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w numerze
Ochocka Parada 
Niepodległości

W niedzielę, 17 czerwca 
2018 roku, na warszawskiej 
ochocie odbyła się Ochocka 
Parada Niepodległości. W or-
ganizację które od miesięcy za-
angażowanych było wiele osób, 
instytucji z dzielnicy. Parada 
zakończyła się wielkim sukce-
sem. Jak podają źródła policyjne 
wzięło w niej udział około 5 ty-
sięcy uczestników.

>>> Str. 8-9

Rodzinny Festyn z 
okazji Dnia Dziecka 
za nami

W upalną niedzielę 10 
czerwca w gościńcu Radoszyna 
w Łaziskach gmina Iłów odbył 
się kolejny, bo już 18 Rodzin-
ny Festyn z okazji Dnia Dziec-
ka. Pomysłodawcą i głównym 
organizatorem tej imprezy 
nieprzerwanie od 2001 roku 
jest Mariusz Ambroziak.

>>>Str. 12

reklama

Wybory samorządowe zbliżają 
się wielkimi krokami. Już na 
przełomie października i listo-
pada poznamy nazwisko nowe-
go prezydenta Warszawy.  Do 
grona ubiegających się o to 
stanowisko dołączył burmistrz 
Targówka Sławomir Antonik. 
Wystartuje on z ramienia ruchu 
samorządowego Bezpartyjni.

Swoją decyzję o starcie w 
wyborach na prezydenta stoli-
cy burmistrz Antonik ogłosił 
podczas konferencji prasowej, 
która odbyła się pod Pomni-
kiem Bohaterów Warszawy.

-  Chcemy Warszawy 
spełniającej nasze oczeki-
wania i potrzeby. Przyjazna 
stolica, przyjazne miasto, 
przyjazny samorząd to real-

ne oczekiwania, które nale-
ży wypełnić. Dlatego uwa-
żam, że my, mieszkańcy, w 
wyborach samorządowych 
musimy dostać możliwie 
szeroką i realną ofertę pro-
gramu nie na rok lub dwa 
lecz na najbliższych kilka 
lat. Właśnie z tego powodu 
jako kandydat Bezpartyj-
nych zdecydowałem się na 
start w nadchodzącej kam-
panii wyborczej na urząd 
Prezydenta Warszawy. Nie 
będę składał pustych obiet-
nic, to nie jest w moim sty-
lu. Zawsze kierowałem   się 
dewizą, że lepiej narazić się 
na krytykę mówiąc prawdę 
niż kłamstwem zdobywać 
poparcie. - powiedział pod-
czas konferencji Sławomir 
Antonik

Burmistrz Antonik od 
dwunastu lat związany jest z 
warszawskim samorządem. 
Mieszkańcy Targówka znają 
go m.in. z funkcji przewodni-
czącego Rady Osiedla, pracy w 
Radzie Nadzorczej SM Bród-
no. Obejmował funkcję wi-
ceburmistrza, a od 2013 roku   
jest burmistrzem Targówka.

- Pracowałem i pracuję jako 
burmistrz dzielnicy Targówek, 
miejsca dla mnie bardzo szcze-
gólnego, tutaj się wychowałem 
i dorastałem, ale też miejsca 
bardzo wymagającego, ponie-
waż Targówek jest dzisiaj jed-
ną z najszybciej rozwijających 
się dzielnic. Moje doświadcze-
nia chcę wykorzystać w służ-
bie mieszkańców całego mia-
sta.- dodał Sławomir Antonik

Ruch Samorządo-
wy  BEZPARTYJNI  zrzesza 
lokalnych samorządowców z ca-
łej Warszawy. Tworzy go wielu 
wójtów, burmistrzów i prezyden-
tów miast z całej Polski, m.in. 
Szczecina czy Zielonej Góry. Na 
Mazowszu w jego skład wchodzi 
m.in.  Mazowiecka Wspólnota 
Samorządowa.

Sławomir Antonik
Od 2013 roku pełni 

funkcję burmistrza dzielnicy 
Targówek. Ukończył Poli-
technikę Warszawską, potem 
podyplomowo w Europejską 
Wyższą Szkołę Prawa i Ad-
ministracji, Akademię Leona 
Koźmińskiego oraz Austriac-
ką Izbę Gospodarczą. Od 
wielu lat aktywnie uczestni-
czy w życiu miasta. 

Sławomir Antonik kandydatem 
Bezpartyjnych na prezydenta Warszawy
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Stowarzyszenie Mazowiecka 
Wspólnota Samorządowa jest or-
ganizacją, która gromadzi liczne 
grono działaczy samorządowych 
i sympatyków, zaangażowanych 
w rozwój samorządnej Rzeczpo-
spolitej. Działalność publiczną 
prowadzimy od roku 2001 będąc 
stowarzyszeniem posiadającym 
osobowość prawną potwierdzoną 
wpisem do Krajowego Rejestru 
Sądowego.

Członkami Mazowiec-
kiej Wspólnoty Samorządo-
wej są w dużej części radni 

różnych szczebli samorzą-
du lokalnego w gminach 
czy powiatach. Oddziały 
powiatowe naszego Stowa-
rzyszenia prowadzą aktyw-
ną działalność w ponad 20 
powiatach na terenie całego 
Mazowsza. Wielu działaczy 
Wspólnoty Samorządowej 
pełni z wyboru mieszkań-
ców ważne funkcje wójtów, 
burmistrzów, starostów oraz 
uczestniczą w kierowniczych 
strukturach rad gminnych i 
powiatowych.

Głównymi zadaniami 
które stawia przed sobą 
Mazowiecka Wspólnota 
Samorządowa są działa-
nia na rzecz rozwoju idei 
samorządności i zasad de-
mokracji w życiu społecz-
nym opartych na chrześci-
jańskim systemie wartości 
oraz prowadzenie działal-
ności na rzecz edukacji pa-
triotycznej i obywatelskiej. 
Przestrzeganie zasad etyki 
i przejrzystość w służbie 
publicznej to podstawowa 

zasada którą kierujemy się 
w swojej działalności. Ce-
lem naszych działań jest 
uczciwa służba mieszkań-

com Mazowsza w różnych 
strukturach działalności 
samorządowej.

WWW.MWS.ORG.PL 

Mazowiecka Wspólnota Samorządowa

Działajmy razem 
na Mazowszu!

Nasze środowisko jest otwarte dla wszystkich 
tych którzy chcą działać na rzecz rozwoju 

naszych „małych ojczyzn”. Zapraszamy 
do współpracy i kontaktu z naszymi 

przedstawicielami:

- Konrad Rytel: Prezes MWS: t. 693 920 768, e. konrad-rytel@wp.pl 

- Grzegorz Wysocki: Wiceprezes MWS, region M.St. Warszawa, t. 505 
132 580, e. wysocki1410@gmail.com

- Paweł Kłobukowski: Wiceprezes MWS, region północno-zachodniego 
Mazowsza, t. 505 004 385, e. boruta@boruta.biz 

- Krzysztof Górak: Wiceprezes MWS, region południowego Mazowsza t. 
601 808 160, e. kg@cedab.pl 

- Grzegorz Nowosielski: Wiceprezes MWS, region północno-wschodnie-
go Mazowsza, t. 697 820 209, e. grzegorz.nowosielski@wyszkow.pl 

WIĘCEJ INFORMACJI I KONTAKTÓW NA STRONIE WWW.MWS.ORG.PL 
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Od lat jesteśmy świadkami 
bezpardonowej walki w naszej 
polityce. Uważam, że powodem 
tej partyjnej przepychanki nie 
są idee, ani chęć realizacji wła-
snego programu. Prawicowy PiS   
jest partią populistyczną, co na 
prawicy europejskiej nie jest ni-
czym nowym, ale gospodarczo i 
społecznie jest socjalistyczny. Dla 
odmiany lewicowe SLD, czy wręcz 
lewacka Partia Razem są spo-
łecznie czuli jedynie w warstwie 
obyczajowej, ale już w kwestiach 
gospodarczych, wrażliwość lewi-
cowa zanika.

Istnienie systemu partyj-
nego nie jest złem samym w 
sobie. Po zmianie ustrojowej 
89 roku przynależność par-
tyjna była oczekiwana. To 
nowopowstające partie mia-
ły być rdzeniem rodzącej się 

demokracji. Komitety Oby-
watelskie były alternatywą, 
niestety wtedy niedocenioną. 
No, ale również my wszyscy 
byliśmy wtedy „pijani” naszą 
wolnością , uważaliśmy, że 
ją wywalczyliśmy i na pew-
no jej nie oddamy. Tymcza-
sem wybory po wyborach, 
ta obywatelska wolność była 
nam przez partie odbierana i 
dzisiaj nie jesteśmy podmio-
tem naszych wolności, ale 
jedynie przedmiotem dzia-
łalności partii politycznych. 
Partie nie potrafią jeszcze 
dzisiaj zagwarantować wy-
niku głosowania, ale to one 
decydują o tym na co głoso-
wać możemy. Taka sytuacja 
nie jest dyskomfortowa dla 
wszystkich. To właśnie taki 
system - wbrew pozorom 
- pozwala na stworzenie na-

miastki stabilności życiowej, 
bo daje możliwości działania 
w ramach jakiegoś planu 
gospodarczego.   Oceną tego 
planu zajmujemy się raz na 
cztery lata. Ale nie wszyscy. 
Zajmują się nim tylko ci, 
którzy wierzą że ich głos się 
liczy oraz ci, którzy żadnych 
zmian nie oczekują. Pierw-
si bo szukają pozytywnych 
zmian, drudzy bo przeciwko 
zmianom głosują. Niedobrze 
, że Komitety Obywatelskie 
do końca nie odegrały swo-
jej roli w budowie demokra-
tycznej Polski. Partie odebra-
ły nam Państwo, zasadniczo 
odebrały Samorządy. Dopie-
ro ostatnie wybory w 2014 
roku zmieniły partyjne status 
quo w naszej polityce samo-
rządowej. Komitety Wybor-
ców, Stowarzyszenia Miesz-

kańców czy też Aktywiści 
Miejscy, odegrali większą 
role i mają Radnych, którzy 
ich reprezentują. Dzisiaj je-
steśmy znużeni partiami, ich 
ciągłymi kłótniami i to nie 
zależnie czy koalicji z opozy-
cją, czy opozycji z opozycją, 
o wszystko, o każde zacho-
wanie, decyzję czy też zanie-
chanie. Bez żadnego umiaru, 
nie istnieją racja stanu, ani 
zwykła przyzwoitość. Nasz 
sprzeciw przeciwko temu, to 
właśnie jest siła napędowa na 
nowo rodzącej się obywatel-
skości.

Bo chodzi o to, aby na-
sze małe ojczyzny od tej plagi 
partyjności uwolnić. W tej 
sprawie wszystko zależy od 
nas samych. Od naszych chę-
ci, zaangażowania i poziomu 

wyobraźni. Te trzy cechy są 
niezbędne, aby można re-
alizować idee społeczeństwa 
obywatelskiego. Potrzeba, aby 
powstawały obywatelskie pro-
gramy wyborcze, niezbędne 
jest nasze zaangażowanie, żeby 
wybory wygrywać i trzeba 
mieć wyobraźnie, aby widzieć   
Polskę Samorządową podzielo-
ną na kandydatów partyjnych i 
bezpartyjnych.

I na koniec. Ilu jest partyj-
nych działaczy w Polsce - 200, 
300 no góra 500 tyś. osób. A 
ilu jest wyborców - 25 mln? To 
jak to się dzieje, że ta ich par-
tyjna mniejszość, bezwzględnie 
zawłaszczyła naszą obywatelską 
większość? I temu właśnie mu-
simy się przeciwstawić.

JERZY BUDZYN

Dlaczego samorząd 
powinien być bezpartyjny?
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Jak powstają programy wyborcze ? Partia zbiera 
zespół ludzi, są to specjaliści od marketingu, polito-
lodzy, socjologowie i psychologowie społeczni. Te ze-
społy skupiają się na  problemach społecznych, które 
mogą być pomocne do polaryzacji sceny politycznej. 
Chodzi o to, aby w społecznym odbiorze występowały 
dwie grupy – my (którzy chcemy dobrze) i oni (którzy 
nie mają kontaktu ze społeczeństwem) więc siłą rze-
czy są przeciw. Na tej podstawie tworzony jest zbiór 
„uniwersalnych” zapisów programowych. Oto przy-
kład - „naszym celem jest poprawa edukacji w naszym 
mieście najlepiej poprzez lepsze wykorzystanie ist-
niejącego potencjału i o ile to będzie możliwe powięk-
szenie środków finansowych”. Czyż można o większe, 
pustosłowie.

Do tych obietnic uniwersalnych powtarza-
nych we wszystkich partyjnych programach do-
kładamy te, które są aktualnym przedmiotem 
sporu społecznego. W najbliższych wyborach 
będą to na pewno „walka ze smogiem i poprawa 
jakości powietrza”. Kłaniając się młodym wybor-
com bez wątpienia obiecają budowę przedszkoli 
i żłobków, no i oczywiście budownictwo komu-
nalne Bez wątpienia programy partii postępo-
wych będą zawierały finansowanie programów 
in vitro.

Do takiego Krajowego Programu Wybor-
czego Partii   trzeba dodać jeszcze trochę spraw 
lokalnych. W Warszawie będzie to sprawa repry-
watyzacji i nieprawidłowości, które w ramach re-
alizacji tego procesu się pojawiły. Trzeba będzie 
wspomnieć o Miejscowych Planach Zagospoda-
rowania Przestrzennego i nie zapomnieć o walce 
z deweloperami. No i na koniec na pewno pro-
blem budowy II linii metra (a konkretnie czy ma 
być przedłużone na Białołękę) i III linii metra.

Większość wyborców z którymi w moim ży-
ciu rozmawiałem nie znało programu wyborcze-
go partii na którą oddawali głos. Byli wyborcami 
partii, ze względu na sympatię do tej partii, a nie 
poparcia jej programu. Mam wrażenie, że pro-
gramy wyborcze czytają  jedynie działacze partyj-
ni i to tylko po to by móc je komentować.

Partie, tworzą puste programy wyborcze, 
które maja budzić w wyborcach emocje. Ponie-
waż, tych kampanii wyborczych w Polsce Demo-
kratycznej było już całkiem sporo, muszą szukać 
coraz mocniejszych argumentów, żeby znowu 
wyborców zachęcić. Więc coraz częściej partie 
idą w populizm, coraz większy i coraz mniej 
prawdopodobny.

Czy można zatem programy wyborcze „ucy-
wilizować” tj. uczynić je bardziej obywatelskimi. 
Taką „obywatelskość” mają programy Stowa-
rzyszeń Mieszkańców czy też Aktywistów Miej-
skich. Tylko one są pisane z mieszkańcami. Są 
pisane dla mikro- wspólnot i muszą odpowia-
dać na społeczne zapotrzebowanie. Za każdym 
razem sposób powstawania takiego programu 
dla okręgu wyborczego, dzielnicy, małej miej-
scowości jest indywidualny ze względu na jego 
twórców, czyli po prostu naszych sąsiadów. Bo 
nikt tak dobrze jak my sami, nie wie co nam jest 
potrzebne, żeby żyło się lepiej i łatwiej. Musimy 
spróbować uwierzyć, że bezpartyjni są alterna-
tywą i to oni właśnie są narzędziem Społeczeń-
stwa Obywatelskiego. Obywatelskie Programy 
Wyborcze mają jedną niedocenianą zaletę. Jeżeli 
jako obywatel uczestniczyłem w jego tworzeniu, 
to jestem zainteresowany, aby moje pomysły się 
w tym programie znalazły, a jeżeli już tam są, to 
chcę, aby były realizowane. Zatem będę głoso-
wał, sprawdzał, przypatrywał się, kontrolował 
i oceniał. Czyli będę robił wszystko to, co jest 
społecznie pożądane, aby władza była z „nas” i 
„nasza”. Abyśmy się z nią identyfikowali. Po pro-
stu, żeby była „obywatelska”

JERZY BUDZYN

Elektorat głosuje na partie. 
Obywatele na ludzi i programy
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22 czerwca 2018 roku w Rekto-
racie Akademii Sztuki Wojennej 
w Warszawie, został podpisany 
list intencyjny między Akademią 
Sztuki Wojennej, reprezentowaną 
przez Jego Magnificencję Rektora 
– Komendanta Pana Gen bryg dr 
inż. Ryszarda Parafianowicza, Ma-
zowiecką Wspólnotą Samorządo-
wą, reprezentowaną przez Pana 
Prezesa Konrada Rytel i Miasto 
Piastów reprezentowane przez 
Pana Burmistrza Grzegorza Szu-
plewskiego. Strony porozumienia 
zadeklarowały współpracę w dzie-
dzinie realizacji tzw. Trzeciej Misji 
Uczelni dotyczącej opracowania 
programów kształcenia i działań 
dydaktycznych, kursów, szkoleń 
dla niestandardowych odbiorców 
szkolnictwa wyższego.

Współpraca ma obejmo-
wać wyłącznie realizowane 
wspólnie działania prowadzo-
ne na rzecz społeczności lo-
kalnych i regionalnych, przy-
czyniające się do rozwoju 
kompetencji kluczowych, 
odpowiadających potrzebom 
rynku pracy, gospodarki i 
społeczeństwa. Przewiduje się 
kształcenie i realizację działań 
dydaktycznych, kursów, szko-
leń (m.in. w ramach uniwer-
sytetów dziecięcych, uniwer-
sytetów drugiego i trzeciego 
wieku), dla niestandardowych 
odbiorców szkolnictwa wyż-
szego, służących rozwijaniu u 
jego uczestników kompetencji 
pozwalających na: wychowanie 
w duchu patriotycznym, akty-
wizację społeczną i zawodową, 
poszerzanie wiedzy historycz-

nej, ogólnej i specjalistycznej 
oraz rozwój zainteresowań, a 
także pobudzenie aktywności 
edukacyjnej i kulturalnej, za-

pobieganie społecznemu wy-
kluczeniu.

Oprócz sygnatariuszy 
porozumienia w spotkaniu 

uczestniczyli Pan płk nawig 
dr hab. prof. ASzWoj Bogdan 
Grenda – Dziekan Wydziału 
Bezpieczeństwa Narodowego 

oraz dr n med. Mateusz Ku-
czabski – Dyrektor PIASTUN 
SPZOZ.

(OPR. MK)

Współpraca w edukacji

4 czerwca 2018r. minęło dokład-
nie 29 lat od częściowo wolnych 
i demokratycznych wyborów do 
polskiego parlamentu. W wybo-
rach których „Solidarność” odnio-
sła wielkie zwycięstwo wyborcze, 
czego konsekwencją był upadek 
komunizmu i dynamiczne prze-
miany w Polsce, ale i całe całej Eu-
ropie Środkowo-Wschodniej.

Mazowiecka Wspólnota 
Samorządowa, Stowarzyszenie 
Wolnego Słowa oraz Ruch 
Samorządowy Bezpartyjni 
kolejny już raz zorganizowali 
w tym dniu spotkanie wspo-
mnieniowe dla działaczy So-

lidarnościowych z tamtych lat 
z Warszawy i okolic. Spotka-
liśmy się 4 czerwca o godzinie 
19.30 w Barze Kępa Potocka 
na Żoliborzu i do późnych 
godzin rozmawialiśmy, dysku-
towaliśmy w gronie znajomych 
i przyjaciół.

Pamiętamy tamte czasy, 
ludzi którzy walczyli o wolną 
i demokratyczną Polskę. Dzię-
kujemy za spotkanie! Żoliborz 
dla Niepodległej!

 
Leszek Stall - Stowarzysze-

nie Wolnego Słowa
Mariusz Ambroziak - Ma-

zowiecka Wspólnota Samorzą-
dowa

Grzegorz Wysocki - Ma-
zowiecka Wspólnota Samorzą-
dowa

Żoliborz dla Niepodległej! Pamiętamy!

Od lewej stoją: Burmistrz Miasta Piastowa Pan Grzegorz Szu-
plewski, Rektor - Komendant Akademii Sztuki Wojennej Pan 
gen bryg dr inż. Ryszard Parafianowicz, Prezes Mazowieckiej 
Wspólnoty Samorządowej Pan Konrad Rytel, Dziekan Wy-
działu Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj Pan płk nawig dr 
hab. prof. ASzWoj Bogdan Grenda
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5 lipca pożegnaliśmy ikonę polskiego sportu. 
Lekkoatletka, którą kochała cała Polska spo-
częła na warszawskich Powązkach.

Cicha, skromna, przyjacielska, praw-
dziwa dama i królowa sportu – tak wspo-
minali ją wszyscy podczas uroczystości 
żałobnych. 

Irena Szewińska to największa legen-
da polskiego sportu. W całej historii nie 
było tak utytułowanej lekkoatletki. Zdo-
była 7 medali olimpijskich, 12 razy biła 
rekordy świata.

O jej śmierci poinformowali mąż i 
syn i tu warto wspomnieć, że poza mi-
łością do sportu, to właśnie rodzina była 
na pierwszym miejscu u naszej wielkiej 
sportsmenki.

- Za moimi sukcesami stali najbliżsi - 
mówiła jakiś czas temu Irena Szewińska w 
wywiadzie dla „Twojego Stylu”. - Cieszę 
się, że nigdy nie musiałam wybierać mię-
dzy karierą a  rodziną. Zawsze mogłam 
liczyć na męża, który był również moim 
trenerem!

Tłum, który przyszedł pożegnać Ire-
nę Szewińską zbierał się już przed godzi-
ną 13. Na uroczystość przyjechało wiele 
znaczących w kraju osób, w tym sam 
prezydent Andrzej Duda. O godzinie 13 
odprawiono mszę w Katedrze Wojska 
Polskiego.

- Irena Szewińska była wielką damą, 
która uważała, że jest zobowiązana, by po 
swojej karierze zawodniczej, pełnić misję 

wobec lekkiej atletyki, sportu i społeczeń-
stwa. Do samego końca tę misję realizo-
wała - wspominał Robert Korzeniowski.

Poruszających słów nie zabrakło też 
od prowadzącego nabożeństwo, ks. Ma-
riana Florczyka.

- Walczyła dzielnie. Jest czas narodze-
nia i czas umierania. Odeszła. Ten czas 
ziemski dla niej się skończył. Odeszła 
wielka mistrzyni, troskliwa matka i sław-

na Polka. Księga jej życia już się zamknę-
ła. Szkoda, wielka strata – mówił.

Po mszy św. kondukt żałobny udał 
do mogiły na Powązkach gdzie padły ko-
lejne wzruszające słowa pożegnania, m.in. 
od prezydenta.

Za organizację uroczystości pogrze-
bowych odpowiedzialne było Miejskie 
Przedsiębiorstwo Usług Komunal-
nych  Sp. z o.o. - jedna z najstarszych 

marek działających w stolicy z branży 
funeralnej i jedna z największych tego 
typu firm w Polsce. Firma ta odpowie-
dzialna była m.in. za organizację uro-
czystości pogrzebowych po katastrofie 
smoleńskiej w 2010 roku. Od dłuższe-
go czasu zajmuje się również wspiera-
niem weteranów wojennych poszkodo-
wanych w wyniku walk na froncie poza 
granicami Polski oraz uczestniczy w 
przedsięwzięciach realizowanych przez 
m.st. Warszawę.

Irena Szewińska - ostatnie pożegnanie
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W niedzielę, 17 czerwca 2018 roku, na war-
szawskiej ochocie odbyła się Ochocka Para-
da Niepodległości. W organizację które od 
miesięcy zaangażowanych było wiele osób, 
instytucji z dzielnicy. Parada zakończyła się 
wielkim sukcesem. Jak podają źródła po-
licyjne wzięło w niej udział około 5 tysięcy 
uczestników.

Składamy serdeczne gratulacje dla 
organizatorów i wszystkich osób zaan-
gażowanych w jej organizację. Szcze-
gólne słowa uznania należą się zastępcy 
burmistrza dzielnicy Ochota, a zarazem 
wiceprezesowi Mazowieckiej Wspólno-
ty Samorządowej Grzegorzowi Wysoc-
kiemu który był inicjatorem tego wiel-
kiego patriotycznego przedsięwzięcia.

- Paradę planowaliśmy od roku. 
Drobiazgowe przygotowania i tysiące 
szczegółów, które często powodowały 
zwątpienie a wręcz przekonanie, że to 
się nie może udać. Oglądając liczne 
fotografie, filmy i komentarze publi-
kowane w mediach społecznościowych 
nasze obawy nie miały pokrycia w rze-
czywistości. Parada po raz kolejny udo-
wodniła, że duma z tego, że jest wolna 
Polska łączy wszystkich i daje nadzieję, 
że „Nas nie zmiecie wiatr”. Dziękuję 
wszystkim. Brawo WY. - powiedział po 
paradzie Grzegorz Wysocki 

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA PORTALU WWW.IOCHOTA.PL 

Ochocka Parada  Niepodległości
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Ochocka Parada  Niepodległości
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Stołeczni radni podjęli decyzje o 
powiększeniu 1. strefy biletowej. 
Od wrześnie wejdą w nią gminy 
Izabelin i  Konstancin-Jeziorna. 
Dla mieszkańców to bardzo dobra 
wiadomość, bo będą  płacić mniej 
za bilety. Bilet 30-dniowy normal-
ny kosztuje 110 zł, a to oznacza, że 
rocznie wydatki zmaleją o 840 zł.

Jak podkreśla miasto, 
skorzystają też warszawiacy 
bo obie gminy to popularne 
miejsca weekendowego wypo-
czynku mieszkańców stolicy. 
Izabelin leży w bezpośrednim 
sąsiedztwie Puszczy Kampino-
skiej, a na terenie Konstanci-
na-Jeziornej jest uzdrowisko ze 
słynnymi tężniami.

ŹRÓDŁO: PORTAL WARSZAWA I 
OKOLICE / WIO.WAW.PL 

Izabelin i Konstancin-Jeziorna w 1. strefie od września

To będzie inwestycja jakiej jeszcze w całym kraju 
nie ma. Najdłuższa sieć tuneli tramwajowych, 
podziemny przystanek czyli trasa tramwajowa 
do dworca Warszawa Zachodnia. Tramwaje War-
szawskie podpisały porozumienie z PKP PLK w tej 
sprawie.

Trasa będzie biegła od Grójeckiej, wzdłuż Bi-
twy Warszawskiej 1920 roku. W tunel wjadą w 
okolicy parku Zachodniego i nim dotrą do przy-
stanku zlokalizowanego pod ziemią (prawie 15 m 
pod torami kolejowymi). Przystanki tramwajowe 
i perony kolejowe będą połączone ruchomymi 
schodami i windami. Nie trzeba będzie wychodzić 
na zewnątrz by się przesiąść z pociągu do tramwa-
ju. Zyskamy wygodną przesiadkę na trasie z Woli 
do Wilanowa.

- Łączna długość tras, które powstaną w ra-
mach budowy połączenia tramwajowego War-
szawa Zachodnia – Wilanów przekroczy 12 
km, a na trasie będzie 49 peronów. Nowa linia 
tramwajowa do Wilanowa pobiegnie od Dworca 
Zachodniego ulicą Bitwy Warszawskiej 1920 r, 
na skraju parku Pole Mokotowskie, a dalej uli-
cami: Rakowiecką, Belwederską i Sobieskiego. 
Tramwaje Warszawskie zaplanowały także budo-

wę dwóch odgałęzień: w ciągu ul. Gagarina, na 
Sielce i w ciągu ul. Św. Bonifacego na Stegny. Po 
zakończeniu przez kolejarzy modernizacji stacji 
Warszawa Zachodnia trasa zostanie przedłużona 
na Wolę i Bemowo, najpierw przez ul. Krzyża-
nowskiego, a potem przez Ordona – mówi Ma-
ciej Dutkiewicz z TW.

ŹRÓDŁO: PORTAL WARSZAWA I OKOLICE / WWW.WIO.WAW.PL 

Najdłuższy tunel 
tramwajowy w Polsce
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W upalną niedzielę 10 czerwca w gościń-
cu Radoszyna w Łaziskach gmina Iłów 
odbył się kolejny, bo już 18 Rodzinny Fe-
styn z okazji Dnia Dziecka. Pomysłodaw-
cą i głównym organizatorem tej imprezy 
nieprzerwanie od 2001 roku jest Mariusz 
Ambroziak.

Na przybyłych licznie gości cze-
kało w bieżącym roku wiele atrakcji. 
Po rozpoczęciu imprezy i powitaniu 
uczestników swój występ dali młodzi 
wykonawcy z Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Iłowie pod kierun-
kiem Małgorzaty Czubiel. Następnie 
animatorzy zachęcali najmłodszych 
do wspólnej zabawy, konkursów z 
nagrodami i konkurencji rodzin-
nych. Ponadto cały czas możliwe 
były przejażdżki meleksem, korzy-
stanie z dmuchanych zamków, malo-
wanie buziek i fryzur, czy też zabawy 
ruchowe przy muzyce.

Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się stoiska  Poczty Pol-
skiej oraz Wojskowej Akademii Tech-
nicznej, której przedstawiciele zachę-
cali do zapoznania się z działalnością 
tej uczelni wojskowej.

Na specjalnie przygotowanym 
boisku odbył się pokaz gry w piłkę 
siatkową z udziałem byłego zawodni-
ka kadry narodowej  MarcinaNowa-
ka, który zaszczycił swoją obecnością 
na naszym iłowskim festynie rodzin-
nym już po raz drugi z rzędu.

Pani Ewa z MOW w Załusko-
wie wraz z młodzieżą zorganizowa-
ła kącik wspólnej zabawy. Wielką 
atrakcją były również samochody 
straży pożarnej oraz policji, do któ-
rych mogli wejść i obejrzeć od środka 
wszyscy chętni. Wielu zainteresowa-
nych zebrało się także przy stanowi-
sku pokazowym udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej, które ob-
sługiwał zawodowy strażak. Oprócz 
tego strażacy z  Ochotniczej Straży 

Pożarnej z Giżyc  utworzyli kurtynę 
wodną, co było niezwykle istotne dla 
uczestników w tak upalny dzień. Na 
wszystkich uczestników festynu cze-
kał poczęstunek z grilla oraz okazjo-
nalne koszulki z logo „Niepodległa”, 
bowiem tegoroczna iłowska impreza 
wpisuje się w program realizowany 
w ramach tego ogólnopolskiego pro-
jektu.

Właściciel pasieki „Paulinka” w 
interesujący sposób zapoznawał 
dzieci i młodzież z pracą pszczół, 
prezentował urządzenia służące do 
pozyskiwania miodu, jak również 
zachęcał do stosowania w życiu co-
dziennym pszczelich wytworów. 
Kolejną niespodzianką festynu był 
pokaz sokolniczy miejscowego pa-
sjonata ptaków drapieżnych – Igora. 
Było wielu chętnych do zrobienia 
zdjęcia z tym groźnym ptakiem. Du-
żym zaskoczeniem dla uczestników 
festynu był przyjazd kataryniarzy. 
Muzyka płynąca z prawdziwej kata-
rynki zrobiła niesamowite wrażenie 
na słuchaczach.

Organizatorzy, którymi jak co 
roku byli:  Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Ziemi  Iłowskiej  i  Mazo-
wiecka Wspólnota Samorządowaser-
decznie dziękują sponsorom, który-
mi w bieżącym roku byli: firma Attis 

Broker, MJM Brokers sp. Z o.o., 
Dekada B sp. Z o.o., IDS – Bud SA, 
ECM Group Polska SA, Poczta Pol-
ska, Wojskowa Akademia Technicz-
na, Sławomir Ambroziak – właściciel 
Zespołu Pałacowo – Parkowego w 
Słubicach, Krzysztof Jażdżyk. Patro-
nat medialny: Express Sochaczewski, 
e-sochaczew, radio Sochaczew. Orga-
nizatorzy dziękują również młodym 
wolontariuszom ze Stowarzyszenia 
na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej 
oraz wszystkim przybyłym na festyn.

WANDA DRAGAN

Rodzinny Festyn z okazji 
Dnia Dziecka za nami
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reklama

Co roku ponad 150 tysięcy Polaków dowia-
duje się, że ma raka. Liczba ta dramatycznie 
rośnie. Dlatego tyle mówi się w mediach o 
zmianie stylu życia na zdrowszy czy częst-
szych badaniach profilaktycznych. Warto 
również pomyśleć o innych możliwościach.

Jak zadbać o swoje zdrowie radzi 
Beata Waśniewska – prezes z agencji 
AMA Consulting Sp. z o.o. oferującej 
ubezpieczenia Warty.

W polskich domach nowotwór jest 
wciąż tematem tabu. Boimy się o nim 
rozmawiać i odsuwamy od siebie myśl, 
że moglibyśmy zachorować. Warto jed-
nak zawczasu, tak na wszelki wypadek, 
zastanowić się czy w przypadku wy-
stąpienia nowotworu jesteśmy gotowi 
podjąć z nim walkę.

Jak pokazują statystyki z rakiem co-
raz częściej można wygrać, ale to długi 
proces, w którym  niezwykle ważnym 
aspektem jest czas.  Taki czas możemy 
zyskać mając pieniądze. Dostęp do pu-
blicznej służby zdrowia stale się popra-
wia, jednak wciąż na niektóre zabiegi 
czeka się miesiącami. A nowotwór w 
tym czasie postępuje. Mając pieniądze, 
chorymoże brać pod uwagę badania 
i leczenie w prywatnych ośrodkach. 
Zaplecze finansowe jest też istotne z 
psychologicznego punktu widzenia. 
Choroba często utrudnia zarabianie 
pieniędzy, szczególnie osobom prowa-

dzącym firmy czy zatrudnionym na 
umowy cywilnoprawne. A potrzeby fi-
nansowe rodziny w tym czasie wcale nie 
są mniejsze – wręcz przeciwnie, pojawia 
się mnóstwo nowych wydatków. Taka 
sytuacja negatywnie wpływa na nasta-
wienie chorych do walki z chorobą.

Ubezpieczenie da nam wsparcie

Rozwiązaniem może być ubezpie-
czenie takie jak np. „Warta Sposób na 
Raka”. Ubezpieczenie zostało zapro-
jektowane tak, aby odpowiedzieć na 
specyficzne potrzeby ubezpieczonych, 
którzy zachorują. Dzięki środkom uzy-
skanym z polisy, nawet do 200 tys. zł w 
chwili diagnozy, chory może skorzystać 
z prywatnej służby zdrowia i uzyskać 
pomoc niemal natychmiast. Wykupi 
też nierefundowane leki, opłaci opiekę 
pielęgniarską, dojazdy na zabiegi czy 
zastosuje specjalną dietę.

Druga opinia medyczna w 14 dni

Ale pieniądze to nie wszystko. Gdy 
o sukcesie decyduje czas najważniejsze 
jest szybkie postawienie dobrej diagno-

zy i prawidłowe leczenie. Nowotwór 
jest najczęściej zdiagnozowany przez 
nieznanego nam lekarza, a stawką jest 
życie… Dlatego w ramach ubezpiecze-
nia Warta zorganizuje i pokryje koszty 
konsultacji medycznej przygotowanej 
przez lekarzy z wiodących światowych 
ośrodków leczenia nowotworów, takich 
jak np. Harvard Medical School. To 
może pomóc w dalszym leczeniu np. 
poprzez zaproponowanie nowego pla-
nu terapii. Jeśli zajdzie taka potrzeba, 
możliwe jest zorganizowanie telekonfe-
rencji z lekarzem prowadzącym.

Pomoc w trakcie leczenia przez 10 
lat od diagnozy

Oprócz wypłaconego świadczenia 
po diagnozie ubezpieczenie przewiduje 
także wypłaty przez 10 kolejnych lat, od 
otrzymania diagnozy - za operacje, che-
mioterapię, radioterapię i szeroki zakres 
usług assistance (w tym m.in pokrycie 
kosztów peruki). Co ważne, klient ko-
rzysta z ochrony „po diagnozie” już bez 
konieczności opłacania składki. Maksy-
malna wartość świadczeń może wynieść 
nawet 500 tys. zł.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zapraszamy do naszej agencji ubez-
pieczeniowej w Warszawie:

Biuro Białołęka: ul. Strumykowa 
28.  Biuro czynne: poniedziałek 8.00-
19.00, wtorek-czwartek 10.00.-18.00, 
piątek 8.00-19.00.

tel. 502 601 752 , e mail kontakt.
bialoleka@amaconsulting.pl

Biuro Mokotów: ul. Cypryjska 
2G. Biuro czynne od poniedziałku do 
piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

tel. 22 742 10 75 , e-mail kontakt.
mokotow@amaconsulting.pl 

WWW.AMACONSULTING.PL 

W walce z rakiem ważny jest czas. 
Warto być przygotowanym
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Podczas czerwcowej sesji radni 
udzielili Zarządowi Powiatu Woło-
mińskiego absolutorium z tytułu 
wykonania uchwały budżetowej 
na 2017 rok. Decyzja Rady Powiatu 
poparta była pozytywnymi opinia-
mi z Regionalnej Izby Obrachunko-
wej oraz Komisji Rewizyjnej Rady. 

W ubiegłym roku powia-
towy budżet wyniósł aż 208,5 
mln złotych. Prawie ¼ tej kwo-
ty (57,7 mln złotych) przezna-
czona została na inwestycje. 
Wśród kilkudziesięciu zrealizo-
wanych zadań dominują prace 
drogowe, jednak samorządow-
cy mogą pochwalić się też wy-
budowaniem kilku obiektów 
kubaturowych. 

Powiat Wołomiński to 12 
gmin o zróżnicowanej charak-
terystyce i stopniu rozwoju. W 
ostatnich latach władze powiatu 
skutecznie realizują zadania in-
westycyjnie konstruując budżet 
odpowiadający na potrzeby 
zarówno obszarów wiejskich, 
jak i miejskich. Kazimierz Ra-
kowski, starosta wołomiński 
wraz Zarządem Powiatu dużą 
wagę przykładają do budowy i 
modernizacji sieci dróg. Tylko 
w ubiegłym roku Powiat wydał 
na ten cel ponad 27,5 miliona 
złotych Do kwoty tej należy 
doliczyć dotacje, które powiat 
przekazał gminom na budowę 
dróg lokalnych – ponad 7 mln 
zł. W ramach inwestycji prowa-
dzonych przez powiat wykona-
no m.in. most w Kurach (gm. 
Tłuszcz, 2,5 mln zł), przebudo-
wano ul. Korczaka w Radzymi-
nie (842 tys. zł), zrealizowano 
też kolejny etap przebudowy 
ciągu ulic Załuskiego, Zagań-
czyka, Mareckiej i Szerokiej w 
Kobyłce (2,8 mln zł). Znaczne 
środki zainwestowane zostały w 
Wołominie: rozbudowano dro-
gi powiatowej nr 4360 – ul. Pił-
sudskiego i ul. Radzymińskiej 
w Wołominie (3,3 mln zło-
tych), za ponad 2 mln złotych 
wybudowano drogę między 
Majdanem a Wołominem. W 
Ząbkach 1,5 mln złotych wyda-
no na kolejny etap przebudowy 
Drewnickiej i Kochanowskie-
go. Warto zaznaczyć, że powiat 
zmodernizował też 14 km dróg 
kładąc asfaltowe nakładki.

Zarząd Powiatu z  pozytywną oceną

Od lewej: Karol Małolepszy - członek Zarządu,  Adam Łossan – wicestarosta, Marta Rajchert – członek Zarządu, Kazimierz Rakowski – starosta woło-
miński, Mariusz Dembiński – członek Zarządu.

Budowa bazy dla Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w Zagościńcu (gm. Wołomin)
Koszt zadania w 2017 roku 2 499 633,70 zł. Koszt całkowity: 3 515 433,38 zł.

Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej, Szerokiej w Kobyłce, DP 4352W Koszt zadania w 2017 roku: 2 805 557,15 zł, Koszt całkowity: 12 985 121,38 zł
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Jedną z ciekawszych inwe-
stycji, które zostały zrealizowane 
w ramach budżetu na 2017 rok 
jest budowa ronda na skrzyżo-
waniu ulic Mareckiej, Szerokiej 
i Dworkowej w Kobyłce (1,5 
mln zł). To cześć dużego pro-
jektu, który jeszcze w tym roku 
połączy Marki i Kobyłkę z dro-
gą wojewódzką 631, a także z 
Obwodnicą Marek. Na ten etap 
inwestycji powiat przeznaczy 
prawie 4 mln złotych, ale w tej 
kwocie znajduje się aż 3,4 mln 
złotych pozyskanych z progra-
mu wsparcia budowy dróg lo-
kalnych prowadzonego przez 
samorząd Mazowsza. 

W ubiegłym roku doszło też 
do zakończenia dwóch ważnych in-
westycji oświatowych. 14 paździer-
nika, w Dniu Edukacji Narodowej 
oficjalnie otworzono nową część 
Liceum Ogólnokształcącego w Ra-
dzyminie. W budynku o całkowitej 
powierzchni 5280 m kw. znalazły się 
sale przedmiotowe, pracownie in-
formatyczne, biblioteka i czytelnia, 
sala gimnastyczna oraz hala sporto-
wa. Łącznie inwestycja kosztowała 
9 milionów złotych. Również w 
Radzyminie powstała nowa siedziba 
Zespołu Szkół Specjalnych im. M. 
Konopnickiej. Nowoczesny i dosto-
sowany do potrzeb dzieci niepełno-
sprawnych budynek został oddany 
do użytku 1 września. Obiekt po-
nadto jest siedzibą dla filii powiato-
wych wydziałów i instytucji. 

Władze powiatu liczą, że w ko-
lejnych latach duże korzyści przy-

niesie wybudowana w ubiegłym 
roku baza dla Wydziału Inwestycji i 
Budownictwa w Zagościńcu. Stale 
powiększający się park maszynowy 
wymaga odpowiedniego garażowa-
nia. Posiadanie własnego zespołu 
realizacyjnego pozwala powiatowi 
na uniezależnienie się od 
koniunktury na rynku i 
realizacje znacznej części 
prac własnymi siłami. To 
zdecydowanie tańsze i czę-

sto efektywniejsze rozwiązanie niż 
szukanie wykonawców zewnętrz-
nych. W okresach lepszej koniunk-
tury firmy często dyktują zaporowe 
dla samorządów ceny lub w ogóle 
nie są zainteresowane lokalnymi 
przetargami. 

Zarząd Powiatu z  pozytywną oceną

Adaptacja budynku na potrzeby Zespołu 
Szkół Specjalnych w Radzyminie  wraz z 
budową nowego skrzydła na cele admini-
stracyjno-biurowe
Koszt zadania w 2017 roku: 4 803 467,05 zł, 
Koszt całkowity: 6 319 570,24 zł

Przebudowa mostu w Kurach (gmina Tłuszcz), Koszt zadania: 2 545 222,27 zł



16 Mazowiecka Wspólnota Samorządowa MWS.ORG.PL


