
Jakich zmian według Pana obecnie
wymaga Polska?

Trzeba przywrócić dialog, z którego
zawszewynikajądobre rozwiązania.Dia‐
log, dzięki któremu uratujemy miejsca
pracy, naprawimy służbę zdrowia, tak by
była bardziej dostępna, zreformujemy
wymiar sprawiedliwości. Od lat partia
rządząca obiecuje wyrównanie dopłat
bezpośrednich do poziomu Niemiec i

Francji, ale nic nie uczyniła w tym kie‐
runku, a ja to zrobię.Dodatkowobywes‐
przeć lokalną przedsiębiorczość i urato‐
wać polski kapitał zaproponuje specjalny
program, który premiować będzie w
przetargach publicznych lokalne firmy
zatrudniające pracowników i płacące po‐
datki w Polsce.

Mazowsze dofinansowuje gminy
powiatu wołomińskiego

NR 6 (80) 2020 ● Czerwiec 2020 R. ● ISSN 2300-1275 ● BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK

Już wkrótce, dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego w subregionie warszawskim wschodnim, do które‐
go należy nasz powiat wołomiński, zrealizowanych zostanie 15 inwestycji w ramach ochrony gruntów rolnych i leśnych.

Wybudowane bądź zmodernizowane zostaną drogi w powiatach: legionowskim, otwockim iwołomińskim. Jednocześnie dzięki
dofinansowaniu samorząduMazowszawwysokości 158 tys. zł wyremontowanych zostanie 8 strażnicOSPwpowiatach: legionow‐
skim, otwockim i wołomińskim.
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Polska wymaga wielu zmian
WładysławKosiniakKamyszodwiedził terenypowiatuwołomińskiego.Przy tej

okazji zapytaliśmy go o kilka kluczowych spraw.

Dlaczego postanowił Pan kandydo‐
wać wwyborach prezydenckich?

Gdy w zeszłym roku podejmowałem
decyzję, by kandydować, uważałem, że
tylko ktoś spoza dwóch największych
partii może zakończyć polityczną wojnę
domową w Polsce. Polacy potrzebują sil‐
nego, samodzielnego przywódcy, który
nie będzie miał nad sobą prezesa czy
przewodniczącego, kogoś kto nie boi się
podejmować trudnych decyzji. Dziś wi‐
dać jeszczewyraźniej, że tylkoniezależny
Prezydent jest w stanie zakończyć to po‐
lityczne szaleństwo i stanąć w obronie
obywateli i gospodarki. Polska potrzebu‐
je planu wyjścia z kryzysu politycznego,
gospodarczego, ale także zdrowotnego, a
ja taki planmam.

Będzie tunel i wiadukt
Mieszkańcy Kobyłki pytają, co dzieje się w sprawie bezpiecznych przejazdów kolejowych w mieście. W tej sprawie z

przedstawicielami PKPPolskie Linie Kolejowe S.A. spotkała się ostatnio Burmistrz Edyta Zbieć, która uzyskała jednoznacz‐
ną deklarację – inwestycja nie jest w żaden sposób zagrożona, będzie realizowana, a wszelkie twierdzenia, że wykonawca
odstąpił od inwestycji, są nieuprawnione.

Kobyłka

Dyrektor projektu „Modernizacja linii
kolejowej E-75, odcinek Warszawa-Bia‐
łystok” z PLK, z którą rozmawiała Edyta
Zbieć, powiedziała jednoznacznie - reali‐
zacja dwóch bezkolizyjnych przejazdów
kolejowych w Kobyłce musi się odbyć w
tej perspektywie unijnej. Granicznym
terminem jest 2023 rok,wktórymnależy
już dokonać rozliczeń. Podobnie zresztą
informował Sekretarz Stanu w Minister‐
stwie Infrastruktury, Andrzej Bittel, z
którym Edyta Zbieć i wiceburmistrz Zą‐
bek, Kamil Kowaleczko spotkali się na
początku czerwca. Zapewnił, że pomi‐
mo oczywistych trudności realizacyj‐
nych oba przejazdy nie są zagrożone, za‐
proponował jeszcze ściślejszą współpra‐
cę z samorządemKobyłkiwprzedmioto‐
wej inwestycji – od razu też zapowiedział
kolejne spotkanie, na którym omówione
zostaną wszystkie aspekty tego tematu.
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Projekt „Stowarzyszenie PROQ
umacnianiu rodzin” dofinansowany jest ze
środków PowiatuWołomińskiego w ramach
umowy nr 39.2020 z dnia 31.01.2020 r. na

kwotę 60.000 zł.

Punkt specjalistycznego poradnictwa rodzinnego zasięg
działania punktu:

gminy Marki, Ząbki i Zielonka
Szanowni Państwo,
Wychodząc naprzeciw sytuacji, w jakiej obecnie wszyscy jesteśmy, chcemy działać na

rzecz normalizowania samopoczucia psychicznego. W związku z zaistniałą sytuacją za‐
chęcamydo korzystania z telefonicznej doraźnej pomocy psychologicznejw czasie dyżuru
dyspozytora i konsultacji u specjalistóww formie on-line.

Szczególnie narażone na stres są teraz osoby:
- pracujące w obsłudze klienta (ekspedienci, recepcjoniści, urzędnicy etc.)
- personel medyczny
- kierowcy transportumiejskiego
- osoby starsze i przewlekle chore, a także ich bliscy
Jeśli potrzebujeszwsparcia lub znasz osobę szczególnie narażonąna stres,możesz/moż‐

na do nas dzwonić w trakcie dyżurów lub umówić się (także za pośrednictwemmaila) na
rozmowęw innym terminie.

Jesteśmy dla Was:
poniedziałek 12.00-16.00 - środa 9.00-13.00 - piątek 9.00-13.00

Możesz również umówić się do specjalisty na konsultację psychologiczną,
wychowawczą lub socjalną w formie online.

Specjaliści przyjmują od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 18.00.
tel: 660 907 563, e-mail: kontakt@propracownia.pl

Dbajmy o siebie wzajemnie!Zespół Stowarzyszenia PRO

TANIA
I SKUTECZNA

REKLAMA
Tel: 694 759 987

Kino plenerowe w Wołominie
Miejski Dom Kultury w Wołominie zaprasza na pierwsze kino samochodowe w Wołominie! oraz na kino plenerowe na

legendarny koncertQUEEN!

KINOSAMOCHODOWE
/KINOWŁOSKIENADUŻYM

EKRANIE/
Wydarzenie odbędzie się na terenie

starego basenu przy Miejskim Domu
Kultury w Wołominie. Na dużym ekra‐
nie obejrzymy wyjątkowy film “Życie
jest piękne” To propozycja, która zawsze
chwyta za serce, za każdym razem bawi
i wzrusza. Film Roberta Benigni (reży‐
sera i aktora) otrzymał 3 OSCARY w
kategoriach: najlepszy aktor pierwszo‐
planowy, najlepszy film nieanglojęzycz‐
ny, najlepszamuzyka oryginalna dodra‐
matu. Jeśli ktoś jeszcze nie widział tej
produkcji, musi koniecznie tę zaległość
nadrobić. Jeśli ktoś widział, to wie, że to
film, który można obejrzeć kilka razy i
nie trafi przy tym swojej mocy.

JAK?
• w aucie
• na olbrzymim ekranie
• dźwięk z Twoich odbiorników sa‐

mochodowych
GDZIE?

• jeden z największych terenóww
Wołominie, kino zaplanowane na 100
samochodów ?

WSTĘPBEZPŁATNY?
– tak, ale konieczne jest pobranie

bezpłatnego biletu (1 samochód = 1 bi‐
let)

KTÓRĄBRAMĄWJADĘ
NAWYDARZENIE?

• bramą od ul.Mariańskiej
CZYBĘDZIEDOSTĘPNA

STREFAGASTRO
• tak, będzie dostępna bezpieczna

strefa gastro z pysznymi przekąskami
OKTÓREJ

• 19.45 – otwarcie bramy
• 20.00 – otwieramy strefę gastro
• 21.00 – rozpoczynamy seans (2 h)

ZASADYBEZPIECZEŃSTWA:
• przestrzeń kina będzie specjalnie

zabezpieczona oraz dezynfekowana
zgodnie z zaleceniami rządu
• każdy uczestnik proszony jest o

utrzymanie odstępuminimum 2me‐
trów lub zakrycie nosa i ust (wtedy od‐
stęp nie obowiązuje)
• na wejściu dostępny będzie dozow‐

nik z płynem do dezynfekcji rąk
• na wjeździe / wejściu należy prze‐

kazać pracownikowiMDKwypełnione
i podpisane oświadczenie COVID (do‐
stępne na stroniemdkwolomin.pl)
• na wjeździe / wejściu uczestnikom

wydarzenia będziemierzona tempera‐
tura
• wstęp na kino dla osób powyżej 16

roku życia, osoby poniżej tego wieku
mogą wejść na teren wydarzenia w
obecności pełnoletniego opiekuna.
• bezpłatne bilety: https://biletyna.pl/

film/Kino-Samochodowe-Zycie-jest-
piekne

KINOPLENEROWE
MDK zaprasza na wyjątkową odsłonę

kina plenerowego!

Dlaczego wyjątkową?Obejrzymy na du‐
żym ekranie legendarny koncert legen‐
darnegoQUEEN!

Tylko wyobraźcie sobie długo wycze‐
kiwany ciepły wieczór, spotkanie ze zna‐
jomymi, jeden z najlepszych koncertów
jednego z najlepszych zespołów na du‐
żym ekranie i przeniesienie się w czasie
do ciekawych lat 80′ ?

/ KONCERT
NADUŻYMEKRANIE /

Queen live atWembley to zapis wy‐
stępu legendarnej grupy rockowej w
Londynie w 1986 roku. Podczas słynnej
trasy koncertowejMagic Tour na oczach
wielotysięcznej publiczności zgroma‐
dzonej na stadionieWembley Freddie
Mercury, BrianMay, Roger Taylor i John
Deaconwykonali hity, które zapewniły
ich formacji nieśmiertelność, m.in. “Bo‐
hemian Rhapsody”, “WeAre the Cham‐
pions” i “WeWill Rock You”.

JAK?
• na leżakach
• na olbrzymim ekranie

GDZIE?
• jeden z największych terenóww

Wołominie ?
WSTĘPBEZPŁATNY?

• tak, ale konieczne jest pobranie
bezpłatnego biletu ze strony biletyna.pl
(dostępne od 4.06)

KTÓRĄBRAMĄWEJDĘNA
WYDARZENIE?

• bramą od ul. Broniewskiego
CZYBĘDZIEDOSTĘPNA

STREFAGASTRO?
• tak, będzie dostępna bezpieczna
strefa gastro z pysznymi przekąskami

OKTÓREJ?
• 19.45 – otwarcie bramy
• 20.00 – otwieramy strefę gastro
• 21.00 – rozpoczynamy seans (2 h)

ZASADYBEZPIECZEŃSTWA:
• przestrzeń kina będzie specjalnie

zabezpieczona oraz dezynfekowana
zgodnie z zaleceniami rządu
• każdy uczestnik proszony jest o

utrzymanie odstępu minimum 2 me‐
trów lub zakrycie nosa i ust (wtedy od‐
stęp nie obowiązuje)
• na wejściu dostępny będzie dozow‐

nik z płynem do dezynfekcji rąk
• nawjeździe /wejściunależyprzeka‐

zać pracownikowi MDK wypełnione i
podpisane oświadczenie COVID (do‐
stępne na stroniemdkwolomin.pl)
• na wjeździe / wejściu uczestnikom

wydarzenia będzie mierzona tempera‐
tura
Wstęp na kino dla osób powyżej 16

roku życia, osoby poniżej tego wieku
mogąwejść na terenwydarzeniawobec‐
ności pełnoletniego opiekuna.



Jednogłośne absolutorium
i wotum zaufania dla burmistrza

Pawła Bednarczyka

Tłuszcz

Wołomin
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Dokończenie tekstu ze str. 1

Polska wymaga wielu zmian

Gmina Wołomin zakupiła nowy
agregat prądotwórczy

Remont DW 635 - zmiana
w organizacji ruchu od 25.06

Jak Pan ocenia prezydenturę An‐
drzejaDudy?

Andrzej Duda, mimo, że miał wiele
szans by pokazać, że jest prezydentem
wszystkich Polaków, udowadniał zbyt
często, że jest jedynie urzędnikiem par‐
tyjnym.Mimo, iż dużo i głośnomówi, to
z jego słów niewiele wynika. Przez kilka‐
naście miesięcy nie złożył ani jednego
projektu ustawy. Często też nie dotrzy‐
muje słowa. Przypomnę, że gdy podpisy‐
wał ustawę przyznającą 2mld złotych na
telewizję rządową zapowiadał powstanie
specjalnego funduszu onkologicznego.
Tymczasemmija kolejnymiesiąc i na za‐
powiedzi się skończyło. Takich przykła‐
dów jest więcej, wystarczy przypomnieć
jego zapowiedzi o wsparciu dla franko‐
wiczów, czy podniesienie kwoty wolnej
od podatku. Przez pięć lat swojej prezy‐
dentury nie zrobił nic, by zmniejszyć
różnice w cenach w skupach i sklepach,
by zmniejszyć role pośredników, a same
zapowiedzi to zdecydowanie za mało.
Andrzej Duda jest po prostu nieskutecz‐
ny.

Czy są szanse na obniżenie cen pol‐
skich produktów?

Rząd ma możliwość wpływania po‐
datkami i ulgami, na konkurencyjność
polskich firm. Do tej pory władza była
przede wszystkim zainteresowana spro‐
wadzaniem wielkich kapitałów z zagra‐

nicy, często kosztem polskich przedsię‐
biorców. Niemamwątpliwości, że trzeba
tą sytuacje odwrócić. Wsparcie i życzli‐
wość polskich instytucji, z pewnością
również wpłynie na obniżenie kosztów
produkcji polskich produktów, a co za
tym idzie ceny dla klienta. Urzędy Skar‐
bowe czy Zakład Ubezpieczeń Społecz‐
nych powinny pomagać przedsiębior‐
com przestrzegać prawa, a nie czyhać na
ich błędy, by nakładać administracyjne
kary.

2020 to kolejny rok, gdy rolnictwo do‐
tyka susza. Pana kontrkandydat Andrzej
Duda wielokrotnie odwoływał się do
elektoratu wsi. Jak Pan ocenia jego dzia‐
łanie w tym zakresie?

Andrzej Duda powinien przede
wszystkim przeprosić rolników za obłu‐
dę i niedotrzymanie obietnic wobec pol‐
skich rolników. Prezydent przypomina
sobie o rolnikach jedynie na kilka tygo‐
dni przedwyborami, tak jest na przykład
z ogłoszonymniedawnoprogramemdo‐
tyczącym oczka wodnego. Problemy
związane z suszą powtarzają się od lat.
Pytanie co robiłw tej sprawieprzez swoją
kadencje. Rolnicy do tej pory nie otrzy‐
mali całości odszkodowania za suszę z
poprzedniego roku. Nic więc dziwnego,
że wątpią w wypłatę tegorocznych. Panie
Prezydencie, nie wystarczy raz do roku
zorganizować dożynki w Spale, trzeba
dbać o rolników przez cały rok.

Dziękuję za rozmowę.

Podczas X Sesji Rady Miejskiej w
Tłuszczu, która odbyła się 23 czerwca
2020r. przedstawiono raport o stanie
Gminy Tłuszcz, czego następstwem
było jednogłośneudzieleniewotumza‐
ufania Burmistrzowi Tłuszcza.

Po odczytaniu przez Przewodniczące‐
goRadyMiejskiejwTłuszczuKrzysztofa
Gajcego uchwał Regionalnej Izby Obra‐
chunkowej w Warszawie w sprawie opi‐
nii o przedłożonym przez Burmistrza
Tłuszcza sprawozdaniu zwykonania bu‐
dżetuGminyTłuszcz za 2019 rok, w któ‐
rej Skład Orzekający pozytywnie zaopi‐
niował wykonanie budżetu i uchwały w
sprawie udzielenia Burmistrzowi Tłusz‐
cza absolutorium za 2019 rok oraz
UchwałyKomisjiRewizyjnej, którawno‐
si o udzielenie absolutorium, RadaMiej‐
ska w Tłuszczu jednogłośnie podjęła
uchwałę w sprawie zatwierdzenia spra‐
wozdania finansowegowraz ze sprawoz‐
daniem z tytułu wykonania budżetu
Gminy Tłuszcz za 2019 rok oraz w spra‐

wie udzielenia absolutorium Burmi‐
strzowi Tłuszcza.

Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednar‐
czyk podziękował radnym za zaufanie
oraz zapewnił o gotowości do rozmowy i

współpracy.Wyrazyuznania zawykona‐
ną pracę skierował w kierunku pracow‐
nikówUrzęduMiejskiegowTłuszczu na
czele ze Skarbnik GminyHaliną Kusak.

WOchotniczej Straży Pożarnej wWołominie przechowywany jest nowy sprzęt.
To nowoczesny agregat prądotwórczy. Sprzęt spełnia normy AQAP i ISO. Urzą‐
dzenie zostało zakupione ze środków gminyWołomin. Koszt zakupu to 52 000 zł.

Zakup agregatu podniesie skuteczność bojową jednostkiOchotniczej Straży Pożar‐
nej wWołominie. Sprzęt na pewno przyda się podczas sytuacji kryzysowych. Pozwoli
skuteczniej prowadzić akcje ratownicze i będzie służyć mieszkańcom całej gminy
Wołomin.

Od 25 czerwca godz. 8:00 wprowadzona zostaje nowa organizacja ruchu na czas wykonania remontu DW 635. W związku z
wyłączeniem z ruchu odcinka ul. Geodetów w Wołominie, planowana trasa objazdu będzie odbywać się przez następujące ulice:
Witosa, Radzymińska,Marsz. Piłsudskiego, al. Armii Krajowej, Łukasiewicza. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności.
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Mazowsze dofinansowuje gminy
powiatu wołomińskiego

17 czerwca w siedzibie Delegatury
UMWM w Wołominie umowy w tych
sprawach podpisali marszałek Adam
Struzik oraz beneficjenci z subregionu
warszawskiego wschodniego. W spotka‐
niu uczestniczyli także wiceprzewodni‐
czacy Sejmiku Mazowsza Marcin Pod‐
sędek i radna województwa mazowiec‐
kiegoAnnaBrzezińska.

Drogi dojazdowe do gruntów rol‐
nych

W ramach ogłoszonego w 2019 r. na‐
borunabudowę imodernizacjędrógdo‐

jazdowych do gruntów rolnych oraz bu‐
dowę i renowację zbiorników wodnych
służących małej retencji wpłynęło łącz‐
nie 427 wniosków, z których 300 otrzy‐
mało dofinansowanie.

Marszałek Adam Struzik zaznacza,
że to kolejne wsparcie, które od lat cieszy
się dużym zainteresowaniem wśród sa‐
morządów lokalnych. – To kolejne
wsparcie, które od lat cieszy się dużym
zainteresowaniem wśród samorządów
lokalnych.Nic dziwnego, bo koncentruje
się na inwestycjach realizowanych na te‐
renach wiejskich. Z jednej strony poma‐
ga poprawić infrastrukturę drogową,
dzięki czemu rolnicy zyskują dobry do‐

jazd do pól i gospodarstw rolnych.
Z drugiej strony pomaga walczyć z suszą
poprzez rozbudowę systemów meliora‐
cyjnych – podkreśla marszałek Adam
Struzik.

Samorząd województwa mazowiec‐
kiego przeznaczył na ten cel w sumie
ponad 30 mln zł. Dzięki temu wsparciu
w wysokości ponad 1,2 mln zł samorzą‐
dowcy z subregionu warszawskiego
wschodniego zrealizują w tym roku 15
inwestycji (lista zadań poniżej).

Wykaz zadań realizowanych przez
gminywzakresiebudowy imoderniza‐
cji dróg dojazdowych do gruntów rol‐
nych

Dokończenie tekstu ze str. 1

Wykaz zadań realizowanych przez powiatyw zakresie budowy imodernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

L.p. Wnioskodawca Powiat Przedsięwzięcie Kwota
dofinansowania

1. Nieporęt legionowski Przebudowaul.WirażowejwmiejscowościWólkaRadzymińska 115 000 zł

2. Karczew otwocki Przebudowa drogi gminnej nr 270314W etap I w miejscowości
Glinki 110 000 zł

3. Kołbiel otwocki Przebudowa drogi wmiejscowościWola Sufczyńska 65 000 zł

4. Osieck otwocki Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów or‐
nych na działce nr 309/2 wmiejscowości Czarnowiec 55 000 zł

5. Sobienie-Jeziory otwocki Modernizacja drogi gminnej wm. Siedzów 75 000 zł

6. Wiązowna otwocki Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi
Czarnówka i Kruszówiec 35 000 zł

7. Dąbrówka wołomiński Przebudowa drogi gminnej 430102W w miejscowości Zaście‐
nie, GminaDąbrówka 85 000 zł

8. Jadów wołomiński Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 498Myszadła-Podłęże 95 000 zł

9. Klembów wołomiński Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Rasztowska
ul. Pamięci obręb 143407_2.0016 na odc. 270mb 90 000 zł

10. Poświętne wołomiński Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych i
gospodarstw rolnych wmsc. Nowe Ręczaje (gmina Poświętne) 95 000 zł

11. Radzymin wołomiński
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Żu‐
kowskiegowmiejscowości Zawady, GminaRadzymin - dz. ewi‐
dencyjna nr 116 - II etap

55 000 zł

12. Strachówka wołomiński Przebudowa imodernizacja drogi gminnej dojazdowej do grun‐
tów rolnych relacji Krawcowizna - Grabszczyzna 95 000 zł

13. Tłuszcz wołomiński Budowa drogi gminnej nr 430953Wdomiejscowości Stasinów 95 000 zł

14. Wołomin wołomiński Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Rolnej
we wsi Nowe Lipiny 75 000 zł

L.p. Wnioskodawca Przedsięwzięcie Kwota
dofinansowania

1. Powiat wołomiński Przebudowa drogi powiatowej nr 4329Wwmsc. Białki gm. Tłuszcz 100 000 zł

Lp. Wnioskodawca Powiat OSP Kwota dofinansowania

1. Legionowo legionowski OSP Legionowo 20 000 zł

2. Wieliszew legionowski OSPKałuszyn 20 000 zł

3. Karczew otwocki OSPOtwockWielki 20 000 zł

4. Kołbiel otwocki OSP Lubice 20 000 zł

5. Sobienie-Jeziory otwocki OSP Sobienie-Jeziory 18 300 z

6. Klembów wołomiński OSP Roszczep 20 000 zł

7. Poświętne wołomiński OSPWola Ręczajska 20 000 zł

8. Radzymin wołomiński OSP Zawady 20 000 zł

Remonty strażnicOSP
– Strażacy ochotnicy to ludzie, którzy

niosą pomoc bez wahania i bezintere‐
sownie, często ryzykując swoim życiem i
zdrowiem. Dlatego od wielu lat konse‐
kwentnie wspieramy mazowieckie OSP
przeznaczając środki na zakup sprzętu
czy umundurowania. Dziś podpisaliśmy
umowy na dofinansowanie remontów
strażnic w powiatach okołowarszaw‐

skich. Remizy to nie tylko miejsca pracy,
ale też spotkań i integracji mieszkańców
oraz działań kulturalnych – podkreśla
marszałekAdamStruzik.

Na remonty posadzek, dachów, elewa‐
cji i stolarki okiennej czy instalacji elek‐
trycznej mazowieckich strażnic samo‐
rząd Mazowsza przekazał 3 mln zł.
Do 8 jednostek OSP z powiatów legio‐
nowskiego, otwockiego i wołomińskiego

trafi ponad 158 tys. zł. Dzięki tym środ‐
kom wyremontowane zostaną strażni‐
ce OSP Legionowo, OSP Kałuszyn,
OSP Otwock Wielki, OSP Lubice, OSP
Sobienie-Jeziory, OSP Roszczep, OSP
WolaRęczajska orazOSPZawady.

Lista jednostekOSP,któreotrzymały
dofinansowanie na remont strażnicy:
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Walka z niewidzialnymwrogiem, czy‐
li wirusem, do momentu wynalezienia
skutecznego leku to przede wszystkim
zminimalizowanie jego transmisji. Aby
odnieść sukces, potrzebne są środki – za‐
równo bezpieczeństwa, jak i finansowe.

Jak podkreśla marszałek wojewódz‐
twa mazowieckiego Adam Struzik, naj‐
większymwsparciem były środki unijne.
–Bardzo szybko sięgnęliśmypounijną po‐
moc na walkę z epidemią. Dzięki temu
w najtrudniejszym momencie pilnie za‐
bezpieczyliśmy personelmedycznyw środ‐
ki ochronne, a szpitale w sprzęt ratujący
życie.

Przez cały czas epidemii samorząd
Mazowsza doposażał szpitale i stacje po‐
gotowia ratunkowego w aparaturę me‐
dyczną oraz środki ochrony osobistej.
Zakupy były możliwe, dzięki wsparciu
z Unii Europejskiej. Wartość unijnego
projektu na walkę z COVID-19 to
150 mln zł. Środki zaangażowano już
prawie w całości.

2,2mln środkówochronnych
Wpierwszej kolejności trzeba było za‐

bezpieczyć tych, którzy walczą o nasze
zdrowie i życie. Lista zakupów samorzą‐
duwojewództwa była długa. Znalazły się
na niej m.in. mobilne aparaty RTG, to‐
mografy, respiratory, łóżka do intensyw‐
nej terapii, systemy do bezdotykowego
pomiaru temperatury, ale też maski, go‐
gle, przyłbice, kombinezony, płyny do
dezynfekcji. Dyrektor Wojewódzkiego
Szpitala Zakaźnego w Warszawie
Agnieszka Kujawska-Misiąg podkreśla,
że sprzęt pozwalana szybką izolację osób
zakażonych. –Dzięki cyklerowi czas ocze‐
kiwania na wynik PCR to około 5 godzin,
a dzięki przyłóżkowemu RTG pacjent nie
wędruje przez szpital na badania. Otrzy‐
mane respiratory to szansa na życie ciężko
chorych, a urządzenia do dekontaminacji
pozwalają bezpiecznie przyjmować kolej‐
nych pacjentów.

W sumie do placówek stołecznych

i z aglomeracji warszawskiej trafiło po‐
nad 2,2 mln środków ochrony osobi‐
stej, w tymniemal 895 tys.masek, ponad
96 tys. kombinezonów, 1,1 mln rękawi‐
czek, 34,6 tys. fartuchów, 17 tys. gogli,
prawie 150 tys. litrów płynów do dezyn‐
fekcji i blisko 19 tys. przyłbic.

Sprzęt ratujący życie
Samorząd Mazowsza zakupił także

niezbędny w walce z koronawirusem
sprzęt medyczny. Wsparcie dla stołecz‐
nych i podwarszawskich szpitali to w su‐
mie 310 pulsoksymetrów, 220 termo‐
metrów, 192 aparaty do mierzenia ci‐

śnienia, 120 reduktorów do butli z tle‐
nem, 100 stetoskopów, 88 kardiomoni‐
torów, 50 łóżek OIT, 46 urządzeń do
dekontaminacji/zamgławiania/ozono‐
wania, 12 podstawowych respiratorów
stacjonarnych, 12 centrali monitorują‐
cych, 6 mobilnych RTG, 4 podstawowe
respiratory mobilne, 4 aparaty EKMO,
chłodnia farmaceutyczna wyposażona
wchłodnicewentylatorowe, a także sys‐
temy do bezdotykowego pomiaru tem‐
peratury – Do tej pory temperaturę pa‐
cjentom mierzyliśmy ręcznie, co angażo‐
wało wiele osób. Pomagali nam przy tym

studenci. Nowoczesne urządzenia pozwo‐
lą nam kontrolować sytuację bez angażo‐
wania personelu – zauważa JarosławRo‐
słon, dyrektor Międzyleskiego Szpitala
SpecjalistycznegowWarszawie.Doposa‐
żone zostałym.in. Szpital Zakaźny i Szpi‐
tal Bródnowski w Warszawie, Międzyle‐
ski Szpital Specjalistyczny, szpital
w Dziekanowie Leśnym, Szpital Matki
Bożej Nieustającej Pomocy w Wołomi‐
nie, CentrumMedyczne im. BitwyWar‐
szawskiej 1920 r. w Radzyminie – SPZ‐
ZOZ, wojewódzkie szpitale w Radomiu,
Płocku, Siedlcach, Ostrołęce i Ciechano‐

wie, a także szpitale powiatowe, zakłady
opieki zdrowotnej, centra medyczne
i stacje pogotowia ratunkowego i trans‐
portu sanitarnego.

Busy iambulansedlastacjipogotowia
Stacje pogotowia wOstrołęce, Płocku,

Radomiu, Siedlcach i Warszawie otrzy‐
mały specjalne busy do przewozu osób
zakażonych, niewymagających wsparcia
ratowników medycznych. Pojazdy za‐
pewniająmaksimumbezpieczeństwa za‐
równo kierowcy, jak i pacjentom.Wypo‐
sażone są w osłonę kierowcy, oddzielają‐
cą przedział pasażerski oraz w łatwo
zmywalną tapicerkę. Dla warszawskiego
„Meditransu” samorząd zakupił również
ambulans typuC.

Utworzone w urzędzie marszałkow‐
skim specjalne zespoły zakupowe co‐
dziennie dokonywały zakupów niezbęd‐
nego sprzętu i asortymentu. Te następnie
na bieżąco przekazywane były do szpitali
z listy placówek będących w podwyższo‐
nej gotowości. Nad ich odpowiednim
rozdysponowaniem oraz kierowaniem
tam, gdzie były w danej chwili najbar‐
dziej potrzebne, pracował powołany
przez marszałka województwa specjalny
zespół. W jego skład weszli przedstawi‐
ciele urzędumarszałkowskiego, wojewo‐
dy mazowieckiego oraz eksperci – kon‐
sultanci wojewódzcy.

Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu
oraz adaptacja pomieszczeń w związku
z pojawieniem się koronawirusa SARS-
CoV-2 na terenie województwa mazo‐
wieckiego” jest realizowany przez Samo‐
rząd Województwa Mazowieckiego. Cał‐
kowita wartość projektu wynosi 150 mln
zł, z tego 124,9mln zł pochodzi z funduszy
europejskich z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowiec‐
kiego 2014-2020. Mazowsze jako pierw‐
sze województwo w kraju uruchomiło
środki unijne na ten cel.

Jak radzimy sobie z koronawirusem?
W Warszawie i aglomeracji warszawskiej do tej pory odnotowano ponad 1800 przypadków zakażeń koronawirusem1. Ryzyko zachorowania wciąż istnieje, a najbar‐

dziej narażony jest personel medyczny, który codziennie stawia czoła zagrożeniu. Epidemia sprawiła, że konieczne były zakupy dużych ilości odzieży ochronnej czy
płynu do dezynfekcji. Pomogły fundusze unijne, dzięki którym samorząd województwa przekazał do placówek warszawskich i okołowarszawskich 2,2 mln środków
ochrony i sprzętmedyczny.

1 Aktualny stan na gis.wrotamazowsza.pl/Informacje/KORONAWIRUS
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Samorząd Mazowsza, dzięki unĳnemu wsparciu, zakupił dla Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie specjalistyczny sprzęt i środki ochrony
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Będzie tunel i wiadukt
Kobyłka

Dokończenie tekstu ze str. 1

Dyrektor projektu z kolei poinformo‐
wała, że decyzja o ustaleniu lokalizacji
linii kolejowej, dotycząca budowy w Ko‐
byłce Ossów jest już ostateczna. Wszyst‐
kie wnioski złożonew ramach protestów
zostały odrzucone przez Ministerstwo.
Niebawem więc rozpocznie się już pro‐
ces wypłacania odszkodowań dla miesz‐
kańców. Przypomnijmy, że decyzja loka‐
lizacyjna została wydana w sierpniu
2019 i od tamtej pory trwały protesty. To
właśnie one zablokowały dalszy proces i
spowodowały, że przez prawie rok prace
stały –oprócz tego, że inwestycja niemo‐
gła ruszyć dalej, to został również
wstrzymany proces wypłaty odszkodo‐
wań. To przykład, w jaki sposób działa‐
nia kilkuosób,w tymrównież tych, które
nie są stroną w sprawie, mogą zastopo‐
wać działania, na które czeka większość
mieszkańcówKobyłki. Jedna z osób pró‐
bowała oprotestowywać nawet decyzję
środowiskową z 2011 roku. Tymczasem
wielu mieszkańców jest zgodnych, że
nowe przejazdy w postaci wiaduktu i tu‐
neludrogowegoułatwią i przyspiesząko‐
munikację samochodową, umożliwią
sprawniejszą jazdę pociągów, a przede
wszystkim zwiększą bezpieczeństwo w
mieście, umożliwiając bezpieczne prze‐
kraczanie linii kolejowych.

Podczas spotkania z władzami miasta
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przed‐
stawiły pozytywny przykład budowy
nowego wiaduktu kolejowego w miej‐
scowości Topór – nie złożono tam ani
jednego protestu, wypłata odszkodowań
rozpoczęła się od razu powydaniu decy‐
zji, a prace budowlane idą pełną parą.

A wracając do Kobyłki – przedstawi‐
ciele PLK podczas spotkania oszacowali,
że proces pozyskiwania decyzji pozwole‐
nia na budowę (wniosek do wojewody
został złożonyw lutym2020 r.) i finalizo‐
wania innych dokumentów dotyczących
budowywiaduktu drogowego przy stacji
PKP Kobyłka Ossów potrwa jeszcze
około trzech miesięcy. O ile nie wydarzy

się nic nieprzewidzianego,wczesną jesie‐
nią będzie mogła rozpocząć się inwesty‐
cja. Dla przykładu - wiele działań w
ostatnim czasie zostało spowolnionych
lub całkowicie zablokowanych przez epi‐
demię koronawirusa. Problemy dotknę‐
ły również administrację i spowodowały
opóźnienia związane z pozyskiwaniem
niezbędnej dokumentacji w procesie bu‐
dowy bezpiecznych przejazdów w Ko‐
byłce.Towłaśnie jest przyczynaopóźnie‐
nia procesu uzyskiwania przez PLK de‐
cyzji środowiskowej i lokalizacyjnej
związanej z budową tunelu drogowego
przy stacji PKPKobyłka.

Wniosek o wydanie decyzji o środo‐
wiskowych uwarunkowaniach realizacji
inwestycji został złożony w listopadzie
2019 r. W tej chwili PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. oczekują więc na wydanie
tej decyzji. Po jej uzyskaniu będzie ko‐
nieczne otrzymanie jeszcze decyzji o
ustaleniu lokalizacji i pozwolenia na bu‐
dowę. W tym roku budowa tunelu więc
się już nie rozpocznie, ale szacuje się, że
jeśli nie będzie żadnych przeszkód i pro‐
testów, to działania będą możliwe w II
kwartale 2021 roku. Samabudowawobu
przypadkach potrwa około 21miesięcy.

Przy okazji dyrektor projektu zde‐
mentowała informację, jakoby wyko‐
nawca zrezygnował z wykonania inwe‐
stycji – nic takiego nie ma miejsca. Wy‐
konawca czekanakomplet decyzji admi‐
nistracyjnych i pozwoleń, żeby był jasno
określonymoment startowy rozpoczęcia
budowy – wtedy zostanie podpisany
aneks do dotychczasowej umowy i roz‐
poczną się roboty.

Podczas rozmowy goście Burmistrz
Edyty Zbieć poinformowali, że do PLK
wpłynęły na piśmie pytania od dwojga
kobyłkowskich radnych, zainteresowa‐
nych tematem inwestycji. Odpowiedź
została im udzielona. Natomiast speku‐
lacje na temat zaniechania inwestycji,
które wynikają z wypowiedzi na sesji
Rady Miasta, opublikowanych w lokal‐
nej prasie są nieprawdziwe i nie posiada‐
ją żadnego merytorycznego uzasadnie‐
nia.

Podpisanie aktu notarialnego pod po‐
większenie Zespołu Szkół w Kozłach

Tłuszcz

W czasie pandemii
możemy liczyć na wsparcie

Kobyłka

O trudnej pracy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce, jeszcze dotkliwszej w
czasie pandemii, rozmawiam z Prezesem OSP Kobyłka - Krzysztofem Kozłow‐
skim.

Sylwia Kowalska: Panie Prezesie, w
jakim stopniu i pod jakim względem
zmieniła się praca Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kobyłce w czasie pande‐
mii?

Krzysztof Kozłowski:W czasie pande‐
mii strażacy zobligowani są do zachowa‐
nia szczególnej ostrożności. Uczestni‐
czącw akcjach zobowiązani są do nosze‐
nia maseczek ochronnych oraz dezynfe‐
kowania rąk przed wyjazdem i po po‐
wrocie.Wwywiadach z poszkodowany‐
mi, dodatkowo pytają oCOVID-19 - czy
uczestnicy nie są zakażeni bądź objęci
kwarantanną. Przy każdym wyjeździe
dodatkowowypełniane są imienne karty
uczestników biorących udział w akcji i
przekazywane do dowódcy PSP.

Czy w tych trudnych czasach może‐
cie liczyć na pomoc z zewnątrz?

W czasie pandemii możemy liczyć na
wsparcie ze strony władz miasta, firm,
organizacji i lokalnej społeczności. Miej‐
ski Zespół Zarządzania Kryzysowego na
bieżąco przekazuje nam środki ochron‐
ne. Od Pani Burmistrz, Edyty Zbieć
otrzymaliśmy środki dezynfekujące, rę‐
kawiczki jednorazowe, kombinezony,
gogle ochronne oraz maseczki zwykłe i
atestowane. Dostaliśmy również dodat‐
kowe wsparcie od firmy NUCTECH w
postaci płynówdezynfekujących i jedno‐
razowych maseczek. Od stowarzyszenia
„Wspólnie dla Kobyłki” otrzymaliśmy
bawełniane maseczki wielokrotnego
użytku. Dyrekcja Szkoły nr 3 wspólnie z
Panem Mariuszem Łukijańczuk przeka‐
zała nam 20 przyłbic. Od 4 Drużyny

Harcersko – Pożarniczej dostaliśmy 200
sztuk maseczek, własnoręcznie przez
nich wykonanych. Komenda Powiatowa
StrażyPożarnejwWołominie przekazała
nam maseczki oraz jednorazowe ręka‐
wiczki. Bardzo dziękuję darczyńcom za
okazaną pomoc i wsparcie.

Mam wrażenie, że częściej niesiecie
pomoc niż o nią prosicie...

Druhowie Ochotniczej Straży Pożar‐
nej to ludzie z pasją, gotowi nieść pomoc
potrzebującym, o każdej porze dnia i
nocy. Nie tylko biorą udział w akcjach
ratowniczo- gaśniczych, ale często wy‐
chodzą z własną inicjatywą charytatyw‐
nego wsparcia, jak organizacja niebie‐
skich nocy, comiesięczna zbiórka krwi
czy udział w Szlachetnej Paczce. Chociaż
częściej niesiemy pomoc niż o nią prosi‐
my – zawsze możemy liczyć na wsparcie
ludzi dobrej woli. FirmaNUCTECH sfi‐
nansowała nam zakup dwóch plecaków
do ratownictwa medycznego, dwóch
prądownic oraz dwóch pił spalinowych.
Mając na uwadze doposażenie nowo za‐
kupionego samochodu ratowniczo- ga‐
śniczego, jestem dobrej myśli, że będzie
więcej firm i osób chętnych nas wes‐
przeć.

Jakie zgłoszenia obecnie otrzymuje‐
cie najczęściej?

Najczęstszymi wyjazdami w okresie
wiosennym są pożary traw, które niejed‐
nokrotnie wynikają z ludzkiej bezmyśl‐
ności. Szybko rozprzestrzeniający się po‐
żar zagraża życiu ludzi i zwierząt.Uczest‐
niczymy w pożarach domów i gospo‐
darstw, wypadkach drogowych oraz po‐

magamy usuwać miejscowe zagrożenia,
takie jak zalania i wiatrołomy. W związ‐
ku z coraz częstszym pojawianiem się
zwierzyny leśnej na ulicach miasta, kon‐
trolujemy ich bezpieczny powrót do na‐
turalnego środowiska. Usuwamy gniaz‐
da os i szerszeni z posesji mieszkańców.
Bierzemy także udział w poszukiwaniu
osób zaginionych.

Czego można życzyć OSP Kobyłka i
Panu?

Czego można nam życzyć ? Przede
wszystkim zdrowia, bezpiecznej służby
oraz tyle samo szczęśliwych powrotów z
akcji, ilewyjazdów. Jaosobiście chciałbym,
żeby więcej młodych ludzi wstępowało w
szeregiOchotniczej StrażyPożarnej.

Rozmawiała Sylwia Kowalska

Na tę informację bardzo długo cze‐
kała społeczność Zespołu Szkół w Ko‐
złach! Burmistrz Tłuszcza Paweł Bed‐
narczyk podjął wiele działań, które fi‐
nalnie doprowadziły do nabycia grun‐
tu o powierzchni 2100 m2 z przezna‐
czeniem pod powiększenie Zespołu
Szkół wKozłach.

18 czerwca 2020r. w jego imieniu akt
notarialny podpisał Zastępca Waldemar
Banaszek. Większy teren do dyspozycji
placówki będzie szansą na rozwój szkoły
i w przyszłości umożliwi jej rozbudowę.



Internetowy performance
w Muzeum Nałkowskich

Kultura 7

OGŁOSZENIA DROBNE

SPRZEDAM DZIAŁKI
BUDOWLANE

w miejscowości Rżyska (2 km od węzła Radzymin).
Atrakcyjne miejsce.

Tel. 603 677 024

Haki – Tłumiki

Sprzedaż,montaż

Zielonka,
ul. Poniatowskiego 49

Tel. 603 677 024

Tok-frez
Toczenie, frazowanie, ostrzenie

narzędzi CNNC, TIG, 3D,
koła zębate

Tok-frez,Wołomin,
ul. Łukaszewicza 7
tel. (22) 787-61-80

Sprzedam
rozrzutnik obornika

(jednoosiowy)
orazmłynek bijakowy

(na jedenworek)
Tel. 601-717-459

Ząbki

Fotografia jest moją Miłością...
O sztuce fotografii w ciężkim czasie

koronawirusa rozmawiam z Bogda‐
nem Śladowskim – świetnym fotogra‐
fem i uznawanym nauczycielem tej
dziedziny sztuki.

SylwiaKowalska: Jak to jest być foto‐
grafemwdobie koronawirusa?

Bogdan Śladowski: Obecna sytuacja
jest trudnadla każdego znas.Wtej dobie
fotograf powinien się dostosować i dzia‐
łać przedewszystkimzgodnie z przepisa‐
mi, ale również ze zdrowym rozsądkiem
i nie poddawać się. Ciężko wykonywać
zajęcia gdy są odwołane, trudno wyko‐
nać fotografię kiedy nie ma tematu.
Obecne obostrzenia mocno zawęziły
nam fotografom horyzont. Ale nie wol‐
no pozostać biernym. Na ten czas pole‐
cam odświeżanie, katalogowanie, naukę
i ćwiczenia , które możemy wykonać w
domu. Jest dużo rożnych kursów, porad
internetowych dotyczących fotografii .
Tak się złożyło, że ostatnie dwa miesiące
spędziłem w domu, pod koniec lutego
miałem zabieg operacyjny, który na do‐
brewykluczyłmnie z życia zawodowego.
Dzisiaj jestem już „naprawiony“ i podej‐
muję działania. Powoli zaczynam wdra‐
żać wMOK Ząbki „Ciekawostki i tajniki
fotografii“ w trybie internetowym (onli‐
ne). Dla mnie to nowość. Staram się z
pełnym zaangażowaniem w takiej for‐
mie odnaleźć. Czas pokaże na ile mi się
uda. Z natury jestem optymistą i wiem,
że będzie OK. Przyjdzie czas na pełną
realizację swoich założeń .

Czym jest dla Pana fotografia?
Fotografia, mówię to z pełną świado‐

mością, jestmojąMiłością i tak już pozo‐
stanie. Pozwolę sobie może na małe filo‐
zoficzne rozważanie. Wyznaję taką zasa‐
dę życiową - jeśli to co czynię zaczynami
więcej zabierać niż dawać to staramsię to
zmieniać.Wprzypadku fotografii taknie
jest. To ogromna przyjemność i pasja ,
która dajemi energię i motywuje do dal‐
szych jakichkolwiek działań . Ta piękna
dziedzina, jaką jest fotografia, nauczyła
mnie dystansu, szacunku, cierpliwości
wreszcie odwagidootwierania sięw rela‐
cjach z ludźmi. Czasami jestem pytany,
czy mam swoją najlepszą fotografię, od‐
powiadam „chyba jeszcze nie mam“. Ale
za to mam coś innego, dzięki fotografii
poznałem rzeszę wspaniałych ludzi, któ‐
rzy mi ufają, słuchają, smucą i radują się
razem ze mną... i to jest piękne !!! . Ta
energia napędza moją maszynę zwaną
fotografowaniem. Pasja, jaka by nie była,

to szalenie ważna sprawa w życiu każde‐
go człowieka.

Prowadzi Pan od dawna zajęcia z fo‐
tografii w Miejskim Ośrodku Kultury
wZąbkach. Jak to sięodbywa teraz, gdy
niemamożliwości spotkańwgrupach?

Warsztaty fotograficzne w Miejskim
OśrodkuKulturywZąbkach, któremam
przyjemność prowadzić od kilkunastu
lat odbywały się dwa razy w tygodniu po
dwie grupy. Dla dorosłych i młodzieży.
Teraz wszystko odwołane, ale tak jak już
mówiłem, nie poddajemy się i wspólnie
z pomocą pracowników i Dyrektora sta‐
ramy się wdrożyć w dobie koronawirusa
nową wirtualną formę zajęć fotograficz‐
nych. Biorąc pod rozwagę powiedzenie
„ten nic nie psuje co nic nie robi“Działa‐
myzpełnymzaangażowaniem iumiejęt‐
nościami jakie posiadamy.

Wychował Pan dobrych fotografów?
Myślę, że przede wszystkim udaje się

namwspólnie pogłębiać pasję fotografo‐
wania. Takpozwolę sobie pochwalićmo‐
ich kursantów. Udało nam się stworzyć
„grono“ mocno zakręconych fotografią
ludzi. Nie śledzę osiągnięć uczestników,
dla mnie najważniejsze jest to, że chcą
uczestniczyć i często po dłuższych prze‐
rwach powracają i działamy dalej. Mam
nadzieję, że za jakiś czas powiem „ten o
to laureat największego konkursu foto‐
graficznego jest uczestnikiem Warszta‐
tów Foto wMOKZąbki”.

Na Facebookowej stronie ząbkow‐
skiegoMOKproponujePanciekawost‐
ki i tajniki fotografii. Da się je posiąść
w dobie koronawirusa?

Pytanie trudne, powiem tak –wszyst‐
ko się da jak się chce. Moim zadaniem
jest tę chęć zaproponować powoli i z dy‐
stansem. Z tego co wiem, zarówno Ja i
moi kursanci już „tęsknimy“ za spotka‐

niami. Duch zajęć pozostaje, a będzie
inna tylko forma, której wspólnie musi‐
my się nauczyć. Nie lubię tego stwierdze‐
nia używać, ale „koronawirus“ nam w
tym nie przeszkodzi. Nowe wyzwanie
nowemożliwości.

Czy każdy może zostać dobrym fo‐
tografem?

Kto nie spróbuje nie będzie wiedział.
Jednego jestem pewny, trzeba posiadać
ponadprzeciętną umiejętność patrzenia ,
czyli tzw. Oko fotograficzne. Reszta to
już ćwiczenia, ćwiczenia i raz jeszcze
ćwiczenia. Wedle powiedzenia „prakty‐
ka czyni mistrza“. Nie zapominając o na‐
szych emocjach, serduchu, radościach,
smutkach to czyni fotografie wyjątkową.

Jakie jest niezbędne wyposażenie
początkującego fotografa?

Każdemu kto zaczyna przygodę z fo‐
tografowaniem proponuję na początku
nie przywiązywać większej wagi do
sprzętu. Największy nacisk kładziemy na
naukę patrzenia i ocenę światła. Jeśli
mam zaproponować na początek, niech
to będzie sprzęt wyposażony w standar‐
dowy obiektyw tzw. spacerowy i lampę
błyskową. Dodatkowa bateria, dodatko‐
wa karta pamięci i ewentualnie statyw.
Do tego ochronna torba.Mowa tu o apa‐
racie cyfrowym.

Pierwsza rzecz, osoba, sytuacja....
którą Pan sfotografuje po wyjściu z
domu, gdy jużbędziedobrze, "bezma‐
seczki" to...?

- Uważam, że jedna z ważniejszych
cech w fotografowaniu to emocje i tego
będę szukał. I tu nasuwami się tylko jed‐
no RADOŚĆ, z wielkich liter, bo za tym
idzie cała najprzyjemniejsza część życia.
Czego wszystkim Państwu i sobie życzę.

Rozmawiała SylwiaKowalska

Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich pracuje nad projektem "Ja cała się z
tego składam" w ramach programu "Kultura w sieci". Na jego realizację udało się
pozyskać 58 000 zł ze środków Narodowego Centrum Kultury. Głównym celem
jest pokazanie roli kobiet w historii miasta i Polski oraz integrację społeczności
lokalnej wokółMuzeum.

„Ten dom, ulica, podwórze – ja cała się
z tego składam” – słowa, które Zofia Nał‐
kowskawłożyła w usta Elżbiety, bohater‐
ki „Granicy”, są myślą przewodnią pro‐
jektu realizowanego w Muzeum im. Zo‐
fii iWacława Nałkowskich we współpra‐
cy z artystką wizualną Anną Baumgart
od czerwca do października 2020 roku.

Będzie to internetowy performance,
który skupia się na rozmowach. Współ‐
udział polegać będzie na wystąpieniu
przed kamerą, w którym poprosimy o
opowiedzenie nam o 3 kobietach:

- o kobiecie bliskiej;
- o kobiecie, z którą łączyła wspólna

praca lub inny sposób funkcjonowania
poza kręgiem rodzinnym;

- okobiecie, której nie trzeba znaćoso‐
biście.

Swoimi wspomnieniami do tej pory
podzieliły się m.in. burmistrzWołomina
Elżbieta Radwan, Danuta Michalik, Ka‐
tarzyna Grubek, Zofia Michalik, Joanna
Hołubicka, Krystyna Gostyńska oraz
Jola Boguszewska.

Wołomin
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Budowa MCER w Markach została doceniona
Gdy w grudniu oddano do użytku Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne (MCER), starno się o dofinansowanie do

tej inwestycji. Wniosek Mareckich Inwestycji Miejskich, które prowadziły przedsięwzięcie przy Wspólnej 40-42, trafił do
NarodowegoFunduszuOchronyŚrodowiska iGospodarkiWodnej.Dlaczegodo tej instytucji?PrzybudowieMCERzastoso‐
wano wiele innowacyjnych rozwiązań ekologicznych, które nie tylko przyczyniają się do ochrony środowiska, ale skutkują
niższymi kosztami eksploatacji obiektu.

- Zainstalowaliśmy pompy ciepła, pa‐
nele fotowoltaiczne, systemy odzysku
energii cieplnej i urządzenie do produk‐
cji energii z gazu. Szkoła jest też budyn‐
kiem zeroenergetycznym - w rocznym
bilansie zużywa tyle samo energii ile pro‐
dukuje – mówi Jacek Orych, burmistrz
Marek.

PiotrGrubek, prezesMareckich Inwe‐

stycjiMiejskich,wskazuje teżna innowa‐
cyjne rozwiązania w zakresie gospodarki
wodą. Z racji suszy występującej w wielu
zakątkach kraju to temat nr 1 w ekolo‐
gicznych dyskusjach. Kompleks przy
Wspólnej został wyposażony m.in. w
urządzenia oszczędzające wodę, zbiorni‐
ki retencyjne znajdujące się pod trybu‐
nami boiska i dachy bagienne, które

m.in. pomagają regulować temperaturę
wewnątrz budynku.

-Nasze kilkumiesięczne starania o do‐
finansowanie zakończyły się sukcesem.
W ostatnich dniach podpisaliśmy nie‐
zbędne umowy – dodaje JacekOrych.

Wsparcie finansowe NFOŚiGW jest
dwojakie. Mareckie Inwestycje Miejskie

otrzymały od funduszu 10,2mln zł dota‐
cji oraz 15,3 mln zł niskooprocentowa‐
nej, preferencyjnej pożyczki.

- Dzięki tym pieniądzom spłacimy
cześć zobowiązań oraz zmniejszymy
koszty obsługi obligacji, którymi sfinan‐
sowaliśmy ten projekt – tłumaczy Beata
Orczyk, skarbnikMarek.

MCER to jedna z najważniejszych in‐
westycji mareckiego samorządu. Obiekt
pełni trzy funkcje: edukacyjną (siedziba
szkoły podstawowej nr 4), kulturalną
(sala widowiskowa) oraz sportową (pły‐
walnia, hala sportowa, zespół boisk). In‐
westycje wykonywał zwycięzca przetar‐
gu – firma Budimex. Po okresie silnych
restrykcji związanych z ogólnopolską
epidemią koronawirusa MCER stopnio‐
wo wraca na pierwotne tory. Czynne są
już boiska, hale i sala widowiskowa, od
soboty będzie można też wybrać się na

basen.
MCERwpigułce

Część szkolna: 34 sale lekcyjne, pięć
świetlic, szatnie, dwie biblioteki (miejska
i szkolna), blok żywieniowy, patio na ze‐
wnątrz dla uczniów, miasteczko ruchu
drogowego, dachy bagienne m.in. do
prowadzenia lekcji przyrody;

Część sportowa: basen (sportowy:
sześć torów po 25 m., basen rekreacyjny,
basen dla dzieci, zjeżdżalnia, część SPA z
saunami, grotą solną i śnieżną), sala
sportowa (1500 mkw) ze ściankami
wspinaczkowymi, sala fitness, sala spor‐
tówwalki, boisko ze sztucznąnawierzch‐
nią, oświetleniem oraz bieżnią, strefa
ćwiczeń;

Część kulturalna: sala widowiskowa
przygotowana na przedstawienia teatral‐
ne, seanse filmowe i koncertymuzyczne;

Komendant Straży Miejskiej
w Ząbkach

prowadzi nabór kandydatów

stanowisko Aplikant (w charakterze
strażnik miejski),

w pełnym wymiarze czasu pracy. Ilość
wolnych stanowisk – 3.

Pełna treść oferty pracy na stronie
internetowej: http://strazmiejska-zabki.pl/php/.

Komplet dokumentów należy złożyć do
dnia 10.07.2020 r. do godz. 15:00

Przypomnijmy, gazeta funkcjonuje od 2013 roku zarównowwersji papierowej,
jak i internetowej. Uwzględniając licznepostulaty ze stronyCzytelnikówpostano‐
wiliśmy zmienić stronę internetową gazety, czyniąc ją bardziej przejrzystą, i co
najważniejsze, wypełnioną po brzegi najnowszymi informacjami. Teraz, w jed‐
nym miejscu, znajdziecie Państwo wszystkie najważniejsze zapowiedzi wydarzeń
kulturalnych, sportowych, edukacyjnych.

Dzięki temu nie ominie Was nic waż‐
nego, co będzie miało się wydarzyć na
terenie 12 gminpowiatuwołomińskiego.

Ponadto serwis oferuje najświeższe
aktualności, usystematyzowane w trzech
kategoriach: samorządowe, społeczne i

kulturalno-sportowe. Te z kolei dzielą się
na bardziej szczegółowe podkategorie.

Serdecznie zapraszam do lektury

Mirosław Oleksiak
- redaktor naczelny

Nowy serwis informacyjny
gazety Wiadomości.pw


