenia za rok!
Zarząd Fundacji
im. ks. Ignacego Skorupki

15 września 2022
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Dekada ubóstwa
Edward M. Urbanowski
zKaufland zaczął niedawno w Polsce zabezpieczać przed kradzieżą
masło! Specjalnymi etykietami okleja też o ponad połowę tańszy miks tłuszczowy. Nowa polityka sieci wywołała niemały ferment, bo co do zasady takie
zabezpieczenia umieszcza się na produktach o wysokiej wartości. Wszystko
tłumaczą policyjne statystyki. W pierwszej połowie roku odnotowano o blisko
28 proc. więcej przestępstw związanych z kradzieżą w sklepach niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Z półek coraz częściej znikają najbardziej
podstawowe produkty. Problem dotyczy także krajów bogatszych od Polski,
które dodatkowo zmagają się z mniejszą niż my inflacją. Masło, sery i mięso
zabezpiecza się także w sklepach w Wielkiej Brytanii czy USA. Z szacunków
Banku Światowego wynika, że nałożone na siebie kryzysy – pandemiczny,
inflacyjny i wojenny – spowodują, że w skrajnej biedzie będzie na świecie
żyło 656–676 mln ludzi!
Profesor Elżbieta Mączyńska, honorowa prezes Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego: - Obecnie jesteśmy w punkcie, w którym nigdy wcześniej
nie byliśmy, przynajmniej jeśli chodzi o dzieje najnowsze. Mierzymy się z
sytuacją, w której nałożyły się na siebie pandemia, wojna i silna presja inflacyjna. W najgorszym scenariuszu czeka nas kryzys głodu. Ostatnie wydarzenia
sprawiły, że upadło kilka gospodarczych mitów. Pandemia pokazała, że rynek
nie jest w stanie sam wszystkiego wyregulować. Że bez interwencji państwa
gospodarka nie obroni się sama. Że globalizacja, choć potrzebna, rodzi ryzyka.
Uzależnienie od dostaw leków czy maseczek z Azji czy USA uświadomiło nam,
że pod uwagę należy brać szeroki rachunek ekonomiczny. Teraz mamy wojnę
w Ukrainie, która z kolei obaliła nasze wyobrażenie, że interesy gospodarcze
zapobiegną atakowi jednego państwa na drugie. Niestety, w trakcie kryzysu
prywatyzujemy zyski, a uspołeczniamy straty. Potrzebujemy zaś rozwiązań
systemowych, które zmienią ten stan rzeczy.
Przez wieki uważaliśmy, że każda kolejna generacja miała żyć na wyższym
poziomie niż poprzednia. W Wielkiej Brytanii zbadano to zjawisko i okazało
się, że już obecne pokolenie czterdziestolatków zarabia mniej niż pokolenie
wcześniejsze. Dodatkowym czynnikiem jest kryzys mieszkaniowy. Młodzi
wydają rekordową część swoich dochodów na wynajmowanie lokum. Nawet
jedna trzecia tego pokolenia nigdy nie kupi własnego mieszkania!
Podobnie wygląda sytuacja tego pokolenia w USA. Mają mniejsze majątki
niż ich rodzice, są bardziej zadłużeni i rzadziej posiadają własne domy. Jednocześnie w tym okresie mocno wzrosły ceny domów – niemal o 52 proc. Sytuację
pogarsza fakt, że wzrost nierówności przypadł na przesilenie cywilizacyjne,
jesteśmy u progu czwartej rewolucji przemysłowej. Jak pokazuje historia,
takie przesilenia zawsze sprzyjają wojnom, powodują perturbacje społeczne
i potęgują tempo, w jakim jedni się bogacą, a inni ubożeją.
Inflacja spala oszczędności Polaków. Ceny chleba w Niemczech wzrosły o
15 proc., a w Polsce o 41 proc. W tej różnicy nie ma żadnego Putina, to nasza
inflacja wewnętrzna, krajowa! Rząd powinien więc przestać „zrzucać pieniądze
z helikoptera”, a zacząć wspierać tych, którzy naprawdę tego potrzebują. Powinniśmy pomagać w sposób celowany. O ironio, na tarczy antyinflacyjnej najwięcej zyska osoba bogata, z dużym samochodem i podgrzewanym basenem!

Każdemu potrzebny
jest reset
Wiosną cieszymy się z nadchodzącego urlopu. Tworzymy plany
wypoczynku, ruszmy z remontami i
ani się obejrzymy jesteśmy w drugiej
połowie września. W tym roku wraz z
nadejściem jesieni pojawia się coraz
więcej powodów do zmartwień niż do
radości i nasz odpoczynek zbyt szybko
traci na wartości podobnie zresztą
jak ciężko zarobione pieniądze, które
rozpływają się we mgle… wydatków.
Może więc warto znaleźć nowy
sposób na reset? Czy zawsze muszą
to być kosztowne i dalekie podróże?
Czy zawsze musimy korzystać z łóżka
noclegowego opatrzonego największą
ilością gwiazdek? Czy dążenie do
odpoczynku w luksusie daje upragnione wytchnienie? A może jest tylko
spełnieniem potrzeby posiadania słit
foci na tle egzotycznych krajobrazów w
mediach społecznościowych?
To gdzie, jak i z kim spędzamy
czas wolny, co jadamy, jak się ubieramy, jakim autem jeździmy to nasza
prywatna sprawa. Gdy jednak swoje
upodobania staramy się agresywnie
narzucać innym i to nie tylko w kwestiach kulturowych często przekraczamy granice prywatności innych
osób. Opacznie interpretując słowa,
przepisy, kodeksy czy zarządzenia
sprawiamy, że egzekwowanie czegoś
bo „Mamy prawo” zbyt często znaczy
łamanie praw innych osób.
Nie napisałam tu niczego nowego
i oficjalnie większość osób by się pod

tym spostrzeżeniem podpisała jednak
w żaden sposób nie przekłada się to na
nasze społeczne postawy.
Mamy prawo do komentarzy
– więc komentujemy – nie bacząc
na to czy mamy po temu wiedzę i
kompetencję – wujek GOOGLE wie
wszystko!!!
Zadajemy pytania – nie ważne,
że odpowiedzi na nie padły już wiele razy w oficjalnych przekazach,
komunikatach – mamy prawo pytać
więc pytamy i żądamy odpowiedzi
najlepiej tu i teraz, a że możemy, więc
korzystamy również w trybie dostępu
do informacji publicznej, jakże często
nadużywając tej formuły – nie interesuje nas już jednak to, jakie koszty
generują tego typu zachowania.
Druga strona nie pozostaje bierna
– często z bezsilności, braku czasu
i rąk do pracy odpłaca nam pięknym
za nadobne i… w obronie własnej, stosuje uniki a w ostateczności przeciąga
terminy. Toniemy więc w kolejnych
tomach i segregatorach coraz bardziej szczegółowej biurokracji, choć
elektroniczne obiegi dokumentów
miały oszczędzać nasz czas i chronić
środowisko, to jednak nadal bez kartki
papieru opatrzonej licznymi pieczęciami i podpisami do przodu ani rusz.
A finał? Finał jest taki, że coraz
częstszy reset potrzebny jest każdemu z nas. Choć wakacje dopiero się
skończyły zmęczeni powrotem do
codzienności, planujemy kolejne.

Sprostowanie:
W numerze 12 Życina Powiatu na Mazowszu z sierpnia 2022 roku
(wydanie papierowe) na stronie pierwszej wkradł się błąd w notatce
zapowiadającej tekst ze str. 3 tegoż wydania p.t.: „Wolność nie została
nam dana raz na zawsze”. Notatka zawiera wypowiedź obecnego
starosty wołomińskiego Adama Lubiaka (tak jak ma to miejsce w
wydaniu elektronicznym), a nie wieloletniego burmistrza Zielonki i
radnego powiatowego Adama Łossana (tak jak napisane zostało na
str. 1 numeru „Życia” z dnia 11 sierpnia 2022 roku) .
Obu samorządowców – zarówno Pana Adama Lubiaka jak i Pana
Adama Łossana za tą pomyłkę serdecznie przepraszamy.
Redakcja Życia Powiatu na Mazowszu
Życie Powiatu na Mazowszu - tygodnik bezpłatny
Wydawca: PHU „Logos” s. c.
Redaktor naczelny: Zbigniew Grabiński. Redaguje Zespół.
Adres Redakcji: 05-200 Kobyłka, ul. Napoleona 4, 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 77 83
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zadbaj o zdrowie

Co roku marecki ratusz zaprasza starsze pokolenie mieszkańców Marek na bezpłatne badanie
i szczepienie przeciwko grypie. W tym roku będą
prowadzić je dwie placówki: Eskulap (ul. Fabryczna
1) oraz Kardio - Med (ul. Sportowa 3). Z akcji mogą
korzystać osoby, które ukończyły 65 rok życia,
mieszkające na terenie naszego miasta, które
zgłoszą chęć uczestnictwa w programie.

Szczepienia
profilaktyczne
przeciwko grypie
Pierwszeństwo będą
mieć osoby, które wezmą
udział w wykładach edukacyjnych na temat grypy.
W naszej strefie klimatycznej najlepiej szczepić
się jesienią, aby zdążyć przed
szczytem zachorowań na
grypę. Dlatego w tym okresie

na 3 od 18:00 do 20:00.
Zapisy na szczepienia ruszyły
od poniedziałku 12 września
w rejestracjach obydwu przychodni. Terminy szczepień
ustalane będą indywidualnie
z pacjentami.
Grypa jest ostrą chorobą zakaźną wywoływaną

Najskuteczniejszym sposobem
zapobiegania grypie i jej groźnym powikłaniom
jest podanie szczepionki/.

będzie realizowany marecki
projekt - oczywiście do wykorzystania limitu zakontraktowanych świadczeń.
Esculap zaprasza na
wykład 21 września na ul.
Fabryczną 1, obowiązują
zapisy telefoniczne pod
numerem 22 761 90 35.
Kardio-Med zaprasza na
wykład 3 października 2022
r. do CAF3 ul. Fabrycz-

przez wirus, który atakuje
drogi oddechowe. Przenosi
się pomiędzy ludźmi drogą
kropelkową.
Od zakażenia wirusem
grypy do wystąpienia jej objawów upływa 1-7 dni, średnio
2 dni. Dorosły chory może
być źródłem zakażenia 1
dzień przed i 3-5 dni po
wystąpieniu objawów grypy
(czasami nawet do 10 dni).

Marecki Budżet
Obywatelski
Wybór jest bardzo duży
– pod ocenę trafi aż 18 zgłoszonych projektów. Jest w
czym wybierać. Pełna lista
wraz z opisami projektów
znajduje się na stronie dotyczącej MBO – zdecyduj.
marki.pl. Także w najnowszym wydaniu biuletynu
miejskiego można poznać
szczegóły złożonych przez
mieszkańców projektów
zadań – mówi Ada Gajek z
Wydziału Promocji, Zdrowia
i Sportu.
Głosowanie trwa 14 dni
od 07 września 2022 r. do
21 września 2022 r. do
godz. 23:59:59 i odbywa się poprzez:
• system elektroniczny udostępniony przez Urząd pod
– Nie zwlekajcie
z głosowaniem, w
naszych rękach jest aż
800 tys. zł (...) Pamiętajcie, że głos może oddać każdy mieszkaniec
miasta - także niepełnoletni. Wyniki głosowania
poznamy najpóźniej do
6 października - zachęca
marecki ratusz.
adresem http://zdecyduj.
marki.pl • wysłanie karty
do głosowania odręcznie
podpisanej na adres poczty
elektronicznej: zdecyduj@
marki.pl • wypełnienie karty
do głosowania i wrzucenie
jej do zapieczętowanej urny.
Urny będą dostępne w: kancelarii Urzędu Miasta Marki,
Mareckim Ośrodku Kultury
im. Tadeusza Lużyńskiewww.zyciepw.pl

go - Bibliotece Publicznej
Miasta Marki – przy ul.
Wczasowej 5 oraz ul. Wspólnej 40-42, Centrum Aktywności Mieszkańca CAF 3
ul. Fabryczna 3 • wysłanie
wypełnionej karty do głosowania listownie na adres
Urzędu z dopiskiem „Marecki Budżet Obywatelski”,
przy czym w tym przypadku
decyduje data wpływu przesyłki do kancelarii Urzędu
- Nie zwlekajcie z głosowa-

Twój głos jest ważny

7 września dokładnie o północy ruszyło głosowanie w Mareckim Budżecie Obywatelskim.
Mieszkańcy wybierą w nim projekty, które następnie zostaną zrealizowane przez miasto.

– Panie Arku, jest Pan od około
roku Przewodniczącym PO w
Powiecie Wołomińskim. Patrząc
na Pana aktywność jako radnego
w Markach, spodziewałam się
ożywienia w działaniach tego
ugrupowania na terenie powiatu,
ale jakoś trudno mi doszukać
się bardziej spektakularnych
działań, ale może nie jestem
zbyt bacznym obserwatorem
więc zapytam – czy zaszły jakieś
zmiany w funkcjonowaniu struktur powiatowych PO?

– Wydaje mi się, że ocenia pani
działalność lokalnych struktur
przez pryzmat polityki krajowej,
a my skupiamy się na działalności
samorządowej, gdzie nie chodzi
o spektakularne, ale o skuteczne
działania na rzecz lokalnej społeczności. Niespełna rok to niewiele,
zważywszy na fakt, że struktury
Platformy Obywatelskiej w powiecie
są w trakcie przebudowy. Otaczająca
nas rzeczywistość powoduje, ze
coraz więcej osób zgłasza się do nas,
chcąc współpracować, zapisać się
lub pomagać w pilnowaniu prawidłowego przeprowadzenia wyborów
na poziomie komisji obwodowych.
To wszystko wymaga czasu na poznanie się i zgranie zespołu. Należy
pamiętać, że chwilę po wyborach
wewnętrznych weszliśmy w okresy
świąteczne, a teraz jesteśmy dopiero
co po wakacjach. Mimo wszystko
zorganizowaliśmy otwarte spotkanie
dla mieszkańców z posłem Janem
Grabcem oraz ekonomistą Andrzejem Domańskim, które odbyło się
w czerwcu w Markach. W kwietniu
natomiast aktywnie włączyliśmy
się w akcję sprzątania zbiornika
wodnego „Meksyk”, również w
Markach. Mamy swoich samorządowców chociażby w Ząbkach,
którzy są bardzo aktywni, ale także
w Kobyłce oraz w Radzie Powiatu
Wołomińskiego. Występujemy w
imieniu mieszkańców z wnioskami
i interpelacjami, a teraz aktywnie
wspieramy zbiórkę podpisów pod
obywatelskim projektem ustawy w
sprawie zwiększenia renty socjalnej
dla osób niepełnosprawnych oraz
ich opiekunów. Dzieje się, a będzie
się dziać tylko więcej…
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rywalizowały ze sobą. Mamy wiele aktywności koordynowanych
przez Regin Mazowsze PO, którego
przewodniczącym jest poseł Grabiec. Tu również obserwuję wiele
pozytywnych zmian, które mam
nadzieję przełożą się na dobry wynik
Platformy w wyborach.

– Jak układa się współpraca Pana
jako radnego ale też komisji w
których Pan pracuje z obecnym
Zarządem Powiatu i z samym
Panem Starostą?

-–Współpracę oceniam bardzo dobrze. Możemy różnić się w różnych
sprawach i jest to zupełnie naturalne, ale zawsze popierałem i będę
popierał dobre pomysły, niezależnie
kto jest ich autorem. Bardzo cenię
sobie wysoką kulturę, która towarzyszy nam podczas obecnej kadencji
Rady Powiatu. Wzajemny szacunek
i wspomniana kultura sprawiają, że

– Które z nich jest najaktywniejsze, kto stoi na czele i jakie
działania są przez te środowiska
podejmowane?

– Trudno mi jednoznacznie wskazać, które koło działa najaktywniej.
Działają w różnych miastach, każde
z tych miast ma inną specyfikę,
strukturę mieszkańców, inne potrzeby i możliwości. Najważniejszym jest, aby koła wzajemnie
się wspierały w działaniach, a nie

– Z moich obserwacji wynika, że
chyba jest Pan z tej współpracy
zadowolony (na FB zamieszcza Pan wiele relacji z różnych
uroczystości czy oddania do
użytku inwestycji, czy widzi Pan
możliwość w przyszłości (może
po wyborach) szerszej koalicji
i sformalizowania współpracy?

– Jeśli współpraca przynosi wymierne
korzyści dla mieszkańców, to nie
sposób nie być z takiej współpracy
zadowolonym. Priorytetem są mieszkańcy. Radnym się bywa, natomiast
zrealizowane inwestycje przez długie
lata będą służyć naszym mieszkań-

w tej właśnie lokalizacji. Specjaliści z
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (MZDW) zdecydowali,
że powstanie w na tym skrzyżowaniu
tymczasowa sygnalizacja świetlna.
Dla mnie osobiście najważniejsze jest
wprowadzenie zmian, które realnie
poprawią obecną sytuację. Na każdym możliwym etapie angażowałem
i angażuję się w tej sprawie, odbyłem
wiele spotkań z dyrektorem MZDW
Grzegorzem Obłękowskim, któremu
z tego miejsca dziękuję za podjęte
działania . Obecnie mamy sytuację, w
której to został wyłoniony wykonawca,
który wykona sygnalizację. Wykonawca
uzgodnił i odebrał czasową organizację
ruchu, która będzie obowiązywała na
czas prowadzonych prac (przygotowanie czasowej organizacji ruchu
było niezbędne z uwagi na duży ruch
pojazdów w tej lokalizacji) duży ruch
pojazdów. Prace ruszą w najbliższych

O aktywności i przebudowie struktur Platformy Obywatelskiej w powiecie wołomińskim, współpracy z Zarządem Powiatu Wołomińskiego,
przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej 631 z ulicą Dworkową
i ulicą Główną w Markach oraz o ewentualnych koalicjach, z Arkadiuszem Werelichem, mareckim radnym powiatowym i Przewodniczącym
PO w Powiecie Wołomińskim, rozmawia Teresa Urbanowska.

Na rozmowy
o koalicjach
jest zbyt wcześnie
com. Ostatnie lata i towarzyszące im
wydarzenia sprawiły, że nie planuję z
wyprzedzeniem. Koncentruję się na
bieżącej działalności na rzecz mieszkańców oraz wykonywaniu mandatu
radnego najlepiej jak tylko potrafię.
Dziś nawet nie wiemy, kiedy odbędą
się najbliższe wybory samorządowe,
więc trudno wybiegać tak daleko w
przyszłość. Wiem natomiast jedno.
Do zawierania koalicji potrzebna jest

dniach. Mam nadzieję, że sygnalizacja
zacznie działań za kilka tygodni, ponieważ wszyscy czekamy na nią i tak
zdecydowanie za długo.

– Pana zdaniem – czy obecny
burmistrz Marek – Jacek Orych ze
swoim programem inwestycyjnym
i planami na przyszłość ma szansę
zdobyć reelekcję?

– Szanse są zawsze, ale o tym
zdecydują mieszkańcy naszego

– Niespełna rok to niewiele, zważywszy na fakt,
że struktury Platformy Obywatelskiej w powiecie są
w trakcie przebudowy. Otaczająca nas rzeczywistość powoduje, że coraz więcej osób zgłasza się
do nas, chcąc współpracować, zapisać się lub
pomagać w pilnowaniu prawidłowego przeprowadzenia wyborów na poziomie komisji obwodowych. To wszystko wymaga czasu na poznanie
się i zgranie zespołu – podkreśla Arkadiusz
Werelich, Przewodniczący PO w Powiecie
Wołomińskim i radny powiatowy z Marek

– W których gminach
powiatu wołomińskiego
funkcjonują
gminne koła
PO?

– Mamy koła
działające
w Markach,
Ząbkach,
Zielonce/
Kobyłce,
Wołominie
i Radzyminie. Koła wołomińskie i radzymińskie aktywnie współpracują z
osobami i środowiskami z Tłuszcza
oraz gmin wiejskich ze wschodu
naszego powiatu.

przednich kadencji jest realizowanych przez obecny Zarząd Powiatu.
Mam nadzieje, że w kolejnych latach
też będą do wykorzystania projekty,
które podniosą komfort życia w
powiecie wołomińskim i usprawnią
życie mieszkańców.

pracuje się po prostu łatwiej. Pewnie nie bez znaczenia jest tu duże
doświadczenie większości radnych,
dla których jest to kolejna kadencja.
Dowodem na to wszystko są zrealizowane i realizowane strategiczne
inwestycje na terenie powiatu, m.
in. rozbudowa szpitala powiatowego,
remonty: SOR, Oddziału Chirurgicznego, Oddziału Neurologii, czy
budowa Domu Dziecka „Małgosia”
w Równem, budowa Środowiskowego Domu Samopomocy i Centrum
Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kobyłce. Warto jednak pamiętać, że w
samorządzie jest pewna ciągłość.
Wiele projektów i pomysłów z po-

wspólna baza programowa i cele do
osiągnięcia.

– Drogi powiatowe – 631, ul. Dworkowa ze skrzyżowaniem w ul.
Głównej w Markach – dużo było
medialnego hałasu o światła w tym
miejscu, Pan również – z tego co
pamiętam – mniej więcej rok temu
zamieszczał informacje o bliskim
sukcesie – na jakim etapie jest ta
inwestycja obecnie? Czy coś w tej
sprawie wiadomo?

– Tak, zabiegałem wspólnie z radną
Ewą Rosą, Adamem Łossanem, Tomaszem Szturo oraz radnymi sejmiku
Anną Brzezińską i Krzysztofem Strzałkowskim o poprawę bezpieczeństwa

miasta. Do wyborów samorządowych jest jeszcze sporo czasu,
choć nie znamy dokładnej daty,
więc burmistrz może w tym czasie zyskać lub stracić w oczach
mieszkańców. Z całą pewnością
przed burmistrzem Orychem
stroi trudniejsze zadanie, niż w
2018 roku, gdy ubiegał się o drugą
kadencję. Dużo będzie zależało
od kontrkandydatów, z jaką ofertą
wyjdą do mieszkańców i czy wzbudzą zaufanie lokalnej społeczności.
Najważniejsze, aby składane obietnice były przemyślane i możliwe do
zrealizowania.
– Dziękuję za rozmowę

6 Zlot Samochodów Elektrycznych i Wodorowych to największe wydarzenie tego typu w Europie
na które przybywają goście z najdalszych zakątków naszego kraju, jak również z zagranicy.

6 Zlot Samochodów
Elektrycznych i Wodorowych
niem, w naszych rękach jest
aż 800 tys. złotych. Kartę do
głosowania znajdziecie w
następujących punktach: w
kancelarii Urzędu Miasta
Marki, w Mareckim Ośrodku Kultury im. Tadeusza
Lużyńskiego, w Bibliotece
Publicznej Miasta Marki –
przy ul. Wczasowej 5 oraz ul.
Wspólnej 40-42 oraz w Centrum Aktywności Mieszkańca CAF 3 ul. Fabryczna
3. Pamiętajcie, że głos może
oddać każdy mieszkaniec
miasta - także niepełnoletni.
Wyniki głosowania poznamy
najpóźniej do 6 października
- zachęca marecki ratusz.

Wydarzenie poprowadzą znani
dziennikarze motoryzacyjni Włodzimierz Zientarski i Adam Kornacki.
Podczas zlotu odbędą się pierwsze i jedyne prezentacje najnowszych
modeli samochodów elektrycznych
w 2022: TESLA Plaid, KIA Niro
EV (nowy model), Opel E Combo,
Cupra BORN, Nissan Ariya, Maxus
E - DELIVER 9 (dostawczy).
Głównym Sponsorem wydarzenia
6 Zlot Samochodów Elektrycznych i
Wodorowych oraz 4 Rajdu EV zostało
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
– Zlot wpisuje się w kalendarz
corocznych imprez miasta Ząbki.

Już niebawem Ząbki po raz kolejny zostaną stolicą elektromobilności

Promowanie ekologicznych źródeł
energii wynika z planu gospodarki
nisko emisyjnej naszego miasta.
Cieszy fakt, że po raz kolejny główny
sponsor ząbkowskiej imprezy udziela
wsparcia temu przedsięwzięciu – powiedziała Małgorzata Zyśk, burmistrz
Ząbek.
– Jest to dla nas duże wsparcie w
dążeniu do popularyzacji pojazdów
elektrycznych w Polsce, a zaangażowanie w rozwój naszego projektu
potęguje mobilizację do dalszego
działania w wyznaczonym przez nas
kierunku, informuje inicjator i główny
organizator zlotu – dodaje Marcin
Piórkowski z MagMarCar w Ząbkach.
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- Jakie plany inwestycyjne zamierza Pani zrealizować w najbliższym czasie.

- Nadal będę realizowała te inwestycje i projekty, które są rozpoczęte lub
do których wkrótce przystąpimy. Zadań jest ogrom i część z nich będzie
rozpoczęta i finalizowana na końcu
obecnej lub na początku kolejnej
kadencji. Jesteśmy w trakcie budowy
budynku komunalnego dla 20 rodzin
przy ul. Kaszubskiej, realizujemy
budowę hali sportowej przy Szkole
Podstawowej nr 2, przystępujemy do
budowy hali sportowej przy Szkole
Podstawowej nr 1. Jeszcze w tym
roku ogłosimy przetarg na budowę
przedszkola dla 300 przedszkolaków.
Jesteśmy w trakcie budowy dróg
gminnych i ścieżek rowerowych oraz
realizacji kanalizacji deszczowej i
projektu zieleni, który w najbliższym
czas zostanie aneksowany i zwiększony o kolejne 1,5 mln złotych. Tak
więc cały zakres projektu będzie
opiewał na kwotę 10 mln złotych,
z czego 85% stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej, a 15%
wkład własny. Przed nami budowa
miejskiego monitoringu wizyjnego,
na który ogłosiliśmy już przetarg.
Wprowadziliśmy w Mieście Ząbki
płatne strefy parkowania, z których
mieszkańcy płacący tu podatek od
osób fizycznych PIT i posiadający
aktywną kartę „Jestem z Ząbek”, po
pobraniu biletu zerowego, mogą korzystać nieodpłatnie. Strefy płatnego
parkowania będziemy powiększali
i wprowadzali w innych rejonach
gminy, aby uporządkować zasady
parkowania, poprawić komunikację
i jednocześnie zachęcać wszystkich
do korzystania z przywilejów, jakie
posiadają pełnoprawni mieszkańcy naszego Miasta. Nieustannie
projektujemy i budujemy kolejne
drogi, na które już pozyskaliśmy
środki zewnętrzne lub jesteśmy
w trakcie składania wniosków o
dotacje. W sierpniu złożyliśmy
wniosek do Krajowego Funduszu
Dróg Samorządowych na dofinansowanie środkowego odcinka ul.
Szwoleżerów. Infrastruktura drogowa ciągle się rozrasta, utwardzamy
drogi gruntowe, których pozostało
już niewiele i cały czas modernizujemy, przebudowujemy i remontujemy
te istniejące. Przybywa mieszkańców
i potrzeby są coraz
większe i to w każdym zakresie. Wybudowaliśmy tężnię w parku miejskim, a kolejną
zamierzamy
wykonać przy
ul. Różanej, zaczynamy niebawem
budowę fontanny posadzkowej
z infrastrukturą towarzyszącą na
skwerze przy ul. Szpitalnej. Projektujemy kolejny park przy ul. Różanej
i plac zabaw ze strefą relaksu przy
ul. Reymonta. W planach mamy
kolejny budynek komunalny, aby w
centrum miasta mógł powstać plac
miejski a jednocześnie stworzymy
możliwość wybudowania nowego
lokum dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Wspólnie z Policją Stołeczną zamierzamy wybudować nowy
Komisariat Policji. Ponadto obecnie

trwa budowa hermetycznej zlewni
ścieków i niebawem ogłoszony zostanie drugi przetarg na nową Stację
Uzdatniania Wody w południowych
Ząbkach. Zadania te realizuje spółka
gminna, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach. Cały
czas zmieniamy nasze otoczenie,
aby mieszkańcom żyło się w Ząbkach lepiej, bezpieczniej i bardziej
komfortowo.
- Ostatnie lata to pasmo wyzwań
przed którymi stanął także ząbkowski samorząd. Pandemia koro-

zakażeniami koronawirusem był
dla wszystkich zaskoczeniem, ale
myślę, że nauczyliśmy się z tym zagrożeniem żyć i funkcjonować oraz
realizować swoje zadania. Placówki
edukacyjne również poradziły sobie
z nową sytuacją, prowadząc zajęcia
zdalnie i hybrydowo, ale brak kontaktu z rówieśnikami i pedagogami
odbił się niestety negatywnie na
sferze społecznej i emocjonalnej
dzieci i młodzieży. Ząbkowskie
szkoły są bardzo dobrze wyposażone
w pomoce dydaktyczne, ale również

zaangażowanym mieszkańcom,
darczyńcom i wolontariuszom.
Władze Ząbek, ze mną na czele,
dokładają wszelkich starań, aby
przy obecnej inflacji spowodowanej
pandemią i wojną w Ukrainie, nie
zwalniać tempa, nadal budować i
inwestować oraz pozyskiwać i wygospodarować środki zarówno na
realizację zaplanowanych inwestycji,
jak i bieżące utrzymanie gminy.
- Jak w tym trudnym okresie
układa się współpraca z Radą
Miasta Ząbki.

– Miasto Ząbki nieustannie się rozwija. Wraz z rosnącą liczbą mieszkańców
niezbędne są inwestycje w infrastrukturę drogową, edukacyjną oraz miejsca
rekreacji. Wymaga to nie tylko sprawnej organizacji pracy Urzędu Miasta Ząbki
i skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych, ale też dobrej współpracy
z radnymi – podkreśla burmistrz Ząbek Małgorzata Zyśk.

Inwestycyjne plany
Miasta Ząbki
nawirusa, wojna w Ukrainie… To
wszystko nakłada na Panią nowe
obowiązki i konieczność przystosowania działalności Urzędu
Miasta Ząbki do otaczającej nas
rzeczywistości.

w sprzęt do nauki zdalnej i hybrydowej. Komputery, rzutniki, tablice
interaktywne oraz laptopy i tablety,
taką pracę w pełni umożliwiają a nauczyciele doskonale zdali egzamin z
przekazywania wiedzy i umiejętności
przy wykorzystaniu nowoczesnych
technologii. Obecnie koronawirus,
w różnych odsłonach i nasileniu, stał
się naszą codziennością.
Wojna w Ukrainie, która rozgrywa
się za naszą wschodnią granicą, to
kolejna, jeszcze trudniejsza sytuacja,
której skutków doświadczamy już
od ponad pół roku. Polacy wzorowo
wywiązali się z pomocy udzielonej
zarówno ludności ukraińskiej na terenie ogarniętym wojną, jak również
wobec uchodźców, kobiet i dzieci,
którzy znaleźli schronienie w naszym
kraju. Cały Świat patrzył z podziwem
i niedowierzaniem, jak rodziny
polskie przyjmowały pod swój dach

- Współpraca z Radą Miasta układa
się pozytywnie. Wszyscy zdajemy
sobie sprawę, zarówno ja jako
burmistrz, jak i Radni, że jeśli
chcemy zmieniać nasze miasto to
musimy słuchać głosu mieszkańców i realizować wszystkie ważne
dla społeczności Ząbek inwestycje.
Oczywiście, że mamy odmienne spojrzenie na pewne tematy i
zagadnienia, czasami w różnych
kwestiach się spieramy i dyskutujemy, ale ostatecznie dochodzimy
do konsensusu i nasze działania
zawsze zmierzają do wypełnienia
oczekiwanych przez mieszkańców
rozwiązań i realizacji koniecznych
inwestycji, które w konsekwencji
zmienią nasze otoczenie i poprawią komfort życia Ząbkowian. W
tym miejscu chcę nadmienić, że
wielkim wsparciem są dla mnie
pracownicy Urzędu Miasta Ząbki,

– Nieustannie projektujemy i budujemy
kolejne drogi, na które już pozyskaliśmy
środki zewnętrzne lub jesteśmy w trakcie
składania wniosków o dotacje. (...) Infrastruktura drogowa ciągle się rozrasta,
utwardzamy drogi gruntowe, których pozostało już niewiele i cały czas modernizujemy, przebudowujemy i remontujemy te istniejące – mówi Małgorzata
Zyśk, burmistrz Miasta Ząbki
- Obecna kadencja jest niezwykle
złożona jeśli chodzi o uwarunkowania zewnętrzne, przez co nakłada
na nas nowe obowiązki i wyzwania,
którym musimy sprostać. Nie tylko
samorząd, ale my wszyscy odczuwamy tą wyjątkowość, z którą musimy
sobie poradzić i to na wielu płaszczyznach, począwszy od emocjonalnych,
zdrowotnych i organizacyjnych a
skończywszy na gospodarczych i
finansowych. Chińskie powiedzenie
„Obyś żył w ciekawych czasach”
realizuje się niestety w chwili obecnej. Stan epidemii spowodowany

osoby uciekające przed skutkami i
okrucieństwem wojny. Mieszkańcy
Ząbek również w sposób szczególny zapisali się, jako społeczność
niezwykle wrażliwa, która z wielkim zapałem pomagała i wspierała
uchodźców z Ukrainy, nie szczędząc
swoich środków i czasu oraz oferując
schronienie w swoich domach. To
wielki dar serca, za który pragnę gorąco podziękować współpracującym
z Miastem organizacjom, ząbkowskim parafiom, pracownikom urzędu
i naszych jednostek samorządowych,
szkół i przedszkoli oraz wszystkim

którzy wykonują ogromną pracę
i czynią to z wielkim oddaniem
i troską, zarówno jeśli chodzi o
rozwój gminy, pozyskiwane środki,
realizowane inwestycje, czy finanse
Miasta, aż po wysoki standard obsługi Mieszkańców. Praca naszych
urzędników zostało zauważona i
w bieżącym roku przyznano nam
certyfikat „Przyjazny Urząd”. Ten
tytuł jest dla nas zaszczytem, ale też
zobowiązaniem do jeszcze lepszej
i bardziej wydajnej pracy na rzecz
naszych Mieszkańców i rozwoju
Miasta Ząbki.

W Szkole Podstawowej Nr 3 właśnie rozpoczął się projekt "Harmonia, Ty i Ja i WSZYSTKO
GRA!". Program został napisany przez nauczycieli zielonkowskiej szkoły i zyskał pozytywną
ocenę, dzięki której otrzyma środki z funduszu Erasmus+ ze środków Unii Europejskiej.

Zielonkowska Trójka
uczy się harmonii

Kadra pedagogiczna zielonkowskiej Trójki zauważyła pewną
zmianę zachowań dzieci i młodzieży
po okresie nauki zdalnej. Uczniowie
przekierowali budowanie więzi społecznych do Internetu. Zauważalne
stały się także zaburzenia koncentracji i obniżenie motywacji do nauki.
Wychodząc naprzeciw problemom, stworzyli projekt, którego
celem jest między innymi wprowadzenie stabilności w procesie wychowawczym. Pomóc w tym mają nowoczesne metody pracy z młodzieżą, m.
in. wykorzystujące narzędzia cyfrowe,
w tym video produkcję. Nowy plan
działania dotyczy także nauczania
języków obcych. Obejmie on zarówno
nauczycieli, jak i uczniów. Celem jest,
aby pedagodzy aktywniej korzystali
z materiałów anglojęzycznych, zaś
uczniowie częściej sięgali do języka

angielskiego jako narzędzia komunikacji i nauki.
Dzięki 13 różnym kursom specjalistycznych, 25 nauczycieli zdobędzie
cenną wiedzę, którą następnie podzieli się z całym gronem pedagogicznym. Pozyskane umiejętności
umożliwią między innymi wprowadzenie do programu wychowawczo-profilaktycznego nowych treści
i działań z zakresu zapobiegania
konfliktom i przemocy, w tym cyberprzemocy, treningu uważności,
metod redukcji stresu, zdrowego
stylu życia, w tym zdrowej diety.
Szkolenia pozwolą wdrożyć
nowe metody pracy z uczniami ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z dziećmi autystycznymi,
z zespołem Aspergera, z ADHD, z
niepełnosprawnościami ruchowymi i intelektualnymi, zagrożonych
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niedostosowaniem społecznym i
innymi. Wybrane klasy z nastolatkami w wieku dojrzewania, objęte
zostaną nowatorskim programem
wychowawczym. Polegać on będzie
na wykorzystaniu krytycznego myślenia jako narzędzia do podniesienia
motywacji uczniów w osiąganiu celów
edukacyjnych. W klasach edukacji wczesnoszkolnej i wychowania
przedszkolnego, wprowadzona zaś
będzie innowacja polegająca na wdrożeniu języka angielskiego do codziennych treści programowych. Projekt
"Harmonia, Ty i Ja i WSZYSTKO
GRA!" swoim działaniem obejmie
też bezpośrednio kadrę pedagogiczną, Nauczyciele, na bazie zdobytej
wiedzy, opracują działania mające
na celu podniesienie motywacji do
pracy, podwyższenie samooceny czy
radzenie sobie ze stresem w pracy.

- Projekt realizowany będzie do
stycznia 2023 roku. Mamy nadzieję, że każdego miesiąca, zarówno
uczniowie, jak i nauczyciele odczują
korzyści płynące z nowej wiedzy i
obranej metodyki nauczania. Cieszy nas, że kadra pedagogiczna
stale doskonali swoje umiejętności
i zdobywa kolejne doświadczenie
w dynamicznie zmieniających się
warunkach społeczno-oświatowych.
Dają przykład swoim uczniom, że
człowiek uczy się przez całe życie i
stale musi się rozwijać – informuje
UM Zielonka
Pierwsze efekty już są widoczne.
W ramach upowszechniania idei projektu Harmonia w szkole, ogłoszony
został konkurs na jego logo. Początek
nowego roku szkolnego zwiastuje
kolejne owocne miesiące nauczania.
Źródło: UM Zielonka

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176) oraz art.
49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.)

Starosta Wołomiński
zawiadamia
o
wszczęciu
na
wniosek
Burmistrza
Radzymina,
reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Artura Księżyka, z
dnia 03.06.2022 r., postępowania administracyjnego w sprawie
znak: WAB.6740.14.22.2022 o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej dla zadania: Budowa drogi
gminnej od węzła „Wola Rasztowska” na drodze S8 w
Emilianowie (gm. Radzymin) do dz. nr ew. 47/10, obręb
0007 Emilianów w ramach zadania: „Budowa i rozbudowa
drogi gminnej od węzła „Wola Rasztowska” na drodze S8 w
Emilianowie (gm. Radzymin) do dz. nr ew. 520/2, obręb 0017
Małopole w gminie Dąbrówka oraz do dz. nr ew. 36/2, obręb
0007 Emilianów” – Etap II.
Działki usytuowania obiektu:
•
w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod
inwestycję w części (w nawiasach – numery działek po podziale,
tłustym drukiem – numery działek w projektowanym pasie
drogowym przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz
Gminy Radzymin, tłustym drukiem z symbolem „*” numery
działek w projektowanym pasie drogowym przeznaczone do
przejęcia pod inwestycję na rzecz Powiatu Wołomińskiego, tłustym
drukiem z symbolem „**” numery działek w projektowanym pasie
drogowym przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz
Skarbu Państwa):
−
ew. nr: 45/9 (45/17**, 45/18), 45/10 (45/19**, 45/20*,
45/21), 45/14 (45/22, 45/23), 46/7 (46/20, 46/21), 46/15 (46/22,
46/23), 47/4 (47/13, 47/14), 67/2 (67/3**, 67/4), 103/5 (103/9**,
103/10), 103/6 (103/11**, 103/12) w obrębie 0007 Emilianów,
jednostka ew. 143409_5 – Radzymin – obszar wiejski,
•
w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod
inwestycję na rzecz Gminy Radzymin w całości:
−
ew. nr: 46/8, 46/17, 47/10 w obrębie 0007 Emilianów,
jednostka ew. 143409_5 – Radzymin – obszar wiejski.
Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: innych
dróg publicznych, sieci uzbrojenia terenu, zjazdów, urządzeń
wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
tymczasowych obiektów budowlanych, rozbiórki obiektów
nieprzeznaczonych do dalszego użytkowania i tymczasowych
obiektów budowlanych, niewchodzące w skład projektowanego
pasa drogowego (w nawiasach – numery działek po podziale,
tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod budowę
lub przebudowę: innych dróg publicznych, sieci uzbrojenia
terenu, zjazdów, urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji
wodnych szczegółowych, tymczasowych obiektów budowlanych,
rozbiórki obiektów nieprzeznaczonych do dalszego użytkowania i
tymczasowych obiektów budowlanych):
−
ew. nr: 44/3, 44/4, 45/6, 45/9 (45/17, 45/18), 45/10
(45/19, 45/20, 45/21), 45/13, 45/14 (45/22, 45/23), 46/14, 46/15
(46/22, 46/23), 46/16, 47/9, 48/1, 48/7, 49/1, 67/1, 67/2 (67/3,
67/4), 102/3, 103/1, 103/5 (103/9, 103/10), 104/11 w obrębie 0007
Emilianów, jednostka ew. 143409_5 – Radzymin – obszar wiejski.
Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia
inwestycyjnego można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w
Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, (kontakt
telefoniczny – 22 346 11 07) gdzie można również zgłosić
ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w
sprawie.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze
zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia.
www.zyciepw.pl
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powiat
– Na początku wakacji, zarządzeniem burmistrza, powołała Pani
„Zespół do spraw wsparcia placówek oświatowych w Kobyłce”.
Co spowodowało tą decyzję?

– Jako burmistrz, ale przede wszystkim jako matka, nie potrafię być
obojętna na krzywdę dzieci. Jeśli
pojawiają się alarmujące sygnały, a
takie się w Kobyłce pojawiły, mówiące o tym, że cierpi jakieś dziecko, to
rolą nas, dorosłych, jest reagowanie
na takie informacje. To prawda.
Powołałam taki Zespół. Jeśli pan
pozwoli to przytoczę historię pewnego chłopca, który odnaleziony po
ucieczce z domu stwierdził, że "To i
tak nic nie da". Te, pełne goryczy w
głosie słowa, padły z ust 12 letniego
Damiana. Wypowiadając je, Damian
przebywał już od paru godzin pod
odpowiednią opieką. Jego brudna
jakiś czas temu twarz była już
czysta. Damian ostatnie 4 tygodnie
spędził na jednym z dworców kolejowych, gdzie przebywał po swojej
ucieczce z domu rodzinnego. Damian uciekał przed wszystkim co go
otaczało: rodzicami, nauczycielami
i "kolegami" ze szkoły. Damian
uciekał przed całym systemem
opieki, który nie tylko wydawał mu
się nieudolny ale według niego był
jednym wielkim oszustwem.
Są dzieci, które nie ufają nam,
dorosłym, ani "systemowi pomocy"
stworzonemu przez nas. Nie raz
zostały zdradzone. Ktoś kiedyś
nadużył ich zaufania, czy to śmiejąc
się z ich potrzeby pomocy, czy też
organizując spotkanie pojednawcze
z agresorem.
Damian to nie jest prawdziwe imię
tego chłopca. Równie dobrze mógłby nazywać się: Paweł, Kasia albo
nosić imię pańskiego, lub mojego
dziecka i chcąc, aby takich historii
było jak najmniej, powołałam ten
„Zespół”. Jako miasto chcemy
chronić dzieci, ale nie tylko, bo
chcemy też chronić nauczycieli,
chcemy pomóc rozwiązywać problemy, chcemy uniknąć ewentualnych tragedii i dramatów.

1. Rodzice- pomoc edukacyjna
(pedagogiczna i psychologiczna)
w wychowaniu, współpraca z rodzicami dla wypracowania pomocy
dzieciom, angażowanie w sprawy
szkoły i wychowania - bo edukacja
zaczyna się w domu.
2. Mediatorzy zewnętrzni - udział
UM w mediacjach- wypracowanie
procedur postępowania w sytuacjach konfliktowych
3. Powołanie Rzecznika Praw Ucznia
dla wszystkich uczniów w gminie.

– Kobyłka to miasto, w którym w
ciągu ostatnich kilku lat, przybyło dużo nowych mieszkańców.
Wiem, że podejmowała Pani
szereg działań mających na celu
wybudowanie nowej szkoły. Z
różnych przyczyn to się jeszcze
nie wydarzyło, trudno jednak nie
zauważyć, że z każdym rokiem
poprawie ulega obecna baza
lokalowa obiektów oświatowych.

OGŁOSZENIA DROBNE
Budownictwo
Usługi

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

Nieruchomości
Kupię
Kupię za gotówkę
każdą nieruchomość
z problemem prawnym, zadłużoną,
udziały w nieruchomościach
tel. 787 805 828

UWAGA!

Usługi - Różne

Usługi - Różne

www.zyciepw.pl

Ogłoszenie drobne
do rubryk:
Dam pracę
i Szukam pracy
bezpłatne!

były jak najlepsze i na konieczne remonty, doposażenia i inwestycje jako
Miasto przeznaczyliśmy w sumie w
tym tylko roku około 800 000 zł.

– Jakiego rodzaju zmiany wprowadziliście?

- W Szkole nr 1 nastąpił remont
instalacji elektrycznej budynku C
z malowaniem (300 tys. zł), uzdatnianie studzienek (3 tys. zł), remont
schodów (15 tys. zł), remont łazienki
dla nauczycieli (15 tys. zł). Do tego
inwentaryzacja planów budynku
szkoły kosztowała prawie 37 tys., a
projekt na wymianę instalacji elektrycznej 22 tys.
W Szkole nr 2 powstała (w ramach
inicjatywy edukacyjnej Laboratoria
przyszłości) pracownia językowa
(ok. 38 tys. zł). Wyremontowano
salę - sala przedszkolna została
przekształcona w salę dla klasy 1,
do tego zakupiono monitor (całość
ok. 30 tys. zł). Przybyło również

zaburzenia dotyczą wielu obszarów
życia dziecka i niestety dotykają
bardzo wielu uczniów (a nierzadko
także dorosłych, ale to już zupełnie
inny temat) jest bardzo ważne.

– Zauważyłem, że sensoryka
jest dla Pani istotnym zagadnieniem…

– To prawda. We wrześniu 2020
roku z inicjatywy Dyrekcji Szkoły,
pierwsza w Kobyłce sala sensoryczna powstała w Szkole nr 1,. Jako
miasto zadbaliśmy o to i rok później
takie same sale funkcjonowały już
w pozostałych szkołach. Od tego
roku szkolnego również dzieci z
Przedszkola nr 1, które wymagają
terapii sensorycznej będą mogły z
niej korzystać na miejscu, w przedszkolu (wcześniej musiały się w tym
celu udawać do SP1).
W salach Integracji Sensorycznej
dzieci poddawane są terapii, która
ma na celu wzbudzanie zaplano-

O tym co dzieje się w kobyłkowskiej oświacie, jakie zmiany zastali uczniowie
i nauczyciele wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego z Edytą Zbieć,
burmistrzem Kobyłki rozmawia Zbigniew Grabiński.

Nie potrafię być obojętna
na krzywdę dzieci
Co udało się poprawić przez
ostatnie wakacje?

– Chętnie z Panem porozmawiam
na temat budowy kolejnej szkoły
w Kobyłce, ale musielibyśmy temu
zagadnieniu poświęcić odrębną
rozmową, bo temat jest obszerny. A
wracając do poprawy istniejącej bazy
oświatowej to faktycznie przez wakacje w placówkach prowadzonych
przez Miasto zaszło trochę zmian,
remontów, inwestycji i zakupów
wyposażenia. Staramy się, żeby
warunki w szkołach i przedszkolach

– Co konkretnie skłoniło Panią
do takiej decyzji?

www.wilenskapark.pl
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– W Kobyłce, w wyniku skargi jednego z rodziców ruszyła machina
kontrolna, w jednej z naszych szkół.
Kontrole były z Kuratorium, ale
również te z naszego urzędu. Wyniki
kontroli wykazały nieprawidłowości
i coś co najbardziej mnie niepokoi
- w wyniku ankiet - ponad połowa
ankietowanych uczniów dostrzega i
doświadcza w szkole agresji, a duża
grupa dzieci ma problemy
emocjonalne, społeczne
i edukacyjne. O tych
problemach również
mówią nauczyciele.
Podczas pierwszego
posiedzenia Zespołu,
w wyniku „burzy mózgów” - wypracowano
pierwsze wnioski, z
których moim zdaniem najważniejsze
są:

nowe wyposażenie świetlicy, kupione z grantu w ramach projektu
"Przestrzeń Przyjazna Dzieciom dla
Uchodźców w Kobyłce" (10 tys. zł).
Szkoła nr 3 z kolei ma wyremontowaną elewację (koszt to 142 tys.
zł, z tego 70% pokrył Siemens),
został uszczelniony dach (ok. 35
tys. zł). Powstała mobilna pracownia
informatyczna dla klas I-III (65 tys.
zł) oraz sala językowa (w ramach
inicjatywy edukacyjnej Laboratoria
przyszłości) za ok. 38 tys. zł. Dodatkowo zostało pomalowanych
8 pomieszczeń dydaktycznych i
pomocniczych.
W Przedszkolu nr 1 oprócz drobiazgów typu naprawa okien czy oświetlenia (blisko 3 tys.) najważniejsze
wydatki to prawie 2 tys. zł na remont
sufitu i prawie 4 tys. zł na remont elementów systemu pożarowego. Najważniejsza inwestycja z kolei to nowo
powstała sala Terapii Sensorycznej,
do której koszt zakupu wyposażenia
wyniósł 20 tys. zł. I tu muszę napisać
więcej o tej sali, bo wspieranie rozwoju integracji sensorycznej, której

wanych wrażeń i uczuć. Zajęcia
odbywają się w formie naukowej
zabawy w specjalnie przygotowanej
przestrzeni. W terapii SI nie naucza
się konkretnych umiejętności, ale
oddziałuje na zmysły, wpływając
na procesy nerwowe leżące u ich
podstaw. Terapia nie jest stale
powtarzanym schematem ćwiczeń
– na podstawie obserwacji dobiera
się i modyfikuje plan pracy oraz
stawiane zadania. Terapeuta nie
mówi dziecku, co ma robić, jakie
ćwiczenia wykonywać, ale tworzy
takie sytuacje, w których reaguje
ono coraz bardziej złożonymi reakcjami adaptacyjnymi. Ćwiczenia
wywołują zainteresowanie, wyzwalają chęci do pracy i umożliwiają
pokonywanie własnych blokad.
Taka terapia jest ratunkiem nie
tylko – jak się powszechnie uważa
– dla dzieci niepełnosprawnych.
Ułatwia koncentrację, trenuje
skupienie uwagi, tworzy nowe
połączenia pomiędzy półkulami
mózgowymi. Uczy rodziców pracy
z własnym dzieckiem.

– Jako burmistrz, ale przede wszystkim jako matka, nie potrafię
być obojętna na krzywdę dzieci. Jeśli pojawiają się alarmujące
sygnały, a takie się w Kobyłce pojawiły, mówiące o tym, że cierpi
jakieś dziecko, to rolą nas, dorosłych, jest reagowanie na takie
informacje. Powołałam Zespół do spraw wsparcia placówek
oświatowych (...) W Kobyłce, w wyniku skargi jednego z
rodziców ruszyła machina kontrolna, w jednej ze szkół.(...)
Wyniki kontroli wykazały nieprawidłowości a ankiety pokazaly,
że ponad połowa uczniów dostrzega i doświadcza w szkole
agresji - mówi Edyta Zbieć, burmistrz Kobyłki

W maju br. Miasto Marki zostało beneficjentem nowego programu samorządu województwa –
„Mazowsze dla klimatu 2022”. Wniosek dotyczył wymiany starych opraw sodowych na LED-owe
na 12 miejskich ulicach. Miasto otrzymało wówczas wsparcie wysokości 100 tys. zł. 6 września
UM Marki podpisał umowę z wykonawcą inwestycji dofinansowanej przez samorząd Mazowsza

Wymiana lamp sodowych na LED-y
i doświetlenie przejść dla pieszych
Eko-inwestycja wchodzi w
fazę realizacji. 6 września została podpisana umowa z firmą
Eles-Bud z Kobyłki, która wygrała postępowanie przetargowe. Jej zadaniem będzie wymiana opraw w ulicach: Szpitalna;
Zimna, Broniewskiego, Batorego, Zabawna, Starzyńskiego,
Partyzantów, Brzozowa, Tuwima, Rybna, Matejki i Szeroka.
- Wymiana opraw oświetleniowych to nie tylko lepsza
jakość światła. To także mniejsze zużycie energii przez nasze
miasto dzięki zastosowaniu
opraw LEDowych– podkreśla
Dariusz Pietrucha, zastępca
burmistrza Marek.
- Musimy działać, by zatroszczyć się o to, co mamy nie tylko z
myślą o nas samych, ale i o przyszłych pokoleniach. Kluczem do
tego są właśnie proekologiczne

– (...) Proekologiczne
inwestycje pozwolą na
racjonalne gospodarowanie wodą, tworzenie
zielonych przestrzeni czy
stosowanie energooszczędnego oświetlenia
w przestrzeni publicznej – podkreślał Adam
Struzik, marszałek
Mazowsza.

– Wymiana opraw
oświetleniowych na
nowe to nie tylko lepsza
jakość światła. To także
mniejsze zużycie energii
przez nasze miasto
dzięki zastosowaniu
opraw LEDowych – wyjaśnia Dariusz Pietrucha,
zastępca burmistrza
Miasta Marki.

inwestycje, które pozwolą na racjonalne gospodarowanie wodą,
tworzenie zielonych przestrzeni
czy stosowanie energooszczędnego oświetlenia w przestrzeni
publicznej – podkreślał niedawno Adam Struzik, marszałek
Mazowsza.
W tym roku wymieniono
m.in. stare oprawy sodowe na
nowoczesne LED w Alei Piłsudskiego – od granicy z Ząbkami
do węzła S8.
Będzie bezpieczniej przy Orliku na Stawowej, przy wjeździe
na Marcovię oraz na Okólnej na
wysokości rzeki (w tym ostatnim
przypadku dostawienie latarni
po wschodniej stronie). UM
Marki ogłosił przetarg na doświetlenie tych trzech przejść
dla pieszych. Na oferty potencjalnych wykonawców czeka do
21 września.

Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, e-mail: reklama@zyciepw.pl

zdrowie i uroda
Kierujcie na Tai Chi osoby z obniżonym nastrojem i odpornością, chorych na nadciśnienie, cukrzycę, otyłość i inne przewlekłe choroby – zachęcają lekarzy naukowcy. Bo ruch może zastąpić
niektóre leki, ale żaden lek nie zastąpi ruchu. W MDK Wołomin ćwiczymy Tai Chi od 18 lat! Jest
nas ponad 30 osób w różnym wieku.

Tai Chi – wzmacniamy
pancerz odpornościowy
Miało grzać słoneczko i mieliśmy
się cieszyć udaną końcówką lata –
pracować w ogródkach, spacerować
po lesie lub wygrzewa się w promieniach słońca. Zaledwie kilka dni
temu meteorolodzy zapowiadali, że
wrzesień minie pod znakiem wspaniałej pogody! W kilka dni prognozy
się zmieniły. Od północy nadciągają
nad Polskę coraz zimniejsze masy
powietrza. Wkrótce, bo już w najbliższy weekend, arktyczne powietrze
da się nam we znaki. Zaczną się
przymrozki, a powietrze przeniknie
nieprzyjemna wilgoć. Spodziewane są też lokalne ulewy i burze.
Co ma do tego Tai Chi?

Jak to zrobić? Rozpocznijmy od
wysypiania się i prawidłowej diety
oraz skrupulatnego wypełnianiu
zaleceń lekarskich, jeśli leczymy
jakąś chorobę. Następnie postaw-

oraz stymuluje wytwarzanie endorfin, zwanych hormonami szczęścia.
Jeszcze lepsze efekty przynosi ruch
na dworze, gdy jest zimno. Zwiększa
się wówczas powinowactwie tlenu do

Dobra odporność
i silna psychika
Wpływ regularnej praktyki
tai chi na zdrowie fizyczne
i psychiczne jest od
dawna badany na całym
świecie. W magazynie
naukowym „British Journal
of Sports Medicine" zespół
dr. Chen Yi-Wena opisał,
jak regularne ćwiczenia tai
chi pobudzają wydzielanie
„hormonów szczęścia”,
wzmacniają odporność,
przeciwdziałają obniżeniu
nastroju, łagodzą ból,
uelastyczniają stawy,
poprawiają równowagę,
wzmacniają mięśnie itd.

Wirusy i bakterie już czekają
Koniec lata i początek jesieni to
trudny okres dla naszego organizmu,
który jest stworzony do życia w świetle, karmienia się lekkim, bogatym
w witaminy i składniki odżywcze
jedzeniem oraz do nieustannej aktywności fizycznej. Wszak wywodzimy się jako gatunek z afrykańskich
sawann – tam był nasz pierwszy dom!
Efektem tego „niedostosowania”
są: obniżenie nastroju, drażliwość,
senność i poczucie „ciężkiego ciała”,
podatność na przeziębienia.
Czyhają też na nas wirusy. Poza
covid-19 jest jeszcze 200 innych typów
wirusów oddechowych, które chętnie
rozpanoszą się w naszych ciałach.
W trosce o nasze zdrowie powinniśmy się skupić na: wspieraniu układu odpornościowego, polepszaniu
funkcjonowanie układu nerwowego,
utrzymywaniu układu oddechowego
w dobrym stanie.

Więc zrób coś dla siebie! Zapisz się na zajęcia! Wystarczy
jeden telefon do Domu Kultury
lub kliknięcie na jego stronę internetową!

my na umiarkowaną aktywność
fizyczną, bo wszyscy potrzebujemy
ruchu. Tłumaczenie sobie, że jestem na to za stara lub za stary albo
za dużo ważę, nie ma sensu. Zastój
oznacza degradację organizmu i
psychiki.
Tai Chi, czyli
wzmacniamy odporność
Umiarkowana aktywność fizyczna, taka jak Tai Chi, utrzymuje układ
sercowo-naczyniowy w dobrej formie

hemoglobiny – czerwone krwinki
łatwiej wiążą cząstki tlenu. W efekcie krew jest lepiej natleniona, więc
polepsza się działanie... wszystkiego!
I ciała, i psychiki!
Równie ważna jest ochrona przed
antygenami. Przez ruch, taki jak
formy Tai Chi, w organizmie wzrasta liczba i aktywność makrofagów,
dzięki którym lepiej radzimy sobie
ze zwalczaniem wirusów i bakterii.
W wyniku pracy mięśni podnosi się
też temperatura ciała, a tego chorobotwórcze bakterie nie lubią!

Zajęcia Tai Chi w najbliższej okolicy
Wołomin, Miejski Dom Kultury, ul. Mariańska 7,
tel. 22 787 45 13 (od 12 września):
Grupa I początkująca, poniedziałki i środy, godz. 18.30-19.50
Grupa II początkująca, poniedziałki i środy, godz. 20:00-21:20
Grupa seniorska, wtorki, godz. 9.00-10.30
Kobyłka, Miejski Ośrodek Kultury, aleja Jana Pawła II 22, tel. 22 763
81 60 (od 8 września)
Grupa I początkująca, soboty, godz. 09:00-10:30
Grupa II seniorska, czwartki, godz. 9.00-10.30
Warszawa. Mokotów, Dąbrowskiego 84, (przy stacji metra Racławicka)
Grupa I początkująca, wtorki, godz. 17:00-18.15
Grupa II początkująca, piątki, godz. 18:00-19:15
(proszę o wcześniejszy kontakt – instruktor Janusz, 516-099-060).

Wolne gotowanie jest znacznie zdrowsze i bardziej ekonomiczne. Potrawy nie tracą wrażliwych na wysokie
temperatury, cennych dla zdrowia witamin Wolnowary Crockpot są energooszczędne, zużywają od 75 do
150 watów energii elektrycznej na poziomie grzania LOW i pomiędzy 150 i 210 watów na poziomie HIGH.

15 września 2022
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Pakowanie próżniowe jest bezpieczną alternatywą dla tradycyjnych metod przechowywania
żywności, które zamykają produkty spożywcze
razem z powietrzem.

Zachowaj smak
i wartości odżywcze

Tlen i wilgoć sprawiają,
że żywność traci smak i z
czasem się psuje. Pakowanie
próżniowe pozwala dłużej zachować świeżość produktom
spożywczym. Po odessaniu
powietrza z worka lub pojemnika produkt zostaje szczelnie zamknięty, dzięki czemu
okres jego przechowywania
wydłuża się wielokrotnie.
D z i ę k i p a ko w a n i u
próżniowemu: produkty spożywcze chronione
są przed rozwojem bakterii, jedzenie nie obsycha
i dłużej nadaje się do spożycia, produkty zachowują swój smak, zapach
i wartości odżywcze.

W odróżnieniu od innych
sposobów pakowania, pozwala na dłuższe przechowywanie produktów
spożywczych oraz ochronę
przed bakteriami.
Pakowanie próżniowe
jest odpowiednie do każdego rodzaju żywności
włącznie z mięsem, warzywami, owocami, sosami, zupami, artykułami
suchymi, itd.
Dzięki zgrzewarkom do
folli FoodSaver® świeże
jedzenie jest zawsze na
wyciągnięcie ręki. Po prostu umieść swoje danie w
próżni by cieszyć się nim
kiedy chcesz.

FoodSaver® jest
liderem w kategorii
próżniowego pakowania produktów,
oferującym pełną
gamę urządzeń i
akcesoriów, dzięki
którym Twoja żywność
pozostanie świeża
do pięciu razy dłużej.
Zgrzewarka próżniowa
całkowicie eliminuje powietrze, główną przyczynę
odwodnienia, utraty smaku
i świeżości żywności.
Pakowanie próżniowe pozwala zachować
świeżość i wysoką jakość
artykułów spożywczych,
które nie tracą smaku
i zapachu oraz nie wchłaniają innych aromatów.

Nie wszystko zostało
zjedzone? Nie szkodzi. Nie
marnuj żywności. Pakowarki próżniowe FoodSaver®
umożliwiają porcjowanie
żywności i przechowywanie
jej w lodówce, zamrażarce
czy spiżarni. Użyj specjalnie do tego celu zaprojektowanych worków, folii czy
pojemników FoodSaver®.
www.food-saver.pl

Dlaczego warto używać wolnowaru?
Zdrowe gotowanie to grosze!

Delikatne mięso

Wolnowar Crock pot to bardzo
prosty w obsłudze elektryczny garnek, w którym potrawy przyrządzane
są w temperaturze od około 75 do
93°C. Jego jedynym zadaniem jest
powolne podgrzanie umieszczonych
w naczyniu składników i utrzymywanie ich przez długi czas w temperaturze poniżej poziomu wrzenia.
Zapobiega to kipieniu i przypalaniu
posiłków, a zawartość naczynia jest
ogrzewana równomiernie. Gotowanie w ten sposób mięsa powoduje, że
włókna stają się bardzo miękkie i delikatne, a warzywa nie tracą jędrności
i wrażliwych na wysokie temperatury,
cennych dla zdrowia witamin.

Przed rozpoczęciem gotowania
zrumień mięso. Dzięki wolnemu
gotowaniu możesz zamienić niedrogie kawałki mięsa w pyszny i
delikatny posiłek. Jeśli gotujesz
jednocześnie mięso i warzywa,
mięso połóż na warzywach. Dostosuj czas gotowania. Surowe
mięso z warzywami powinno się
gotować przynajmniej 8 godzin na
poziomie LOW. Mięso z kośćmi
gotuj dłużej.

Wartościowe warzywa
Warzywa przygotowane w wolnowarze, w przeciwieństwie do

Aromatyczne zioła
Gotowanie w wolnowarze Crock Pot jest zdrowsze i bardziej ekonomiczne

tradycyjnego gotowania, nie tracą
witamin i minerałów, muszą jednak
być zanurzone w sosie. Wcześniejsze
podsmażanie warzyw nie jest po-

trzebne. W wolnowarze warzywa gotują się wolniej niż mięso, więc pokrój
je na kawałki lub plasterki i umieść na
dnie naczynia lub po bokach.

Świeże zioła dodają smaku
i koloru, powinny jednak być
dodawane pod koniec przygotowania potrawy, gdyż długi czas
gotowania powoduje zmniejszenie
ich aromatu.
www.crockpot.pl

Juniorzy

w Wołominie

zapraszają
do treningów

Zapraszamy
na treningi siatkówki
chłopców w wieku 16-18 lat

Klub Siatkówki
Huragan Wołomin
informacje o treningach

tel. 506 118 662

Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, e-mail: reklama@zyciepw.pl

www.zyciepw.pl
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powiat

nowoczesna edukacja

Przy Szkole Podstawowej Specjalnej w Radzyminie została utworzona nowa ścieżka edukacyjna. Ścieżka ta powstała w ramach projektu
„Urządzenie infrastruktury terenowej, służącej
edukacji ekologicznej w miejscowości Radzymin,
powiat wołomiński”, zrealizowanego przez Powiat
Wołomiński.

Ścieżka edukacyjna
przy Szkole Specjalnej
w Radzyminie
Przedsięwzięcie zostało
dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Ścieżka edukacyjna została wyposażona w 6 tablic
tematycznych, 3 zestawy
interaktywne, skocznię
leśną oraz ścieżkę sensoryczną. W sąsiedztwie

cyklu życiowego owadów.
Przygotowano też zestawy
interaktywne, które uczą
poprzez zabawę. Zachęcamy do wykorzystania z
nowej infrastruktury dla
celów dydaktycznych.
W ramach realizacji powyższego zadania w dniu
15 września przy szkole
Podstawowej

O podziałach i współpracy w podzielonej wołomińskiej radzie miasta i gminy z Andrzejem Fuśnikiem, radnym Miasta i Gminy Wołomin, który od 30 sierpnia 2022 roku jest Pełnomocnikiem Komitetu Gminnego
PiS w Wołominie, rozmawia Teresa Urbanowska.

Podział na koalicję
i opozycję budzi mój sprzeciw
– Zastąpił Pan Ryszarda Madziara,
byłego burmistrza Wołomina (w
latach 2010 – 2014) na stanowisku
Pełnomocnika Komitetu Gminnego
PiS w Wołominie, czy poprzez
analogię, znaczy to, że będzie Pan
ubiegał się o urząd burmistrza w
Wołominie?

– O przyszłym kandydacie lub kandydatce na burmistrza będziemy rozmawiali
na forum członków i sympatyków PiS.
A ja serdecznie dziękuję za nominację
i zaufanie, którym obdarzył mnie Pełnomocnik Okręgowy Starosta Adam
Lubiak. Dziękuję również mojemu
poprzednikowi za wieloletnią pracę. To
duże wyróżnienie i motywacja do dalszej
pracy na rzecz mieszkańców Wołomina.

– Nie wiem jak było w poprzednich
kadencjach, ale ten podział jaki się w
tej kadencji wytworzył budzi we mnie
sprzeciw. Na chwilę obecną traci na
tym cała lokalna społeczność, bo często
zamiast zająć się merytoryczną dyskusją
nad mniejszymi i większymi problemami
oraz wyzwaniami stojącymi przed naszą
gminą, musimy odpierać personalne
i pozamerytoryczne ataki Pani Burmistrz, czy radnych z jej komitetu.
– Nie wszyscy nasi Czytelnicy są na
bieżąco w tych personalnych kwestiach, proszę więc powiedzieć
jak wygląda układ sił w Radzie
Miejskiej w Wołominie?

ścieżki wykonano również
nasadzenia roślin wieloletnich.
Tablice edukacyjne
przedstawiają graficzne i
opisowe informacje dotyczące wybranych zagadnień przyrodniczych,
dot.: ekosystemu lasu,
łąki, znaczenia drzew w
przyrodzie, fotosyntezy,
bioróżnorodności oraz

Specjalnej przy ul. Komunalnej 8 w Radzyminie odbył się piknik edukacyjny,
połączony z warsztatami
oraz oprowadzaniem po
ścieżce edukacyjnej.
Odwiedzanie ścieżki
edukacyjnej przy szkole
w kolejnych terminach
możliwe będzie po uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły.

– Niestety, nie spodziewałem się, że tak
to będzie wyglądało. W moim odczuciu,
zgodnym zresztą z ustawą samorządową, każdy z nas – radnych, reprezentuje
nie tylko wyborców ze swojego okręgu.
Radny ma obowiązek dostrzegać gminę
jako całość, powinien dbać o wszystkich
mieszkańców, dostrzegać potrzeby różnych środowisk.

– A Pana zdaniem tak się w tej
kadencji nie dzieje?

– Nasza praca, radnych, powinna skupiać się na rozwiązywaniu problemów
poszczególnych społeczności, ale w
kontekście całej gminy. To co budzi
mój największy sprzeciw to podział na
koalicję i opozycję. Dążyłem do tego,
abym mógł powiedzieć, że działam w
imieniu wszystkich mieszkańców, a
zostałem zaszufladkowany jako radny
opozycji. Rola radnego, tak ją odbieram,
nie powinna skupiać się na robieniu własnej kariery tylko na słuchaniu potrzeb
ludzi w imieniu których sprawujemy
swoje mandaty.
– Czy mam przez to rozumieć, że
jest z tym problem?

rzecz poprawy jakości życia mieszkańców
i rozwoju naszego miasta i całej gminy.
Każdy projekt uchwały, czy stanowiska
dokładnie analizujemy i gdy dotyczy kwestii ważnych i dobrych dla naszej gminy,
to popieramy taki projekt. Niestety w wielu przypadkach merytoryczne poprawki
przez nas składane są automatycznie i
bez uzasadnienia odrzucane.

-–To co mnie niepokoi, to fakt,
że nie ma Was praktycznie w
mediach, no może poza dwójką
radnych niezależnych, których
nam, dziennikarzom mediów prywatnych, udaje się od czasu do
czasu skłonić do rozmowy.

– (...) często, zamiast
zająć się merytoryczną
dyskusją nad mniejszymi
i większymi problemami
oraz wyzwaniami stojącymi
przed naszą gminą, musimy
odpierać personalne
i pozamerytoryczne ataki
Burmistrz Elżbiety Radwan,
czy radnych z jej komitetu – mówi Andrzej Fuśnik,
radny Rady Miejskiej
w Wołominie

– Radnym jest Pan I kadencję. W
poprzedniej Prawo i Sprawiedliwość miało większość w Radzie.
Teraz jest w opozycji do Burmistrz
Wołomina. Czy tak Pan sobie wyobrażał pracę w Radzie?

Tablice edukacyjne przedstawiają
graficzne i opisowe informacje dotyczące wybranych
zagadnień przyrodniczych
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– W radzie jest 21 radnych z czego
większość – 11 radnych, to radni popierający w każdym względzie Panią
Burmistrz. Tworzą oni Klub Radnych
„Pozytywny Wołomin”. Nasz Klub
radnych „Prawa i Sprawiedliwości”
liczy ośmiu radnych i jest dwoje
radnych niezrzeszonych w żadnym
klubie, ale też przez Panią Burmistrz
i „Pozytywny Wołomin” uważanych za
radnych opozycyjnych. Praca na rzecz
mieszkańców w takich warunkach i
atmosferze jest niezwykle utrudniona.
– Są jednak sytuacje, że wszyscy
głosujecie jednogłośnie zgadzając
się z pomysłami władz miasta…

– Naszym zadaniem jest działanie na

– Chciałbym zauważyć, że obecny
samorząd Wołomina posiada urzędowe
media, które przedstawiają jednostronnie
działania Pani Burmistrz i grupy radnych
z jej „Pozytywnego Wołomina”. Stanowiska radnych z poza Klubu p. Burmistrz
nie są prezentowane ani na łamach
urzędowych gazet ani w mediach elektronicznych którymi zawiadują urzędnicy.
– Ale przecież oprócz mediów
urzędowych są również media
prywatne…

– Dlatego cieszę się, z zaproszenia
Pani redaktor i możliwości rozmowy na
łamach Życia Powiatu. Chcemy wyjść
z naszymi pomysłami i programem
bezpośrednio do mieszkańców oraz

zainteresować również media lokalne,
które pełnią niezwykle ważną rolę. Swoim
doświadczeniem zawodowym i swoją
postawą chciałbym przekonać mieszkańców do tego, ze powinniśmy działać
wspólnie dla dobra nas wszystkich, bez
względu na nasze poglądy polityczne czy
światopoglądowe, darząc się wzajemnym
szacunkiem co ubogaciłoby nas wszystkich. Podsumowując, na pewno będzie
nas więcej w mediach oraz w terenie.

– Chociaż jest Pan radnym już
cztery lata to do tej pory trzymał
się Pan w cieniu. Myślę, że
mieszkańcy niezbyt Pana znają.
Czy mógłby Pan powiedzieć kilka
słów o sobie?

– Przez ostatnie 4 lata starałem się skupiać na merytorycznej pracy na rzecz
mieszkańcow i rozwoju naszej gminy
– być aktywnym na posiedzeniach Rady
Miejskiej oraz komisjach m.in. Gospodarki i Finansów oraz Kultury i Sportu.
Jestem pracownikiem samorządowym,
od prawie ćwierć wieku związanym z
Powiatem Wołomińskim. Pracowałem
ze wszystkimi starostami. Ukończyłem
studia z zarządzania w administracji i
podyplomowe z zakresu BHP. Obecnie
jestem zastępcą naczelnika Wydziału
Komunikacji Starostwa Powiatowego
w Wołominie.
– Czy będzie Pan chciał powtórzyć
swoją przygodę radnego w kolejnej kadencji?

– Tak, chciałbym ponownie ubiegać się
o mandat radnego i pracować na rzecz
społeczności lokalnej. Chciałbym móc
wykorzystać doświadczenie z pracy
zawodowej i tak jak do tej pory pracować
na rzecz poprawy komunikacji i bezpieczeństwa m.in. na drogach. Ważną kwestią jest również rozwój kultury i sportu,
czy aktywizowanie coraz większej grupy
seniorów. Ale praca w samorządzie to
działanie zespołowe dlatego chcę zbudować silną wołomińską drużynę, która
będzie wspólnie skutecznie działać na
rzecz mieszkańców i rozwoju naszej
gminy.
– Dziękuję za rozmowę

Taniec towarzyski

dla każdego

Zadzwoń i dołącz do nas 604 169 752

Wołomin: • poniedziałki i środy; 18:30 i 20:00 • wtorki; 9:00
Kobyłka: czwartki i soboty; 9:00
Łochów: czwartki; 16:00 i 17:15

 516 099 060

lub nikko.taichi.jk@gmail.com
www.zyciepw.pl

Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, e-mail: reklama@zyciepw.pl

