
Marki to potęgą rowerowa – nawet 
jeśli to twierdzenie jest przesadzone, to 
niewiele. Zaraz po samochodzie jedno-
ślad to podstawowy środek transportu 
dla mieszkańców. Wystarczy spojrzeć na 
rowerowe parkingi przy szkołach pod-
stawowych albo przeliczyć liczbę osób, 

przyjeżdżających na jednośladzie na 
bazar przy Paderewskiego. Problem w 
tym, że w Markach nie ma obecnie ani 
jednego kilometra ścieżek rowerowych 
zlokalizowanego przy drogach gmin-
nych. To się zmieni i to dosyć szybko. W 
piątek samorząd otrzymał radosne wie-

ści ze stolicy. Dwa wnioski o unijne do-
fi nansowanie z udziałem Marek zostały 
zaakceptowane. Dzięki temu powstanie 
niemal 10 km dróg dla rowerów. Dotacja 
przekroczy 10 mln zł.
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Ząbki-Marki-Kobyłka-Radzymin-Wołomin

Startują pierwsze projekty dotyczące mobilności miejskiej w Warszawie i 15 gminach podwarszawskich. Samorządy me-
tropolii warszawskiej pozyskają na rozbudowę systemu parkingów „Parkuj i Jedź” 60 mln złotych dofi nansowania z fundu-
szy europejskich w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, uwzględnionego w Regionalnym Pro-
gramie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 

Niebawem zostaną zawarte umowy o dofi nansowanie wy-
branych projektów. W sumie na parkingach powstanie blisko 
2,7 tys. miejsc postojowych dla samochodów oraz ponad 1,1 
tys. dla rowerów. 

Nowe obiekty parkingowe powstaną w Ząbkach (2), Mar-
kach (1), Kobyłce (1), Radzyminie (3) oraz Wołominie (1). W 
sumie te 7 parkingów pomieści ponad 700 samochodów i 400 
rowerów. 

Podczas ostatniej sesji rady powiatu radni uchwalili dochody powiatu w wyso-
kości 187 649 962 zł. Natomiast wydatki w 2017 roku wyniosą 198 808 918 zł, z 
czego 37 379 304 zł będzie przeznaczone na zadania inwestycyjne. 

Spośród kilkudziesięciu zadań inwe-
stycyjnych zaplanowanych na nad-
chodzący rok wymienić można:

• budowę bazy dla Wydziału Inwestycji 
i Drogownictwa na terenie Zagościń-
ca w gminie Wołomin, koszt zadania: 
2 500 000 zł;

• przebudowę mostu w Kurach w gminie 

Tłuszcz, koszt zadania: 1 249 660 zł;
• przebudowę ulic Załuskiego, Marec-

kiej i Szerokiej w Kobyłce oraz rozbu-
dowę drogi na odcinku ul. Mareckiej i 
Zagańczyka, i ul. Załuskiego w Kobył-
ce, koszt zadania: 3 100 000 zł;

• przebudowę ul. Kościuszki i Sosnowej 
w Markach, koszt zadania: 2 000 000 zł;

• pomoc fi nansową dla Wołomina na 
rozbudowę ul. Laskowej, koszt: 1 430 
000 zł;

• pomoc fi nansową dla Marek na roz-
budowę ul. Zagłoby i Zygmuntow-
skiej; koszt: 2 000 000 zł;

• pomoc fi nansową dla Zielonki na bu-
dowę ul. Ossowskiej na odcinku od ul. 
Turowskiej do granicy miasta Zielon-
ka, koszt: 1 200 000 zł;

AB

Marki otrzymają ponad 10 mln zł na drogi rowerowe! Sukces świętują też Ząbki, Zielonka, Kobyłka i Warszawa.
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19 grudnia, w poniedziałek, z samego rana odbyła się konferencja prasowa 
posła Piotra Uścińskiego, podczas której zrelacjonował prasie lokalnej sytuację z 
ostatnich wydarzeń sejmowych. Była mowa o tym jak doszło do blokady mównicy 
sejmowej, głosowaniu budżetu w Sali Kolumnowej oraz wszelkich kuluarowych 
niuansach.

Z punktu widzenia naszego powiatu 
wołomińskiego, w kontekście uchwala-
nia ustawy budżetowej na 2017 r., klu-
czowa była decyzja dotycząca Muzeum 
Bitwy Warszawskiej w Ossowie. 

W piśmie skierowanym 16 grudnia 
do przewodniczącego Rady Miejskiej w 
Wołominie posłowie Jacek Sasin i Piotr 
Uściński oraz senator Jan Żaryn infor-
mują, że gorąco popierają dążenia do 
godnego upamiętnienia zwycięskiej Bi-
twy Warszawskiej na terenie naszego po-
wiatu, a szczególnie bliską im od lat ideę 
powstania muzeum w Ossowie.

Aby skutecznie zabiegać o ewentualne 
wsparcie dla budowy Muzeum parla-
mentarzyści poprosili władze Wołomina 
o informacje dotyczące: „aktualnego sta-
nu przygotowania całego procesu inwe-
stycyjnego”, „harmonogramu rzeczowo 
– fi nansowego budowy muzeum”, „wy-
sokości środków własnych, jakie gmina 
zabezpieczyła na cel realizacji zadania na 
lata 2017- 2019”, „określenia wysokości 
dotacji z rozbiciem na poszczególne lata” 

oraz przedstawienia „koncepcji funkcjo-
nowania przyszłego muzeum”.

Parlamentarzyści poinformowali rów-
nież, że otrzymali pismo od burmistrz 
Wołomina Elżbiety Radwan, z informa-
cją o złożonych do budżetu państwa po-
prawkach posłów PO i .N, w których po-
stulowali oni o zmniejszenie wydatków 
Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji 
Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi 
Polskiemu w celu zabezpieczenia środ-
ków na ewentualną dotację na Muzeum 
w Ossowie.      

Posłowie skrytykowali działania opo-
zycji, która, ich zdaniem, kwestię budo-
wy Muzeum wciąga w swą grę parla-
mentarną.

Parlamentarzyści zadeklarowali, że 
będą zabiegali o godne przygotowanie 
obchodów setnej rocznicy Bitwy War-
szawskiej na terenie powiatu wołomiń-
skiego poprzez Komitet Narodowych 
Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości Rzeczypospolitej Pol-
skiej.  

Tania  reklama!!!  
tel. 694-759-987



Wiadomości.pwWiadomości.pw
WWW.WIADOMOSCIPW.PLreklama tel. 694-759-987

3SAMORZĄD

Rozmowa z dr Rafałem Bugyi, prezesem zarządu TRUMPF Huettinger w Zielonce

 W czym specjalizuje się Pana fi rma? 
Nasza działalność opiera się na 3 solid-

nych fundamentach. Jest to produkcja za-
silaczy, elektroniki i szaf sterowniczych. W 
pierwszej dziedzinie jesteśmy wiodącym 
producentem o międzynarodowym zasię-
gu. Ponad 70 % linii technologicznych na 
świecie produkujących telewizory z płaskim 
ekranem wytwarza je przy pomocy urzą-
dzeń fi rmy TRUMPF Huettinger. 

W systemach próżniowych wykorzysty-
wanych do tego celu nasze zasilacze są jed-
nym z najważniejszych elementów całego 
procesu produkcji ekranów. W istocie ekran 
to cienka szyba powleczona bardzo cienkimi 
warstwami różnego rodzaju fi ltrów. Właśnie 
w czasie nanoszenia tych warstw kluczowe 
znaczenie mają nasze zasilacze.

Mamy także znaczący udział w produkcji 
nowoczesnych półprzewodników. Ponad 
połowa nowych systemów nanoszących 
cienkie warstwy w procesorach, pamięciach 
i innych tego typu produktach wykorzystuje 
nasze zasilacze. 

Ekrany są produkowane głównie w Ja-
ponii, Korei, Tajwanie, Chinach, natomiast 
półprzewodniki to przede wszystkim: USA, 
Korea Płd., Japonia oraz Tajwan. 

A co z konkurencją?
Naszą konkurencją jest właściwie jedna 

duża fi rma amerykańska, druga fi rma jest 
daleko za nami, a kolejne - japońskie i ko-
reańskie dzieli między nami duży dystans.

W zasadzie konkurujemy tylko na ryn-
kach światowych. Nasze produkty niemal w 
100% opuszczają kraj, głównie do fi rm ame-
rykańskich, japońskich czy koreańskich.

A czy innego rodzaju produkty powsta-
ją również przy użyciu Państwa zasilacza?

Jeżeli kupuje pan dachowe panele fo-
towoltaiczne, to z dużym prawdopodo-
bieństwem zostały one wytworzone przy 
pomocy naszych zasilaczy. To są przykłady 
zastosowania naszych urządzeń w zakresie 
high-tech, ale jesteśmy także obecni również 
w obszarze low-tech - czyli produktach, z 
którymi każdy spotyka się na co dzień – na 
przykład pokrywanie różnego rodzaju szyb. 
Nie ma dzisiaj szyby w Europie, która nie by-
łaby pokryta jakąś warstwą. Dzięki  temu są 
nieco przyciemnione, ale, co najważniejsze, 
posiadają określone właściwości. Zgodnie 
z przepisami unijnymi, szyby muszą mieć 
określony współczynnik przenikalności 
ciepła. Aby uzyskać w oknie odpowiedni 
współczynnik, nie wystarcza nawet zasto-
sowanie szyby potrójnej. O wiele bardziej 
istotne jest to, że szyba jest pokryta różnymi 
warstwami, które powodują, że ciepło od 
wewnątrz jest odbijane do środka, a ciepło z 
zewnątrz jest odbijane na zewnątrz. 

Ta aplikacja również funkcjonuje w na-
szym kraju. W Polsce także są fi rmy, które ją 
wykorzystują przy produkcji szyb samocho-
dowych i okiennych. 

Kolejnym zastosowaniem naszych zasi-
laczy jest utwardzanie powierzchni. Wiele 
elementów wyposażenia domowego, jak 
np. krany, są chromowane lub niklowane po 
to, żeby powierzchnia była trwalsza, błysz-
cząca, nie brudziła się, nie utleniała się. Te 
wszystkie powłoki są nanoszone w procesie 
galwanotechnicznym. To dość drogi proces 

- sam system jest tani, ale drogi w użytko-
waniu. Natomiast od kilku lat w Europie i w 
Polsce wszystkie wiodące fi rmy utwardzają 
powierzchnię, nadając jej kolor, blask bądź 
matowość poprzez próżniowy proces na-
noszenia odpowiednich warstw. Ten system 
jest dużo droższy, ale jest przyjazny środowi-
sku - nie generuje żadnych odpadów a po-
wlekana powierzchnia jest bardzo twarda, 
nie rysuje się. 

Nasze zasilacze wykorzystuje również 
przemysł motoryzacyjny, szczególnie przy 
produkcji silników.  Obecnie silniki samo-
chodowe mają coraz mniejszą pojemność, 
ale jednocześnie coraz większą moc. Silnik 
staje się mniejszy, ale energia wytworzona 
jest taka sama jak niegdyś w dużo większych 
silnikach. Oznacza to wzrost wszelkiego 
rodzaju obciążeń, wywołujących napręże-
nia powierzchni, przez co jest ona bardziej 
narażona na pękanie czy ścieranie. Dziś w 
nowoczesnych silnikach prawie wszystkie 
elementy są utwardzone. 

Czy produkcja zasilaczy odbywa się tu-
taj w Zielonce, na miejscu?

Tak, w 100% wszystko robimy na miej-
scu. Sami to wymyślamy i projektujemy. 
Mamy duży dział badawczo-rozwojowy 
oraz  projektowy. Posiadamy również na ca-
łym świecie działy handlowe, które kontak-
tują się stale z naszymi klientami. 

Jak się zaczęła Pana przygoda z tą bran-
żą i dlaczego wybór padł na Zielonkę?

To co my robimy to jest energoelektro-
nika, czyli zajmujemy się elektroniką du-
żej mocy. Ja studiowałem na Politechnice 
Warszawskiej właśnie energoelektronikę. 
Wówczas, w roku 1995, wraz  z Profesorem 
Politechniki Warszawskiej i dwoma innymi 
doktorantami  założyliśmy fi rmę, mając w 
planach produkcję zasilaczy dużych mocy. 
Wtedy mieliśmy jednego klienta w Holandii, 
który właśnie takich zasilaczy potrzebował. 
Porozumieliśmy się, opracowaliśmy dla nie-
go projekt, ale nie było jak wyprodukować 
takiego zasilacza, bo w 1995 roku nie było 
nikogo, kto mógłby to zrobić. Zdecydowa-
liśmy, że sami się tym zajmiemy i tak rozpo-
częliśmy produkcję. 

Pierwsza nasza siedziba była właśnie w 
Zielonce, przy  ul. Wesołej. Dość szybko 
się rozwijaliśmy, więc tam byliśmy niecały 
rok. Zaczynaliśmy skromnie, jako zaplecze 
służył nam wynajęty duży garaż. Klient był 
zadowolony, zapotrzebowanie rosło. Prze-
nieśliśmy się na Białołękę, gdzie na większej 
powierzchni produkowaliśmy nasze zasila-
cze. W roku 2000 postanowiliśmy wynająć 
jeszcze większe (blisko 1000-metrowe) za-
plecze, tym razem w Ząbkach. Ale i to miej-
sce po kilku latach stało się za małe, dlatego 
powróciliśmy do Zielonki, gdzie jesteśmy 
do dziś. Tutaj nastąpił dalszy rozwój. Firma 
znajduje się już w 3 dużych budynkach. W 
2007 r. zatrudnialiśmy ok. 100 osób, obecnie 
już ok. 300 osób. 

Proces rekrutacji jest ciągle otwarty…?
To prawda, stale się rozwijamy. W tym 

roku zatrudniliśmy już blisko 100 nowych 
pracowników, a w ciągu najbliższych mie-
sięcy zamierzamy zatrudnić kolejne 50 osób. 

Z czego wynika potrzeba zwiększenia 
zatrudnienia?

To wynika z naszej skutecznej ekspansji, 

nasze zasilacze wypierają  rozwiązania pro-
ponowane przez konkurencję. Klienci chęt-
niej kupują od nas. 

Czy myślą Państwo o rozszerzeniu za-
kresu działalności?

Nie, w tej chwili nie. Koncentrujemy się 
na technologii cienkich warstw w różnych 
zastosowaniach high-tech. To dość specy-
fi czny fragment rynku, który charakteryzu-
je ciągła zmienność. Przez co konstrukcja 
zasilacza mającego 5 czy 10 lat już nie jest 
nowoczesna. Jeśli spojrzymy, w jakim tem-
pie zmieniają się smartfony, telewizory, czy 
panele fotowoltaiczne to i nasi klienci też 
potrzebują zasilaczy o jeszcze lepszych para-
metrach. To dla nas jednocześnie i wyzwa-
nie i zarazem wielka szansa. Ta zmienność 
powoduje, że jest tutaj bardzo duży udział 
myśli technologicznej. Stąd mamy, jak już 
wspominałem, bardzo duży dział inżynie-
ryjny (ok. 70 inżynierów), którzy opracowu-
ją i testują nowe rozwiązania.

Rozumiem, że Państwa branża wymaga 
ciągłej obserwacji rynku? Skąd bierzecie 
Państwo inspirację?

Mamy trzy takie komórki, każda z nich 
obserwuje własny fragment rynku . Mając 
kontakt z klientem odpowiadają za to, żeby 

wychwytywać nadchodzące trendy, obser-
wować, co będzie potrzebne za pół roku, czy 
za rok.

Nasi pracownicy ciągle się dokształcają. 
Jesteśmy na wszystkich największych kon-
ferencjach branżowych w Stanach, Europie 
i Azji. Współpracujemy z różnymi uczel-
niami w Polsce (Politechnika Warszawska, 
Politechnika Wrocławska, Politechnika 
Gdańska czy Politechnika Białostocka), ale 
również na świecie. Mamy bardzo ścisłą 
współpracę z Uniwersytetem w Sheffi  eld 
(SHU), współpracujemy z naukowcami z 
Niemiec, Chin, czy USA.

Czy z tą wiedzą chcecie się Państwo 
dzielić również z młodszym pokoleniem, 
przyszłymi adeptami zawodu?

Oczywiście, mamy rozbudowany pro-
gram płatnych staży, z którego korzysta wie-
lu studentów, najlepszym oferujemy również 
pracę. Współpracujemy m. in. z Technikum 
Elektrycznym w Zielonce, realizując wyma-
gany program praktyk zawodowych. Co 
roku staże i praktyki odbywa kilkadziesiąt 
osób w różnych działach, ale przede wszyst-
kim w badawczo rozwojowym. 

Dziękuję za rozmowę.
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Bożonarodzeniowe upominki z Wodociągu Mareckiego
Na licznych akcjach w mieście, gdzie wystawiane jest stoisko promocyjne, zawsze można 
uzyskać dodatkowe informacje lub wygrać upominki.  Dla tych, którzy nie mieli okazji do 
nas dotrzeć, mamy niespodziankę. W związku z tym, że  wzrasta zainteresowanie Inter-
netowym Biurem Obsługi, co dziesiąta zarejestrowana osoba otrzyma upominek.  Osoby, 
które poświęcą swój czas na to, by nam pomóc zmieniać stronę internetową i wypełnią 
ankietę dostępną w Biurze Obsługi Klienta oraz napiszą swoje sugestie, mogą liczyć na 
sympatyczne niespodzianki. Wszelkie informacje na temat upominków, badań, plano-
wanych inwestycji, wyłączeniach wody i działaniach promocyjnych można znaleźć na 
stronie www.wodociagmarecki.pl oraz profi lu społecznościowym spółki na facebooku.
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Na „Budowę parku przy Muzeum im. Zofi i i Wacława Nałkowskich w Wołominie” Gmina Wołomin otrzymała blisko 
1,7 mln złotych dofi nansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska na lata 2014-2020. 12 grudnia bur-
mistrz Elżbieta Radwan i skarbnik Marta Maliszewska podpisały umowę w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość całej inwestycji wynosi 6.976.705,50 zł. 

Dodatkowo gmina wystąpiła o dofi nansowanie w wysokości ponad 2,7 mln zł, która obejmie inne koszty związane z budową 
Parku przy Muzeum.

Opis budowy parku
Przewiduje się wielopiętrowe i wie-

logatunkowe założenia zieleni, oparte 
na gatunkach rodzimych, tworzących 
dogodne i atrakcyjne warunki dla rodzi-
mych ptaków, owadów i drobnych ssa-
ków, a także zawierające obszary ukształ-
towane w sposób naturalny, zbliżony do 
dzikiego, istotnie podnoszący różno-

rodność biologiczną. Powstanie ogród 
dydaktyczny, w którym nasadzone bę-
dzie łącznie 33 gatunki bylin. Zostanie 
też zasadzone 12 gatunków krzewów, 
posadzone, przesadzone lub zachowane 
zostanie 9 gatunków drzew. Zasiany zo-
stanie też trawnik oraz wielogatunkowa 
łąka kwiecista. Uzupełnieniem do zało-
żeń terenów zieleni będzie wykonanie 

pawilonu, wiaty, tarasu, pomostów, mur-
ków oporowych, schodów terenowych, 
pochylni, placu zabaw, ogrodzenia, ele-
mentów małej architektury. Dodatkowo 
zostanie wykonana renowacja obiektów 
gospodarczych, a także instalacje sani-
tarne zewnętrzne, sanitarne wewnętrzne 
i instalacje elektryczne. Czas realizacji: I 
kw. 2017 - IV kw. 2018r.

Wołomin

Zakończył się nabór do placówki, która ofi cjalnie ruszy przed Bożym Naro-
dzeniem. Uroczysta inauguracja odbędzie się 22 grudnia o godz. 12.00, przy ul. 
Legionów 31A (na parterze).

Dzienny Dom „Senior-WIGOR” za-
pewni seniorom dziewięciogodzinną 
opiekę od poniedziałku do piątku. Zlo-
kalizowany jest w centrum Wołomina, 
przy ul. Legionów 31A (na parterze) 
w lokalu należącym do Gminy Woło-
min. Senior uczestniczący w zajęciach 
otrzyma podstawowe usługi pomocy w 
czynnościach dnia codziennego, gorący 
posiłek oraz inne usługi wspomagają-

ce, odpowiednio dostosowane do jego 
potrzeb. W Dziennym Domu „Senior-
-WIGOR” będzie można skorzystać z 
całodziennej opieki wykwalifi kowanego 
personelu, usług fi zjoterapeuty w celu 
utrzymania sprawności fi zycznej. Prze-
widziane są także zajęcia rozwijające 
pamięć, koncentrację i umiejętności 
społeczne.
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W tym roku Szlachetna Paczka stawia na 
osoby starsze, samotne, niepełnosprawne... 
to już XVI fi nał tej szlachetnej inicjatywy. 
W Kobyłce pomogliśmy 18 rodzinom. Po-
trzeb było wiele. Od pralek, lodówek, bal-
koników, krzeseł na środkach czystości i 
żywności długoterminowej kończąc. Dzię-
kuję wszystkim wolontariuszom, osobom 
zaangażowanym w niesienie pomocy i dar-
czyńcom. Wszystkim życzymy dużo zdro-
wia i radości z nadchodzących Świąt Boże-
go Narodzenia.

Rekreacja, kultura i nowe technologie

W czwartek, 15 grudnia br. opublikowano końcowe wyniki głosowania na pro-
jekty w 2. edycji Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. Na pierwszych 
miejscach w głosowaniu uplasowały się projekty zakupu komputerów dla uczniów 
szkół w Słupnie i w Radzyminie oraz projekty promujące sport i rekreację. W gło-
sowaniu wzięło udział 38% mieszkańców uprawnionych do głosowania, czyli bli-
sko 8 tysięcy osób, co stanowi dwa razy więcej niż w poprzedniej edycji.

„Bardzo pozytywnie zaskoczył mnie 
wzrost frekwencji w głosowaniu i ogrom-
ne zaangażowanie społeczeństwa w Bu-
dżet Obywatelski na rok 2017” – mówi 
Krzysztof Chaciński, burmistrz Radzymi-
na. - Udział blisko 8 tysięcy osób sprawił, 
że przymiotnik „obywatelski” jest jak naj-
bardziej na miejscu. Po pierwszej, ubiegło-
rocznej edycji Mieszkańcy uwierzyli, że ich 
pomysły mogą zmieniać naszą wspólną 
przestrzeń i rozwiązywać problemy lokal-
nej społeczności. Zwycięskie projekty w 
Budżecie Obywatelskim 2017 odpowiadają 
przede wszystkim na potrzeby społeczne w 
zakresie rekreacji, sportu, kultury i edukacji 
– dla mnie to niezwykle ważna informacja, 
uzupełniająca strategiczne plany rozwoju 
gminy Radzymin – dodaje burmistrz Ra-
dzymina.

Najwięcej głosów zdobył projekt „No-
woczesna szkoła”, którego autorzy zapla-
nowali zakup 15 nowoczesnych zestawów 
komputerowych do szkoły w Słupnie. 
Na drugim miejscu uplasował się projekt 
„Baw się razem z nami” dotyczący budowy 
ogólnodostępnego placu zabaw w Ciem-
nem. Zakłada powstanie ogrodzonego 
placu ze zjeżdżalnią, huśtawkami i zjazdem 
linowym. Każdy z projektów zdobył ponad 
1000 głosów. Kolejne miejsca na liście pro-
jektów do realizacji zajęły: projekt stworze-
nia mobilnej pracowni komputerowej w 
Zespole Szkół im. Eleonory Czartoryskiej 
oraz budowa siłowni „pod chmurką” w 
miejskim parku. Mieszkańcom spodobały 
się także pomysły na urządzenie zieleni w 
Nadmie, rozwój sekcji koszykówki w Ra-
dzyminie, modernizację boiska szkolnego, 
organizację zabaw tanecznych, moderni-

zację sceny w Miejskiej Sali Koncertowej 
w Radzyminie czy budowę pomnika Jana 
Pawła II na Cmentarzu Poległych 1920. 
W sumie do realizacji zakwalifi kowano 11 
projektów spośród 28 poddanych głosowa-
niu. Łączna wartość projektów do realizacji 
wynosi 600 tys. zł, które będą pochodziły z 
przyszłorocznego budżetu Gminy Radzy-
min. Wyniki głosowania zgodnie z regu-
laminem weryfi kował Zespół ds. Budżetu 
Obywatelskiego. 

-Na podkreślenie zasługuje fakt, iż  
wybrane do realizacji projekty dotyczą 
różnych kompetencji gminy, terenów 
wiejskich i miejskich  oraz wielu sfer życia – 
mówi Halina Grzelak, kierownik Referatu 
Partycypacji i Polityki Społecznej UMiG 
Radzymin. Wśród skierowanych do reali-
zacji projektów znalazły się cztery dotyczą-
ce rekreacji i infrastruktury sportowej, dwa 
dotyczące zakupu nowoczesnych techno-
logii, dwa związane z kulturą, dwa projekty 
aranżujące przestrzeń miejską oraz jeden 
związany z bezpieczeństwem na drogach.

Głosowanie na Radzymiński Budżet 
Obywatelski trwało od 15 do 30 listopada. 
Każdy z mieszkańców gminy, który ukoń-
czył 16 lat mógł oddać głos na trzy wybrane 
projekty listownie, poprzez platformę in-
ternetową  lub stacjonarnym punkcie wy-
borczym. Po podliczeniu głosów powstała 
lista rankingowa projektów, o których 
kolejności decydowała liczba zdobytych 
punktów. Blisko 55% osób zdecydowało 
się zagłosować elektronicznie. To znaczący 
wzrost w porównaniu z pierwszą edycją 
Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego, 
w której formę elektroniczną wybrało 38% 
uprawnionych do głosowania. 
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Wnioski, jakie wysuwają się po dwóch latach działania Punktu Konsultacyjnego dla Rodzin w Ząbkach wskazują, że w 
naszym społeczeństwie wciąż istnieje silne zjawisko przemocy domowej, najczęściej wobec kobiet i dzieci. Należy jednak 
pamiętać, że kobieta, która jest ofi arą przemocy ze strony męża, często bywa sprawcą przemocy wobec dzieci. Okazuje się, 
że wciąż trzeba edukować społeczeństwo – czym jest przemoc domowa, jakie przynosi skutki i jak można przeciwdziałać 
przemocy – co robić i gdzie się udać, kiedy jej się doświadcza. Wciąż trzeba działać na rzecz interdyscyplinarnego podejścia 
do problemu. Praca z osobami doświadczającymi przemocy pokazuje również jak duże skutki dla ich zdrowia ma sytuacja, 
w której się znajdują.

Jak podaje defi nicja: „Przemoc w ro-
dzinie to zamierzone i wykorzystujące 
przewagę sił działanie przeciw człon-
kowi rodziny, naruszające prawa i do-
bra osobiste, powodujące cierpienie i 
szkody.”

Przemoc w rodzinie charakteryzuje 
się tym, że:

1. Jest intencjonalna: Przemoc jest 
zamierzonym działaniem czło-
wieka i ma na celu kontrolowa-
nie i podporządkowanie ofi ary.

2. Siły są nierównomierne: W re-
lacji jedna ze stron ma przewagę 
nad drugą. Ofi ara jest słabsza a 
sprawca silniejszy.

3. Narusza prawa i dobra osobi-
ste: Sprawca wykorzystuje prze-
wagę siły, narusza podstawowe 
prawa ofi ary (np. prawo do nie-
tykalności fi zycznej, godności, 
szacunku itd.).

4. Powoduje cierpienie i ból: 
Sprawca naraża zdrowie i życie 
ofi ary na poważne szkody. Do-
świadczanie bólu i cierpienia 
sprawia, że ofi ara ma mniejszą 
zdolność do samoobrony.

Rodzaje przemocy:
Przemoc może być fi zyczna, psychicz-

na, seksualna, ekonomiczna i polegająca 
na zaniedbaniu. 

Przemoc fi zyczna (naruszanie nie-
tykalności fi zycznej ) – celowe uszko-
dzenie ciała, zadawanie bólu lub groźba 
uszkodzenia ciała. Skutkiem przemocy 
fi zycznej mogą być: złamania, siniaki, 
rany cięte, poparzenia, obrażenia we-
wnętrzne, np. popychanie, odpychanie, 
obezwładnianie, przytrzymywanie, po-
liczkowanie, szczypanie, kopanie, dusze-
nie, wykręcanie rąk, bicie otwartą ręką i 
pięściami, bicie przedmiotami, rzucanie 
w kogoś przedmiotami, parzenie, pole-
wanie substancjami żrącymi, użycie bro-
ni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, 
nieudzielanie koniecznej pomocy itp. 

Zaniedbanie (naruszenie obowiązku 
do opieki ze strony osób bliskich) – brak 
zaspokajania podstawowych potrzeb 
materialnych i emocjonalnych, np. nie-
zapewnianie odpowiedniego jedzenia, 
ubrań, schronienia, opieki medycznej, 
bezpieczeństwa.

Przemoc psychiczna/emocjonalna 
(naruszenie godności osobistej) – po-
wtarzające się poniżanie i ośmieszanie, 
wciąganie w konfl ikty, manipulowanie 
dla własnych celów, brak odpowiedniego 
wsparcia, uwagi, wymagania i oczekiwa-
nia, którym można sprostać, np. wyśmie-
wanie poglądów, religii, pochodzenia, 

narzucanie własnych poglądów, karanie 
przez odmowę uczuć, zainteresowania, 
szacunku, stała krytyka, wmawianie 
choroby psychicznej, kontrolowanie i 
ograniczanie kontaktów z innymi osoba-
mi, domaganie się posłuszeństwa, ogra-
niczanie snu i pożywienia, wyzywanie, 
poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, 
stosowanie gróźb itp.

Przemoc seksualna (naruszanie in-
tymności) – wymuszanie pożycia seksu-
alnego, wymuszanie nieakceptowanych 
pieszczot i praktyk seksualnych, wymu-
szanie seksu z osobami trzecimi, sady-
styczne formy współżycia seksualnego, 
demonstrowanie zazdrości, krytyka za-
chowań seksualnych itp. 

Przemoc ekonomiczna (naruszanie 
własności) – odbieranie zarobionych 
pieniędzy, rzeczy osobistych, niszczenie 
mienia uniemożliwianie podjęcia pracy 
zarobkowej, niezaspakajanie podstawo-
wych, materialnych potrzeb rodziny itp. 

Wiele badań wskazuje, że osoby do-
znające przemocy doświadczają licznych 
konsekwencji dla zdrowia psychiczne-
go, jak również przemoc ma ogromny 
wpływ na mózg. Urazy głowy to bardzo 
częste następstwa przemocy w rodzi-
nie –  badania stwierdzają, że 88% osób 
doznało więcej niż jednego urazu głowy 
w związku z przemocą domową, a 81% 
zgłaszało ich dużą liczbę. Urazy głowy 
mogą z kolei prowadzić do urazowych 
uszkodzeń mózgu, mieć przewlekły cha-
rakter, a ich długotrwałe skutki uboczne 
mogą mieć wpływ na dalsze życie, np. 
prowadzić do utraty miejsca pracy i bez-
domności.  

Życie w stanie ciągłego napięcia i 
zagrożenia powoduje szereg zmian w 
fi zjologii organizmu, wywołuje lub za-
ostrza przewlekłe choroby somatyczne. 
Najczęstsze schorzenia somatyczne to: 
choroba wrzodowa żołądka i dwunastni-
cy, kamienie żółciowe, problemy kardio-
logiczne, zapalenie narządów miednicy, 
krwawienia z pochwy, zaburzenia mie-
siączkowania, infekcje pęcherza, choro-
by weneryczne (w tym HIV/AIDS).

Najbardziej rozpowszechnione zabu-
rzenia psychiczne związane z przemocą 
w rodzinie to depresja i zespół stresu 
pourazowego (PTSD). Ofi ary przemocy 
często borykają się także z: zaburzeniami 
snu i odżywiania, myślami samobójczy-
mi, napadami lęku panicznego, zaostrze-
niem objawów psychotycznych, nad-
używaniem alkoholu i innych środków 
psychoaktywnych.

Przemoc seksualna prowadzi do nasi-
lenia objawów depresji i podejmowania 
prób samobójczych. Badania wskazują, 

że przemoc psychiczna jest dla zdrowia 
psychicznego tak samo szkodliwa jak 
przemoc fi zyczna. W przypadku kobiet, 
które wielokrotnie doświadczały prze-
mocy lub doświadczały więcej niż jednej 
formy przemocy, istnieje większe ryzyko 
zaburzeń psychicznych i ich współwystę-
powania.

Poniższe pytania mogą pomóc w oce-
nie skutków przemocy.

Czy w ciągu ostatnich kilku miesięcy 
zauważył/a Pan/Pani u siebie któryś z na-
stępujących problemów?

• trudności z zasypianiem, budze-
nie się w nocy, koszmary senne;

• kłopoty z koncentracją na rze-
czach codziennych, takich jak 
program telewizyjny czy książka;

• uczucie przygnębienia, smutku, 
obojętność i brak zainteresowań;

• utrata apetytu lub nadmierne 
objadanie się;

• nadmierna męczliwość;
• zwiększone spożycie alkoholu 

lub środków uspokajających;
• poczucie, że nie jest Pani zdolna 

do działania;
• częste bóle głowy, bóle brzucha 

lub żołądka;
• bóle w krzyżu lub w stawach;
• chroniczne infekcje dróg mo-

czowych;
• bolesne lub intensywne krwa-

wienia z dróg rodnych;
• bolesne stosunki seksualne?
Podsumowując, jeśli czujesz, wiesz, 

że żyjesz w relacji, w której ktoś narusza 
twoje dobra osobiste, wywołuje cierpie-
nie psychiczne czy ból, nie zwlekaj, a 
zgłoś się po pomoc. Pamiętaj,  że prze-
moc to nie tylko bicie, siniaki i rany na 
ciele, ale to wszystkie sytuacje, kiedy sil-
niejszy, bardziej pewny siebie człowiek 
krzywdzi słabszego od siebie. 

Gdzie można szukać pomocy?: 
Ośrodki Interwencji Kryzysowej, Ogól-
nopolski Telefon dla Ofi ar Przemocy 
w Rodzinie – Niebieska Linia, policja, 
prokuratura, psychoterapeuci, organi-
zacje pozarządowe, pracownicy socjalni 
w Ośrodku Pomocy Społecznej,  Urząd 
Gminy czy Miasta (punkty informacyj-
no-konsultacyjne), czy Komisja Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych. 
Życie w przemocy domowej poważnie 
zagraża zdrowiu i życiu.

Magdalena
Jankowska-Makowska

psycholog, psychoterapeuta

Artykuł napisany w ramach projektu „Ząbki dla Powiatu 
– Pro wsparciu systemu pomocy rodzinie”. 

Projekt fi nansowany ze środków Powiatu Wołomińskiego i Miasta Ząbki.

Rady dietetyka ....

Zbliżają się święta. Przed nami wizja stołów bogato zastawionych smakołyka-
mi. Wszystko co lubimy najbardziej, na co czekamy cały rok… Niestety większość 
z nich jest bardzo kaloryczna; może powodować niestrawność oraz odkładać się w 
postaci niechcianych fałdek na brzuchu czy biodrach. Jest na to sposób – wystar-
czy przygotować ulubione świąteczne potrawy w taki sposób, aby stały się nieco 
„lżejsze”…

TRADYCJA …
Potrawy wigilijne są uważane za postne; 

zgodnie z tradycją przyrządza się je bez 
udziału produktów pochodzenia mięsne-
go (smalcu, masła oraz słoniny), dlatego 
też potrawy przygotowywane zgodnie ze 
starymi recepturami powinny być z natu-
ry niskokaloryczne. Gdybyśmy faktycznie 
przygotowywali wszystkie świąteczne po-
trawy zgodnie z tradycyjnymi receptura-
mi, nie byłoby się o co martwić. Niestety, w 
pośpiechu zapominamy o kilku zasadach, 
dosmaczając nasze dania niepotrzebnymi 
kaloriami.

Wigilijny barszcz czerwony przygo-
towywany na wywarze z samych warzyw 
jest mało kaloryczny i ma dużo wartości 
odżywczych pod warunkiem, że nie za-
prawimy go śmietaną lub mąką. Szczegól-
nie cennym składnikiem są tutaj buraki, 
zawierające witaminy i minerały (wapń, 
magnez, potas, witaminy C i B). Do barsz-
czu warto wrzucić kilka suszonych grzyb-
ków, które dodadzą niezwykłego aromatu, 
nie przesadzajmy jednak z ich ilością, gdyż 
składnik ten nie należy do lekkostrawnych 
– radzi Iwona Michalak, dietetyk Natur-
house.

Karp jest oczywiście najbardziej po-
pularną rybą podczas świąt Bożego Na-
rodzenia. Odpowiednio przygotowany 

– pieczony, gotowany lub grillowany – bę-
dzie także solidną porcją zdrowia. Zawie-
ra nienasycone kwasy tłuszczowe, łatwo 
przyswajalne białko, witaminy i składniki 
mineralne. Dla tych osób, które nie prze-
padają za smakiem karpia, proponuję solę, 
dorsza, mintaja lub morszczuka. Nie za-
pominajmy też o tak popularnym na pol-
skich stołach śledziu. To bogactwo białka, 
cennych kwasów Omega – 3 oraz witamin 
D i E. Na pewno zdrowsze będą te przy-
rządzone w occie, niż w śmietanie czy w 
oleju – dodaje dietetyk.

Nie bójmy się również pierogów z 
kapustą i grzybami. Wystarczy jedynie 
podawać je z wody, nie zaś odsmażane na 
tłuszczu oraz zrezygnować ze skwarków i 
boczku.

Bigos przygotowany w odpowiedni 
sposób również może być mniej kalorycz-
ny. Tłuste żeberka zastąpmy chudym, bia-
łym mięsem i nie dodawajmy słoniny czy 
innych zbędnych tłuszczy. Nie przesadzaj-
my z ilością, jak wiadomo potrawy z kapu-
stą i grzybami nie należą do lekkostraw-
nych. Aby złagodzić ewentualne problemy 
gastryczne, dodajmy do naszych potraw 
ziele angielskie, liść laurowy i majeranek, 
które wspomogą nasz układ trawienny – 
podpowiada dietetyk z Naturhouse.

Na każdym stole wigilijnym z pewno-
ścią znajdziemy również domowe wy-
pieki w postaci makowców, pierników, 
serników, keksów czy innych słodkości. 
Starajmy się wybierać te bez kremów i 
dużej zawartości tłuszczu. Świetnym wy-
borem będzie np. makowiec.

Ponad wszystko jednak pamiętajmy, 
aby w biesiadowaniu zachować umiar. 
Zamiast objadać się bigosem, spróbujmy 
każdej potrawy po troszku. Czekaliśmy na 
święta przez cały rok, delektujmy się więc 
ich smakiem. Cieszmy się rodzinną at-
mosferą, więcej rozmawiajmy niż jedzmy. 
Unikajmy alkoholu, który niepotrzebnie 
zatrzyma wodę w organizmie. Zamiast 
spędzać cały dzień przy stole, namówmy 
najbliższych na spacer.

Śledź w oleju lnianym 
Składniki:

• 250 g solonych fi letów śledziowych
• 1 kwaśne, twarde jabłko
• 1 cebula
• ok. 150 ml oleju lnianego
• 3 łyżki octu z białego wina
• 3 liście laurowe
• 4 ziarna ziela angielskiego
• 3 goździki
• pieprz

Przygotowanie:
Każdy fi let pokroić na mniejsze części. 

Cebulę posiekać w pióra, jabłka ze skórką 
w drobną kostkę. W słoiku układać war-
stwowo fi lety, cebulę, jabłka i przyprawy, 
dodać ocet winny, zalać olejem lnianym. 
Szczelnie zamknąć i odłożyć do lodówki. 
Śledzie najlepsze są po 4-5 dniach.

Naturalnie zdrowych i szczęśliwych 
Świąt Bożego Narodzenia spędzonych 
w gronie najbliższych oraz spełnienia 
postanowień noworocznych w nadcho-
dzącym 2017 roku życzy Iwona Micha-
lak, dietetyk Naturhouse w Ząbkach.

Centrum Dietetyczne Naturhouse w Ząbkach, 
ul. Orla 8  lok. 69 (obok Poczty Polskiej) tel. 604-110-153 

Godziny otwarcia:  Pon-Śr: 12:00-20:00, Czw, Pt: 8:00-16:00

PORADY
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Pomoc komputerowa, szeroki zakres 
usług. Dojaz do klienta. Tanio! Tel. 791 
345 388

OGŁOSZENIA 
DROBNE

USŁUGI

Tok-frez Toczenie, frazowanie, 
ostrzenie narzędzi CNNC, TIG, 3D, 
koła zębate Tok-frez, Wołomin, ul. 
Łukaszewicza 7 tel. (22) 787-61-80 

Posadzki mixkretem. Zacieranie 
mechaniczne. Tel. 797-357-222

Ogrodzenia betonowe Metalowe, 
panelowe Sprzedaż, montaż 

Tanio, szybko i solidnie
Tel. 600-551-008, 502-381-948

STUDNIE Paweł Dolman
Tłuszcz, ul. Kolejowa 4
pawelfolman@interia.pl

tel. 604-211-417

Polski węgiel, orzech, groszek, 
kruszywo L. Czumaj

tel. 601-424-209  

Tanie spanie od 9 zł za dobę.
Grupy od 6 osób.

Tel.: 22 787 82 03; 600-500-401

Dokończenie tekstu ze str. 1

Na wysokim czwartym miejscu na 
liście rankingowej znajduje się wniosek, 
którego Marki jest liderem. Chodzi o bu-
dowę sieci ścieżek rowerowych na terenie 
czterech gmin: także Ząbek, Zielonki i 
Kobyłki. W jego ramach w Markach po-
wstanie 9,275 km dróg z betonu asfalto-
wego dla jednośladów. Jedna ze ścieżek 
będzie prowadzić z węzła Zielonka budo-
wanej obwodnicy do serca miasta, czyli 
ul. Sportowej. Powstanie również droga 
rowerowa wzdłuż ul. Sosnowej i Ko-
ściuszki – od Al. Piłsudskiego do granic 
Warszawy. Część prac – tak jak ścieżka 

przy Szkolnej – jest już w realizacji. 
Drugi projekt, który otrzyma unijne 

dofi nansowanie, jest realizowany wspól-
nie z Ząbkami i stolicą. Chodzi o budowę 
drogi rowerowej wzdłuż ulicy Radzy-
mińskiej, która połączy ścieżki budowa-
ne wzdłuż obwodnicy Marek ze ścieżką 
rowerową w Warszawie, która kończy się 
obecnie w okolicach hipermarketu bu-
dowlanego OBI. To liczące 5,3 km połą-
czenie umożliwi przejazd rowerem z Ra-
dzymina aż do stacji Warszawa Wileńska. 
W naszym przypadku chodzi o budowę 

krótkiego odcinka wzdłuż Alei Piłsud-
skiego - od obwodnicy Marek do granic 
Ząbek (0,6 km). W tym przypadku kwota 
dofi nansowania wyniesie 0,35 mln zł.

- Ogromnie się cieszę, że otrzymaliśmy 
unijne pieniądze na realizację inwestycji, 
które będą przydatne dla wielu marko-
wian. Dziękuję naszym samorządowym 
partnerom z Kobyłki, Ząbek, Zielonki i 
Warszawy. Wymierne efekty wspólnych 
prac już niedługo będzie mogli zobaczyć 
– podkreśla Jacek Orych, burmistrz Ma-
rek.
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Marki

Tłuszcz

Kameralny recital zamknął klamrą wydarzenia artystyczne mijającego roku organizowane w Mareckim 
Ośrodku Kultury im. T. Lużyńskiego.

Usłyszeliśmy znakomite teksty oraz 
muzykę z musicalu „Bodo”, pochodzące 
wprost z repertuaru legendarnego przed-
wojennego artysty Bohdana Eugeniusza 
Junod. m.in. „Zrób to tak”, „Umówi-
łem się z nią na 9-tą”, „Tango milonga”, 
„Ostatnia niedziela”.

Wraz z historią jego życia i twórczości 
publiczność miała niezwykłą okazję po-
znać drogę artystyczną Dariusza Kordka. 

W kontekście opowieści wykonał bo-
wiem najsłynniejsze przeboje z musicali, 
w których grał główne role. Usłyszeliśmy 
takie utwory jak  ”Lucia”, „Nie płacz kie-
dy odjadę”, „Blondynka”, „Apasjonata” 
jak i piosenki pochodzące z jego autor-
skich albumów  m.in. „Chwile”, „Czas 
kiedy jesteś ze mną”, „Codziennie ktoś 
mówi mi nie”   („Tylko cień” 1996) oraz 
celebryckich programów rozrywkowych 
m.in. „Mój przyjacielu”, „She is like the 

wind” („Jak oni śpiewają” 2009, „Twoja 
twarz brzmi znajomo” 2016).

Stylowy, przebojowy recital jednego z 
najlepszych polskich aktorów musicalo-
wych zakończyła wprowadzająca wszyst-
kich w refl eksyjny czas zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia oraz stanowią-
ca życzenia na Nowy 2017 Rok pastorał-
ka pod tytułem „Betlejemska gwiazdo”.

Paulina Borzecka

W kameralnej atmosferze zabytkowych wnętrz Pałacu w Chrzęsnem, 10 grudnia, miało miejsce kolejne spotkanie z cyklu 
Salon Artystyczny. Tym razem, w ramach pałacowego popołudnia z aktorem wystąpił Piotr Machalica – aktor wszechstron-
ny: teatralny, fi lmowy, telewizyjny, radiowy, wykonawca piosenki aktorskiej. 

W niezwykle nastrojowym recitalu - Brassens i Okudżawa - Piotr Machalica wykreował piosenki, z której każda stanowiła wo-
kalno-aktorskie arcydzieło. Aktorowi towarzyszył przy fortepianie – Janusz Bogacki – aranżer, kompozytor i pianista. 

W kolejnym Salonie Artystycznym, 
który odbędzie się już w styczniu (14.01.2017 r., sobota, godz. 17.00), 

gościć będziemy aktorkę - Adriannę Godlewską.


