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Młodzież kontra Marszałek

W ostatnim czasie, w Ząbkach przy 
ul. Powstańców 25 miało miejsce uro-
czyste otwarcie jedynego w swoim 
rodzaju miejsca - „San Marino”. To 
pierwszy tego typu obiekt w Ząbkach, 
który łączy w sobie salę balową, re-
staurację, kawiarnię oraz cukiernię.  

- Tworząc to wyjątkowe miejsce kie-
rowaliśmy się chęcią stworzenia obiek-
tu o charakterze rodzinnym, łączącego 

w sobie: restaurację, cukiernię, kawiar-
nię oraz salę bankietową – podkreślają 
właściciele Joanna i Bartosz Naszkow-
scy. Jest to typowe podejście, zgodnie 
z którym rodzina jest najważniejsza. 
- Od początku tworzyliśmy miejsce, 
które będzie unikalne i dostępne dla 
wszystkich i takie jest właśnie SAN 
MARINO. 

20 marca, marszałek woje-
wództwa mazowieckiego Adam 
Struzik gościł w Publicznym 
Gimnazjum Nr 1 w Ząbkach.

Wśród gości znaleźli się rów-
nież: starosta wołomiński Piotr 
Uściski, władze Ząbek z burmi-
strzem Robertem Perkowskim 
na czele oraz dyrekcja szkoły. 
Jednak tego dnia najważniejsi 
byli uczniowie, bowiem mar-
szałek przyjechał specjalnie dla 
nich. Bała to niezwykle ciekawa 
lekcja wiedzy o społeczeństwie, 
zdobyta nie tylko z książek, czy 
innych pomocy naukowych, ale 
podana w sposób praktyczny, co 
uczniom niezwykle przypadło 

do gustu. Najpierw marszałek 
opowiedział o pracy w urzędzie 
marszałkowskim, potem zaś 
nadeszła tura pytań, nierzadko 
bardzo trudnych. W ostatnich 
latach, szkoły coraz częściej 
zapraszają w swe mury ludzi, 
którzy odnieśli sukces w swojej 
dziedzinie. Dla wielu uczniów to 
ważna inspiracja w wyborze ich 
drogi życiowej.

MO

San Marino w Ząbkach

Sztandarowa inwestycja w toku

Choć do realizacji projektu kana-
lizacyjnego gmina Tłuszcz przygo-

towywała się długie lata, to wszyst-
ko na to wskazuje, że same prace 
budowlane mogą potrwać zaledwie 
kilka miesięcy. A jest to, jak na gmi-
nę Tłuszcz, historyczna inwestycja, 
o największym zaangażowaniu 
środków fi nansowych. Co istotne, 
inwestycja ta jest na tyle dobrze 

skrojona pod względem fi nanso-
wym i wdrażana w dobrym czasie, 
że nie rzuca budżetu gminy na ko-
lana, jak to ma miejsce w gminach, 
które realizowały duże projekty ka-
nalizacyjne.

Dokończenie str. 5

Dokończenie str. 8

Wspólny Bilet zostaje!

Bez 47% podwyżki, na dotych-
czasowych warunkach - „Wspólny 
Bilet” na terenie powiatu wołomiń-
skiego utrzymany! Nasi mieszkań-
cy również po 31 marca br. będą 
korzystać z tego komunikacyjnego 
udogodnienia.

20 marca w tej sprawie do porozu-
mienia doszli dyrektor ZTM Leszek 
Ruta oraz starosta wołomiński Piotr 
Uściński.

ZTM zgodził się na propozycję 
starosty - „Wspólny Bilet” będzie 

obowiązywał przynajmniej do końca 
czerwca br. - na takich samych zasa-
dach jak wcześniej i bez pierwotnie 
żądanej przez ZTM 47% podwyżki.

W tym czasie będą toczyły się dalej 
podjęte rozmowy i pertraktacje.

Rozmowy z ZTM były prowadzo-

ne przy akceptacji władz miast leżą-
cych na trasie kolejowej.

Pozostaje teraz jeszcze tylko sfor-
malizowanie umowy, podpisanie 
stosownych aneksów do porozumie-
nia.

Dokończenie str. 4

Piotr 
Kaczorek, 

Rzecznik Pra-
sowy Starostwa 
Wołomińskiego

Mirosław
Oleksiak

Miejsce 
na Twoją 
Reklamę

► Prace na Osiedlu Słoneczna
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Kultura:
- Serdecznie zapraszamy Państwa do oglądania na Placu 3 Maja w Wołomi-

nie wystawy pt. "Wołomin w oczach Józefa Zbigniewa Polaka". Ekspozycja jest 
dostępna do końca marca 2013 roku. 

- 5 kwietnia, o godz. 18.00, sala widowiskowa rozbrzmi dźwiękami mu-
zyki klasycznej w wykonaniu tegorocznych dyplomantów Szkoły Muzycznej 
im. Witolda Lutosławskiego w Wołominie. Na scenie zobaczymy siedmioro 
młodych muzyków, wokalistów: Macieja Gronka, Arnolda Kłymkiwa, Pauli-
nę Marszał, pianistkę Monikę Szczęsną, fl ecistkę Monikę Mech, wiolonczeli-
stę Mikołaja Rewuckiego oraz klarnecistę Damiana Kisielewskiego. W czasie 
swojej muzycznej edukacji wielokrotnie biorący udział i zdobywający pierw-
sze nagrody w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Koncert 
rozpocznie cykl koncertów dyplomowych, które potrwają do połowy czerw-
ca, a pierwszy z nich odbędzie się 25 kwietnia i zagra podczas niego Monika 
Szczęsna.

- Kolejna premiera wołomińskiego Studia Katastrofa już w kwietniu. A do-
kładnie 6 kwietnia o godz. 17.00, na deskach Miejskiego Domu Kultury w 
Wołominie młodzi aktorzy zmierzą się z niezwykle trudną materią, jaką jest 
dramat psychologiczny. A czego możemy spodziewać się po nowym projek-
cie? Rzecz dzieje się w nieokreślonej bliżej współczesności, w społeczeństwie 
wykluczającym indywidualną osobowość, traktowaną przez władze jako za-
grożenie SYSTEMU. Dlatego wykluczeni poddawani są pewnego rodzaju „re-
socjalizacji” w swoistym getcie - ośrodku odosobnienia zwanym „Szpitalem 
Odosobnień”. Spektakl jest w dużej części oparty na retrospekcjach, a dokład-
niej wspomnieniach pacjentów Szpitala. Scenariusz: Jan Andrzej Fręś. Reżyse-
ria: Norbert Rędzia 

- Burmistrz Wołomina, Ksiądz Proboszcz Parafi i p.w. Matki Bożej Królowej 
Polski w Wołominie oraz Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Wołominie 
zapraszają na koncert "Nuty Wielkiego Pasterza", który odbędzie się 7 kwiet-
nia o godz. 14.00, w Kościele Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie. 
Program „Nuty Wielkiego Pasterza”, autorstwa Krzysztofa Trebuni-Tutki, jest 
muzycznym wspomnieniem Papieża - Polaka, blisko związanego z górami i 
ludźmi gór, z emocjami, towarzyszącymi nam wszystkim, zachowującym Go 
w pamięci – euforią pierwszych miesięcy pontyfi katu, radością osobistych 
spotkań, ale też żalem i wzruszeniem trudnych doświadczeń.„Nuty Wielkiego 
Pasterza”- to już 30. fonogram w historii zespołu, ale pierwszy zarejestrowany 
na żywo w Studiu Koncertowym Polskiego Radia w Warszawie.

- Wiosenna aura dodaje wszystkim nowej energii. Po długiej zimie przy-
szedł czas na wiosenne Rodzinne Warsztaty Rękodzielnicze "Poznajmy Się 
Jeszcze Bliżej". Warsztaty, które co miesiąc odbywają się w Miejskim Domu 
Kultury to świetny sposób na spędzenie sobotniego południa z rodziną w spo-
sób aktywny, tworząc wspólnie, pod okiem wykwalifi kowanych instruktorów, 
piękne ozdoby, które wypełnią dom wiosenną atmosferą. Bo właśnie wiosenne 
kompozycje i ozdoby będą motywem przewodnim warsztatów, które odbędą 
się 13 kwietnia o godz. 12.00.

- Miejski Dom Kultury w Wołominie zaprasza na Wielką Galę Musicalowo-
-Operetkową w wykonaniu Miejskiej Orkiestry z Wołomina, która odbędzie 
się 13 kwietnia o godz. 18.00 w sali widowiskowej MDK. Doskonale znane 
wszystkim szlagiery scen musicalowych i operetkowych wypełnią tego dnia 
salę widowiskową dostarczając masę dobrej zabawy. Dochód z biletów zosta-
nie przeznaczony na zakup nowych i renowację starych instrumentów. Wstęp: 
15 zł normalny / 10zł ulgowy.

- Radzymiński teatr "Paradoks" po raz kolejny odwiedzi Miejski Dom 
Kultury w Wołominie. Tym razem dla wołomińskich widzów przygotował 
spektakl "Ożenek" Mikołaja Gogola w przekładzie Juliana Tuwima. Spektakl 
wyreżyserowany przez Panią Jadwigę Woźniak na deskach MDK zagości 14 
kwietnia, o godz. 17:00. Wystawiany już wcześniej między innymi w Radzy-
minie zebrał świetne recenzje w mediach i spotkał się z bardzo pozytywnym 
odbiorem przez widzów. Teraz odwiedzi Wołomin. To bardzo krzepiące, że 
środowiska kulturalne Wołomina i Radzymina stale ze sobą współpracują, a 
współpraca ta jest bardzo owocna. Dzięki temu artyści działający na obu tych 
terenach mają możliwość dzielić się swoimi doświadczeniami z jeszcze szerszą 
widownią, a widzowie mogą korzystać z bardzo szerokiej oferty kulturalnej na 
naprawdę wysokim poziomie.

WOŁOMIN

KOBYŁKA
Kultura:
- 7 kwietnia do obejrzenia i wysłuchania kabaret DNO. Bilety do nabycia w 

Miejskim Ośrodku Kultury, za jedyne 15 zł.
Inne:
- 28 marca – Jarmark Wielkanocny z udziałem twórców lokalnych i twór-

ców z Kurpi Białych  i Zielonych, godz. 12.00  Miejski Ośrodek  Kultury w 
Kobyłce

ZIELONKA
Inne:
- BEZPIECZNA PRZYSTAŃ coraz bliżej. Spotkamy się w Ośrodku Kultury 

i Sportu 13 i 14 kwietnia, aby zrobić coś dobrego, dobrze się bawiąc. Tego-
roczna akcja dobroczynna Zielonki wesprze tutejszy Dom Samotnej Matki. 
We wtorek, 26 marca spotykają się wolontariusze, aby już ustalać szczegóły. 
Program występów i turniejów też nabiera kształtów. Na stronie facebooka 
Akcji można zobaczyć, kto w jaki sposób nam pomaga oraz obejrzeć stwo-
rzony na potrzeby wydarzenia spot reklamowy. https://www.facebook.com/
bezpiecznaprzystan2013

MARKI
Inne:
- Od stycznia 2013 r. rozpoczę-

ła działalność sekcja badmintona 
WWL Badminton Club. Zajęcia 
odbywają się w hali sportowej Szko-
ły Podstawowej nr 4 w Markach ul. 
Duża 3. Mają charakter otwarty, 
przeznaczone są dla dzieci, młodzie-
ży i dorosłych mieszkańców Marek. 
Wystarczy zabrać ze sobą strój i obu-
wie na halę. Sprzęt typu rakiety i lotki 
zabezpiecza klub. 

Club ogłasza nabór do sekcji bad-
mintona dzieci, młodzież i doro-
słych. Zajęcia będą odbywały się w 
poniedziałki, środy i piątki w godzi-
nach 16.30 - 18.00 w hali widowisko-
wo - sportowej w Markach przy ul. 
Dużej 3. 

Zajęcia odbywają się przy współ-
udziale środków fi nansowych po-
chodzących z budżetu Miasta Marki 
przeznaczonych na realizację zada-
nia pod nazwą "Prowadzenie sekcji 
badmintona".

RADZYMIN
Kultura:

ZĄBKI

STARACHÓWKA
Inne:
Uroczyste obchody 150. Roczni-

cy Powstania Styczniowego 
Data: 7 kwietnia 2013 r. godz. 

13.00 
Miejsce: Borucza, Mogiły Po-

wstańców 1863 r. (gmina Strachów-
ka, powiat wołomiński) 

Organizatorzy: Starosta Wołomiń-
ski oraz Wójt Gminy Strachówka 

Patronat Honorowy sprawuje Pre-
zydent RP Bronisław Komorowski   

Komitet Honorowy: Biskup Po-
mocniczy Diecezji Warszawsko-Pra-
skiej Marek Solarczyk,  Wojewoda 
Mazowiecki Jacek Kozłowski, Mar-
szałek Województwa Mazowieckie-
go Adam Struzik,   Przewodniczący 
Społecznego Komitetu Obchodów 
Rocznicy Powstania Styczniowego 
Jarosław Kaczyński 

Współorganizator: LGD  Równiny 
Wołomińskiej 

 
PROGRAM 150. ROCZNICY 

POWSTANIA STYCZNIOWEGO 
13.00 – Inscenizacja Bitwy Po-

wstania Styczniowego pod Boruczą 
13.30 – Msza św. polowa przy mo-

gile powstańców w Boruczy 
14.40 – Przemówienia okoliczno-

ściowe 
15.00 – Apel Poległych 
15.10 – Złożenie wieńców pod 

pomnikiem bohaterów Powstania 
Styczniowego 

15.30 – Koncert Orkiestry Woj-
skowej w Warszawie 

15.50 – Występy uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych powiatu woło-
mińskiego oraz ZS im. Rzeczpospo-
litej Norwidowskiej ze Strachówki 

Inne:
- Proboszczowie Wołomińskich Parafi i  z Władzami Samorządowymi Wo-

łomina  gorąco zapraszają  wszystkich mieszkańców  do wzięcia udziału we 
wspólnym  czuwaniu modlitewnym, 2 kwietnia, o godz. 21.00, na Placu 3 
Maja w Wołominie przy pomniku Ojca Świętego

Kultura:
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Moje Miasto to moja Rodzina

Ząbki są miastem, które rozwi-
ja się w niesamowicie dynamiczny 
sposób. Trybuna główna, tunel pod 
torami kolejowymi, basen. To tylko 
część inwestycji, które coraz widocz-
niej scalają miasto w jedną, dobrze 
funkcjonującą całość. O obecnych 
i przyszłych inwestycjach oraz pry-
watnych zainteresowaniach rozma-
wiamy z Robertem Perkowskim – 
Burmistrzem Miasta Ząbki.

• Tunel, basen to inwestycje, o 
których bardzo teraz głośno. Czy 
po ich realizacji będzie Pan myślał 
o mniejszych inwestycjach, które 
poprawiłyby estetykę Ząbek?

• Widzimy potrzeby inwestycji 
mniejszej skali, także z myślą o es-
tetyce miasta, jednak z naciskiem 
na infrastrukturę, remont dróg. 
W przyszłości wyremontujemy na 
pewno ulice: Wiosenną, Sobieskie-
go, Pogodną, Malczewskiego i inne. 
Przymierzaliśmy się do moderniza-
cji parku im. Szuberta. Mamy nawet 
jego projekt koncepcyjny, jednak 
przerasta nas koszt takiej inwestycji. 
Szacujemy go na kilkaset tysięcy, a 
może nawet parę milionów. Teraz 
za wcześnie myśleć o tego typu in-
westycjach, ponieważ trwa budowa 
tunelu, a później trzeba będzie się za-
jąć uporządkowaniem terenu wokół 
niego. Co roku staramy się jednak 
poprawiać estetykę naszego miasta. 
Przeprowadzone zostały nasadze-
nia roślinne przy ulicy Batorego, czy 
ulicy Maczka. Dbając o estetykę, ale 
i ekonomikę, wymieniliśmy zwykłe 
oświetlenie uliczne na oświetlenie 
ledowe. Ostatnio zostało wymienio-
nych 150 – 200 lamp na przykład 
przy ulicy Wolności, Batorego czy 
Piłsudskiego.

• Czy obecna kadencja, którą Pan 
sprawuje różni się czymś od po-
przedniej?

• W naszej polskiej polityce, w 

naszych samorządach jest potrzeb-
na ciągłość. Przy swojej pierwszej 
kadencji kontynuowałem działania 
poprzedniego burmistrza. Obecna 
jest też kontynuacją mojej poprzed-
niej kadencji. Jest też momentem, 
gdy rozpoczynamy inwestycje na 
nowych obszarach. Widoczna jest 
konieczność powstania obiektów 
oświatowych: szkół, przedszkoli, 
nowej infrastruktury. Należy zająć 

się też ścisłym centrum miasta. Za-
dbać właśnie o estetykę poprzez ko-
ordynowanie działań deweloperów. 
Ważne, by powstawały komplekso-
we osiedla, w których na dole bu-
dynków mieszkalnych powstałaby 
mała przedsiębiorczość, by zadbać 
o wystarczającą ilość miejsc parkin-
gowych. Zdaję sobie jednak sprawę 
z tego, że jest to trudne działanie i 
na efekty trzeba poczekać parę lat. 

Chcemy także zająć się budynkami 
komunalnymi. Naszym priorytetem 
jest stworzenie nowego centrum 
komunalnego. Pragniemy stworzyć 
miasto, w którym każdy mieszka-
niec mógłby się cieszyć z przyja-
znego miejsca dla całych rodzin z 
dziećmi. Aby mieszkańcy mogli w 
Ząbkach spędzać swój wolny czas. 
Korzystać z basenu, sauny, pójść na 
wystawę, zajęcia artystyczne, pograć 

w squasha, napić się kawy w miej-
skiej kawiarence, zjeść dobry obiad 
w ząbkowskiej restauracji... 

• Ząbki za Pana kadencji znacz-
nie się zmieniły. Gdy idzie Pan uli-
cą ma Pan odczucie, że to miasto 
po części Pan stworzył?

• Nie chcę używać takich słów, bo 
jakbym zaczął tak myśleć to by zna-
czyło, że woda sodowa uderzyła mi 
do głowy. Ja każdym nowym obiek-
tem powstającym w Ząbkach cieszę 
się jak każdy tutejszy mieszkaniec. 
Mam przy tym świadomość, że bar-
dzo dużo pomagają nam przedsię-
biorcy, którzy podobnie jak ja wie-
rzą w to miasto. Cieszę się, że Ząbki 
się zmieniają, że poprzez różne in-
westycje tworzą się nowe miejsca 
pracy. Organizowane są rozmaite 
imprezy dla przedsiębiorców. Ostat-
nio w Ząbkach odbyło się spotka-
nie ząbkowskich przedsiębiorców 
z „Kanapą Forbesa” w tle. Podczas 
imprezy miało miejsce wręczenie 
statuetek „Ząbkowska Firma Roku” 
oraz uhonorowanie fi rm, które do-
łączyły do naszej akcji „Zniżka za 
dowód” .

• Praca burmistrza to aktywność 
zawodowa 24h/dobę. Zdarzają się 
chwile, podczas których czuje się 
Pan zwykłym facetem a nie burmi-
strzem Ząbek?

• Ale ja właśnie jestem takim zwy-
kłym facetem. Jak wracam do domu 
lubię majsterkować, choć nie zawsze 
niestety mam na to czas. Wiadomo, 
że na stanowisku burmistrza często 
musi się gdzieś być. Choć sprawia 
mi to przyjemność, niestety cierpi 
na tym moje życie rodzinne. Ale 
przecież moje miasto to moja ro-
dzina. Wierzę, że przed nami długa 
droga, ale też w to, że uda nam się z 
czasem przeobrazić centrum miasta 
w miejsce z pięknymi lokalami, pla-
cami i towarzyszącą im zielenią.

Rozmawiała
Sylwia
Kowalska

► Burmistrz Robert Perkowski konsekwentnie dąży do scalenia Ząbek w funkcjonalną, estetyczną 
całość.
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Wspólny Bilet zostaje!
Dokończenie tekstu ze str. 1

Porozumienie dotyczy współ-
pracy w zakresie funkcjonowa-
nia Wspólnego Biletu zarówno 
na odcinku łączącym Zagości-
niec z Warszawą Wileńską, jak 
i na odcinku łączącym Zagości-
niec z przystankiem Warszawa 
Rembertów. Od 1 marca 2012 
roku stroną porozumienia dla 
ZTM jest powiat wołomiński. Na 
realizację tego zadania powiat 
uzyskuje wsparcie finansowe od 
gmin: Ząbki, Zielonka, Kobyłka 
i Wołomin. Podstawą do rozli-

czeń między ZTM a powiatem 
jest tzw. pociągokilometr.

Przez kolejne trzy miesiące za 
każdy pociągokilometr stawka 
będzie wynosiła tak samo jak w 
ubiegłym roku – czyli 19,20zł.

Rzeczywisty koszt funkcjono-
wania Wspólnego Biletu będzie 
obliczany na podstawie liczby 
pociągokilometrów pomnożo-
nych przez tę stawkę. Powiat 
wraz z gminami będzie pokry-
wał 32,5 proc. tych kosztów.

Czy wrota Bitwy Warszawskiej zostaną otwarte?

Sobotnie popołudnie, 16 mar-
ca, siedziba Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Ossowie, przy ul. 
Matarewicza 150. W sali powo-
lutku gromadził się tłumek skła-
dający się z zainteresowanych  
losami projektów – Rowerem 
po Parku Kulturowym „Ossów – 
Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 
r.  oraz „Identyfikacja wizualna 
obiektów Parku Kulturowego i 
prezentacja ścieżki dydaktyczno 
– turystycznej”.

Wśród zebranych byli: dziekan 
ks. Jan Andrzejewski, burmistrz 
Wołomina Ryszard Madziar, bur-
mistrz Kobyłki Robert Roguski, 
sołtys Ossowa Grażyna Więch, 
radni Wołomina,działacze spo-
łeczni, przedstawiciele lokalnej 
prasy i mieszkańcy Ossowa.

W programie spotkania prze-
widziano prezentację ścieżki dy-
daktyczno - turystycznej – Ossów, 
zaprezentowanie tradycyjnej i 
internetowej identyfikacji wizu-
alnej obiektów znajdujących się 
w Parku Kulturowym, pokazanie 
szlaku rowerowego i związanych 
z nim działań, wspólną degusta-
cję ossowskich potraw lokalnych, 

wystawy związane z Ossowem, w 
tym rękodzieła lokalnego i prac 
plastycznych uczniów Zespołu 
Szkół w Ossowie, a także kilka 
innych punktów o charakterze 
rozrywkowo – rekreacyjnym.

Prezentację poprowadził Mak-
sym Gołoś – dyrektor samorzą-
dowej instytucji kultury „Park 
Kulturowy – Ossów – Wrota 
Bitwy Warszawskiej 1920 roku”. 
Kilka słów od siebie dodał bur-
mistrz Wołomina. Przypomnia-
no, jak wyglądały losy przed-
stawionego przedsięwzięcia  i 
pokazano podczas prezentacji 
miejsca pamięci narodowej, 
które będzie można zwiedzać w 

Iwona Potęga

Ossowie: pomnik ks. Ingnacego 
Skorupki, pawilon ekspozycyjny, 
zegar słoneczny, Krzyż Poległych 
pod Ossowem, most na rzecze 
Długiej, Kaplicę i Cmentarz Pol-
skich Żołnierzy, miejsce śmierci 
ks. Ignacego Skorupki, Obelisk 
ks. Skorupki oraz Krzyż – punkt 
oporu.

Trzeba przyznać, że realizacja 
projektu zapowiada się perspek-
tywicznie. Stworzenie miejsca, 
gdzie będą napływać turyści 
żądni zwiedzania i haustu hi-
storii, przy dobrej organizacji, 
podniesie walory turystyczne 
naszego powiatu, a tym samym 
dofinansuje go. Duże w tym 
zasługi zarówno poprzednich 
władz Wołomina, jak i obecnych, 
nie zapominając o ogromnych 
zasługach mieszkańców Ossowa 
i działaczy społecznych zaanga-
żowanych w promocję pomysłu 
powstania Parku Kulturowego.

Podczas spotkania pojawił 
się także głos, jak się wydaje 

słusznej krytyki – dziekana ks. 
Andrzejewskiego, który poparł 
realizację projektów, wskazując 
jednocześnie na duże niedocią-
gnięcia, w zakresie przedstawio-
nych informacji historycznych, 
co było spowodowane brakiem 
konsultacji. Dyrektor zobowiązał 
się do uzupełnienia niedocią-
gnięć i wprowadzenia stosow-
nych poprawek. 

Miejmy nadzieję, że się z obiet-
nic wywiąże, bo Park Kulturowy 
to szansa rozwoju dla Ossowa i 
całego powiatu wołomińskiego. 
To świetne miejsce do spędzania 
turystycznie czasu, upamiętnia-
jące historię oręża polskiego. 

Teraz tylko od rządzących za-
leży czy wykorzystają okazję, 
poprawiając wizerunek Ossowa 
poprzez budowę infrastruktury 
technicznej, która przyczyni się 
do stworzenia markowego pro-
duktu turystycznego znanego w 
całej Polsce, a nawet szerzej.
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Debata społeczna o bezpieczeństwie
W czwartek, 21 marca br., w sali 

widowiskowej Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Kobyłce odbyła się debata 
społeczna poświęcona poprawie bez-
pieczeństwa.

Mieszkańców i gości na debatę 
zaprosili komendant Komisariatu 
Policji w Kobyłce podinsp. Zbigniew 
Ostrowski i burmistrz Robert Rogu-
ski.

 W spotkaniu uczestniczyło kil-
kadziesiąt osób, w tym zastępca ko-
mendanta powiatowego policji Ce-
zary Pośpiech, kobyłkowscy radni, 
kierownicy jednostek organizacyj-
nych oraz mieszkańcy. 

 Podczas ponad dwugodzinnego 

spotkania komendant Policji w Ko-
byłce zapoznał zebranych z dziel-
nicowymi oraz przedstawił wyniki 
działań w minionym roku. Zebrani 
zapoznali się z liczbą popełnianych 
wykroczeń, procentem wykrywal-
ności i skuteczności w zatrzymywa-
niu sprawców. Następnie głos zabrali 
mieszkańcy. Ponieważ temat bezpie-
czeństwa pojmowany jest bardzo sze-
roko, zakres poruszanych zagadnień 
zaczął się od tematu poprawy bezpie-
czeństwa w mieście w porze nocnej 
aż po zagadnienia bezpieczeństwa 
i łamania przepisów o ruchu dro-
gowym. Na pytania odpowiadali 
komendanci policji i burmistrzowie 
– Robert Roguski i Piotr Grubek, 

który m.in. poinformował, że jest już 
projekt stałej organizacji ruchu dro-
gowego dla osiedla Antolek. 

 Na zakończenie burmistrz Rogu-
ski  przekazał wiele ciepłych słów o 
lokalnej policji, podkreślając dotych-
czasowe zaangażowanie w poprawę 
bezpieczeństwa mieszkańców oraz 
dobrą współpracę z władzami sa-
morządowymi. Podkreślił potrzebę 
i wagę debaty i jej znaczenie w celu  
pogłębienia kontaktu z lokalnymi 
społecznościami i już zaprosił na 
następne spotkania z mieszkańcami, 
które odbędą się w dniach 3-5 kwiet-
nia Br. w kobyłkowskich szkołach. 

Budowa kanalizacji w Radzy-
minie na finiszu

Główny projekt inwestycyjny 
Gminy Radzymin „ Budowa kana-
lizacji sanitarnej wraz z zagospo-
darowaniem osadów w Gminie Ra-
dzymin” zrealizowano już w 90%. 
Ostatni odcinek sieci czekający na 
budowę to fragment Al. Jana Pawła 
II, od ul. Polnej do gen. W. Sikor-
skiego. Uzyskano już prawomocne 
pozwolenie na budowę i oczekiwane 
roboty ruszą na przełomie marca i 
kwietnia tego roku. 

Wszystkie prace budowlane, jak 
zapewnia inwestor, zostaną zrealizo-
wane do 30 września 2013 r.

Całkowity koszt inwestycji wynie-
sie 79 958 081,85 zł. Jej realizacja jest 
możliwa dzięki wsparciu fi nansowe-
mu z unijnego Funduszu Spójności 
w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko, który 
pokryje 85 % kosztów kwalifi kowa-

nych.
Ze szczegółami wszyscy mogli się 

zapoznać podczas zorganizowanej 
na 21 marca konferencji prasowej, 
na której pojawili się m.in.: bur-
mistrz Zbigniew Piotrowski, dyrek-
tor PWiK w Radzyminie Małgorzata 
Klimkiewicz, a także radni i goście z 
zewnątrz – z sąsiednich gmin oraz 
przedstawiciele funduszy ochrony 
środowiska.

Jak w większości przypadków, 
największym problemem po wy-
budowaniu kanalizacji, jest sprawa 
przyłączenia się do sieci. Jak na razie 
przyłączyło się 43% mieszkańców. 
Z jednej strony to relatywnie niedu-
żo, ale jak się spojrzy na sytuację w 
innych gminach, to wtedy może się 
wydawać to całkiem zadowalające.

MO

Rusza budowa SUW-u w Kozłach
19 marca w Urzędzie Miej-

skim w Tłuszczu podpisano 
umowę z wykonawcą stacji 
uzdatniania wody w Kozłach. 
Jako najkorzystniejszą wybra-
no ofertę firmy Skanska S.A. 
Zgodnie z umową 22 marca wy-
konawcy został przekazany te-
ren budowy oraz dokumentacja 
projektowa. Do 31 sierpnia br. 
budowa powinna zostać zakoń-
czona.

Gmina Tłuszcz otrzymała 
znaczne dofinansowanie tej in-
westycji z funduszu Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(PROW) na lata 2007-2013. 
28 listopada ubiegłego roku w 

Strachówce, burmistrz Tłuszcza 
Paweł Bednarczyk oraz przed-
stawiciele zarządu wojewódz-
twa mazowieckiego podpisali 
umowy na dofinansowanie. 
Wniosek gminy Tłuszcz znalazł 
się na liście operacji na 35. spo-
śród 187 pozycji. Wnioskowana 
kwota dofinansowania inwesty-
cji wartej ponad 4 mln 400 tys. 
zł wynosi: 2 225 809 zł. Po roz-
strzygnięciu przetargu wartość 
podpisanej z firmą Skanska S.A. 
umowy opiewa na kwotę 2 618 
158,32 zł.

Na podst. www.tluszcz.pl

- To ważny dla Tłuszcza projekt. 
Przygotowany jeszcze w poprzedniej 
kadencji dużym nakładem sił. Może 
nie jest on idealny, bo nie do końca 
rozwiązano problem przyłączy, ale 
najistotniejsze jest to, aby w ogóle 
ten temat ruszyć miejsca. Dzięki na-
szej aktywności udało nam pozyskać 
dofi nansowanie do tej inwestycji ze 
środków unijnych, bo bez nich trud-
no byłoby nawet pomyśleć o wdroże-
niu tej dużej inwestycji. Dodatkowym 
plusem jest okres, w którym przepro-

wadziliśmy procedury przetargowe. 
Dzięki temu mogliśmy zaoszczędzić 
wiele milionów złotych w porówna-
niu do tego jak pierwotnie to zostało 
skosztorysowane – ocenia burmistrz 
Tłuszcza Paweł Bednarczyk.

Realizację projektu, w ramach któ-
rego wchodzi przebudowa oczysz-
czalni oraz budowa sieci wod-kan, 
podzielono na 6 obszarów.  

W umowach z wykonawcami za-
znaczono także terminy zakończenia 
robót:

Sztandarowa inwestycja w toku
Dokończenie tekstu ze str. 1 - „Przebudowa oczyszczalni ście-

ków” – 28 czerwca 2013 r.
- „Budowa sieci kanalizacji sanitar-

nej osiedle Sasanki-Wierzbowa" – 31 
maja 2013 r.

- „Budowa sieci kanalizacji sanitar-
nej osiedle  Słoneczna” – 31 paździer-
nika 2013 r.

- „Budowa sieci wodociągowej 
osiedle Sasanki – Wierzbowa" – 29 
marca 2013 r.

- „Budowa sieci wodociągowej 
osiedle Borki" – 31 maja 2013 r.

- „Budowa sieci wodociągowej 
osiedle Długa-Zakrzewie" – 30 wrze-
śnia 2013 r.

Miejsce na Twoją Reklamę
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Informacja o naborze wniosków
Zarząd Województwa Mazo-

wieckiego informuje o możliwości 
składania wniosków za pośred-
nictwem Związku Stowarzyszeń 
„Partnerstwo Zalewu Zegrzyń-
skiego” w ramach działania 4.13 
„Wdrażanie Lokalnych Strategii 
Rozwoju” Programu Rozwoju Ob-
szarów wiejskich na lata 2007-2013 
na operacje:

- które odpowiadają warunkom 
przyznania pomocy w ramach dzia-
łania „Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej”

- które odpowiadają warunkom 
przyznania pomocy w ramach dzia-
łania „Tworzenie i rozwój mikro-
przedsiębiorstw” 

- które nie odpowiadają warun-
kom przyznania pomocy w ramach 
Osi 3 ale przyczyniają się do osią-
gnięcia celów tej osi tzw. Małe Pro-
jekty

- które odpowiadają warunkom 

przyznania pomocy w ramach dzia-
łania „Odnowa i rozwój wsi”

I. Termin
Wyznacza się termin składania 

wniosków o przyznanie pomocy 
od dnia 26 marca do 12 kwietnia 
2013r., do godz. 13.00.

II. Miejsce i tryb składania 
wniosków

Wnioski wraz z załącznikami 
należy składać osobiście w 2 wer-
sjach papierowych i 2 wersjach 
elektronicznych z rozszerzeniem 
.docx, .doc lub pdf na płytach CD 
lub DVD, w siedzibie Związku Sto-
warzyszeń „Partnerstwo Zalewu 
Zegrzyńskiego” przy ul. gen. Wł. Si-
korskiego 11, lok. 413, 05-119 Legio-
nowo, od poniedziałku do piątku w 
godzinach 8.00-16.00. Numer tele-
fonu do biura: /22/ 76 40 413. Złoże-
nie wniosku potwierdza się na jego 
kopii. Potwierdzenie zawiera datę 
złożenia wniosku, numer nadany 

przez LGD oraz jest opatrzone pie-
częcią i podpisane przez pracowni-
ka LGD przyjmującego wniosek. O 
terminie złożenia wniosku decyduje 
data wpływu do siedziby Związku 
Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu 
Zegrzyńskiego”. Wnioski nadsyła-
ne pocztą, faksem lub drogą elek-
troniczną nie będą uwzględniane. 
Wniosek powinien być podpisany 
przez osoby uprawnione do repre-
zentowania podmiotu oraz zawierać 
adres benefi cjenta. Za prawidłowe 
sporządzenie wniosku odpowiada 
wnioskodawca.

III. Wzory formularzy wnio-
sków o przyznanie pomocy: 

Wzory formularzy wniosków 
wraz z załącznikami, karty mery-
toryczne projektów oraz instrukcje 
wypełniania wniosków znajdują się 
na stronach internetowych: LGD – 
www.partnerstwozalewu.org.pl, Sa-
morządu Województwa Mazowiec-
kiego – www.prow.mazovia.pl oraz 
Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl

IV. Lokalne kryteria wyboru 
LGD stosowane w karcie oceny 
zgodności operacji, znajdują się w 
dokumentach do pobrania.

V. Minimalne wymagania, któ-
rych spełnienie jest niezbędne do 
wyboru projektu przez LGD:

1. Operacja powinna przyczynić 
się do realizacji co najmniej jedne-
go celu ogólnego, a w ramach niego 
celu szczegółowego LSR. Operacja 
powinna być zgodna z co najmniej 
jednym przedsięwzięciem.

2. Wypełnienie karty merytorycz-
nej projektu zgodnie z instrukcją.

3. Minimalna liczba punktów, 
jaką trzeba uzyskać, aby otrzymać 
dofi nansowanie:

-Różnicowanie w kierunku dzia-
łalności nierolniczej – 76 pkt (max 
150 pkt)

-Tworzenie i rozwój mikroprzed-
siębiorstw – 83 pkt (max 165 pkt)

-Małe Projekty – 63 pkt (max 125 
pkt)

-Odnowa i rozwój wsi – 58 pkt 

(max 115 pkt)
VI. Limit dostępnych środków:
-w ramach działania „Różnico-

wanie w kierunku działalności nie-
rolniczej” – 301 821,50 zł

-w ramach działania „Tworzenie 
i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 3 
441 539,54 zł

-w ramach tzw. „małych projek-
tów” – 1 829 344,78 zł

-w ramach działania „Odnowa i 
rozwój wsi” – 2 012 906,00 zł

Związek Stowarzyszeń „Partner-
stwo Zalewu Zegrzyńskiego” oferu-
je bezpłatną pomoc i doradztwo w 
przygotowaniu wniosku. Szczegó-
łowych informacji można uzyskać 
w siedzibie LGD „Partnerstwo Za-
lewu Zegrzyńskiego”, ul. gen. Wł. 
Sikorskiego 11, lok. 413, 05-119 
Legionowo, od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8.00-16.00; tel./
fax (22) 76-40-413; e-mail: biuro@
partnerstwozalewu.org.pl

VI Powiatowy Konkurs Wiedzy z Przedsiębiorczości rozstrzygnięty
20 marca 2013 roku w Zespole 

Szkół Ekonomicznych im. Stani-
sława Staszica odbył się fi nał VI 
Powiatowego Konkursu Wiedzy z 
Przedsiębiorczości.

Hasło przewodnie konkursu to: 
„BEZPIECZNY POWIAT”.  Patronat 
nad konkursem objęli: Mazowiecki 
Kurator Oświaty, Starosta Wołomiń-
ski, SKOK Wołomin, Powiatowy 
CECH Rzemiosł i Przedsiębiorczości 
w Wołominie, Komenda Powiatowa 
Policji w Wołominie, Dwutygodnik 
„Dobry Znak”. Nagrody dla uczestni-
ków konkursu ufundowali: Starosta 
Wołomiński oraz SKOK Wołomin. 
W konkursie wzięło udział ogółem 
656 uczniów, w tym 630 z 9 szkół po-
nadgimnazjalnych działających na 
terenie powiatu wołomińskiego i 26 
uczniów z 6 gimnazjów.

Konkurs został rozstrzygnięty w 
następujących kategoriach:

1. Konkurs plastyczno-literac-
ki „BEZPIECZNY POWIAT” dla 
uczniów gimnazjum– praca pla-

styczna lub pisemna stanowiąca 
własną interpretację hasła „Jestem 
przedsiębiorczy – jestem bezpiecz-
ny”. Do konkursu zgłoszono 15 prac 
pisemnych i 11 prac plastycznych. 

Nagrodzeni uczniowie to:
I miejsce: Łukasz Kiełpiński – Pu-

bliczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana 
Pawła II w Ząbkach

II miejsce: Karolina Kostrzewa- 
Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 3 
im. Karola Wojtyły w Kobyłce

III miejsce- Kamila Karpiuk- Pu-
bliczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana 
Pawła II w Ząbkach

Wyróżnienia:
Martyna Kozyra - Gimnazjum w 

Zespole Szkół Nr 3 im. Karola Woj-
tyły w Kobyłce

Sylwia Białek- Gimnazjum w Ze-
spole Szkół w Jasienicy.

2. Konkurs literacki „BEZ-
PIECZNY POWIAT” dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych -praca 
pisemna w formie eseju przedsta-

wiająca rozwinięcie hasła „Jestem 
przedsiębiorczy – jestem bezpiecz-
ny”. Do konkursu zgłoszono 25 prac 
pisemnych. 

Nagrodzeni uczniowie to:
I miejsce: Sylwia Rępalska- Li-

ceum Ogólnokształcące im. C.K. 
Norwida w Radzyminie

II miejsce: Karolina Zielińska- I 
Liceum Ogólnokształcące im. Wa-
cława Nałkowskiego w Wołominie

III miejsce- Zoriana Chapkaylo- 
Zespół Szkół Ekonomicznych im. 
Stanisława Staszica w Wołominie

Wyróżnienia:
Magdalena Sarna- Zespół Szkół 

Ekonomicznych im. Stanisława Sta-
szica w Wołominie

Kinga Konarska- I Liceum Ogól-
nokształcące im. Wacława Nałkow-
skiego w Wołominie

3. Konkurs Wiedzy z Przedsię-
biorczości dla Szkół Ponadgim-
nazjalnych rozgrywany w dwóch 
etapach: 

- etap szkolny odbył się w szkołach 
01 marca 2013 roku w szkołach i ko-
misje szkolne wyłoniły po trzech lau-
reatów z największą liczbą punktów, 
którzy zakwalifi kowali się do fi nału,

- etap powiatowy (fi nał) odbył się 
20 marca 2013 roku w Zespole Szkół 
Ekonomicznych im. Stanisława Sta-
szica w Wołominie

W rywalizacji wzięło udział ogó-
łem 605 uczniów - w fi nale 27, którzy 
w etapie szkolnym uzyskali najwięk-
szą liczbę punktów. 

Komisja składająca się z nauczy-
cieli podstaw przedsiębiorczości 
uczących w szkołach ponadgimna-
zjalnych wyłoniła zwycięzców:

I miejsce: Sebastian Milczarek – 
Zespół Szkół Ekonomicznych im. St. 
Staszica w Wołominie

II miejsce: Damian Matejczuk– 
Zespół Szkół im. Prezydenta I. Mo-
ścickiego w Zielonce

III miejsce: Robert Kaczmarczyk – 
Zespół Szkół Ekonomicznych im. St. 
Staszica w Wołominie.

ZAPRASZAMY DO 5. EDYCJI KONKURSU 

GRANTOWEGO „PO STRONIE NATURY”
Konkurs to szansa na zdobycie 

dotacji na realizację wymarzonych 
projektów ekologicznych. Celem 
konkursu jest przygotowanie pro-
gramu realizującego działania na 
rzecz: 

- poszerzania wiedzy o ochronie 
przyrody, 

- podnoszenia świadomości ekolo-
gicznej społeczeństwa,

- edukacji ekologicznej prowadzo-
nej na świeżym powietrzu,

- wspierania lokalnych inicjatyw na 
rzecz ochrony środowiska, 

- propagowania idei "Posadź dalej" 
w lokalnej społeczności. 

O nagrody w konkursie mogą za-
walczyć przedszkola, szkoły publiczne 
i niepubliczne każdego szczebla, pla-
cówki oświatowe, a także instytucje 

zajmujące się edukacją ekologiczną 
z terenu całej Polski (w tym również 
samorządy oraz organizacje pozarzą-
dowe). 

Uczestnicy mogą ubiegać się o do-
fi nansowanie do 10 000 zł. W puli na-
gród znajduje się kwota 100 000 zł, a 
wnioski można składać do 15 kwiet-
nia 2013 roku (decyduje data stempla 
pocztowego).

Zapraszamy do zapoznania się z 
regulaminem oraz z formularzem 
wniosku, które można znaleźć na 
stronach: www.naszaziemia.pl oraz 
www.postronienatury.pl

Zachęcamy do kontaktu:
Fundacja Nasza Ziemia

ul. Hoża 3 m.5 00-528 Warszawa
tel. 22 622 81 18 e-mail: 

kasia.dytrych@naszaziemia.pl

Modernizacja linii kolejowej w Gminie Jadów 

Pozostali uczestnicy zostali wyróż-
nieni za udział w etapie fi nałowym 
konkursu.

Poza zadaniami konkursowymi 
młodzież uczestniczyła w wykładach 
i prezentacjach dotyczących bezpie-
czeństwa rozumianego w różnych 
jego aspektach. Wykłady wygłosili: 

1.Bezpieczeństwo w sieci – komi-
sarz Wioletta Zychnowska (ekspert 
ds. prewencji kryminalnej) - Ko-
menda Powiatowa Policji w Woło-
minie

2. Bezpieczny konsument – Iwona 
Truszkowska (Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów) – Starostwo Powia-
towe w Wołominie

3. Bezpieczeństwo fi nansowe – 
Aleksander Cisłak (Dyrektor Depar-
tamentu Obsługi Klienta) - SKOK 
Wołomin.

Organizatorzy konkursu dziękują 
uczniom, nauczycielom i dyrekcjom 
szkół za zaangażowanie i udział w 
konkursie, a patronom za nagrody 
dla uczestników konkursu. 

ZSE Wołomin

Trwają prace nad moderni-
zacją linii kolejowej na odcin-
ku Warszawa – Sadowne. 19 
grudnia 2012  PKP Polskie Linie 
Kolejowe podpisały umowę na 
zaprojektowanie i modernizację 
linii kolejowej Warszawa – Sa-
downe o długości ponad 65 km. 
Inwestycja ta znacznie usprawni 
ruch pociągów i komfort podró-
żujących.

Plan robót obejmuje wymianę, 
przebudowę lub budowę wszyst-
kich elementów infrastruktury 
kolejowej, a mianowicie: torów, 
peronów, mostów, wiaduktów, 
urządzeń sterowania ruchem ko-
lejowym oraz zabezpieczeń zwią-
zanych z ochroną środowiska. 
Przewidziane jest również do-
stosowanie wszystkich peronów 
na przystankach i stacjach dla 
osób niepełnosprawnych, a także 
budowa skrzyżowań wielopozio-

mowych i likwidacja przejazdów 
w poziomie szyn.

 20 marca br. odbyło się spotka-
nie przedstawicieli Urzędu Gmi-
ny Jadów oraz wykonawców pro-
jektu inwestycji „Modernizacja 
linii kolejowej E75 Rail Baltica 
Warszawa - Białystok - granica z 
Litwą, etap I. Odcinek Warszawa 
Rembertów - Zielonka - Tłuszcz 
(Sadowne)".  Tematem spotkania 
były uzgodnienia dotyczące mo-
dernizacji przejść kolejowych w 
Urlach i Szewnicy (tunele). Wójt 
Gminy Jadów Dariusz Kokoszka 
nie zgadza się z niektórymi pro-
pozycjami wykonawcy i wniósł 
uwagi do planowanej inwestycji. 
W miejscowości Szewnica wnio-
skuje o uwzględnienie następują-
cych uwag :

1.wybudowanie kładki dla pie-
szych równoległej do wiaduktu 
kolejowego (od ul. Kwiatowej),

2.skomunikowanie ul. Kwiato-
wej chodnikiem z wnioskowaną 
kładką,

3.przejście dla bydła domowe-
go w postaci przepustu lub wia-
duktu na wysokości ul. Leśnej,

4.wyznaczenie miejsc „Parkuj 
– Jedź”,

5.zastąpienie chodnika po 
stronie wschodniej ścieżką rowe-
rową.

W Urlach natomiast zapropo-
nowano wybudowanie oprócz 
chodnika dodatkowej ścieżki ro-
werowej pod wiaduktem kolejo-
wym.

Mamy nadzieję, że wszystkie 
uwagi zostaną uwzględnione, co 
pozwoli na lepsze wykorzystanie 
przejazdu i przejścia pod torami 
i ułatwi życie mieszkańcom.

J. Winnicka
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Konkurs Konsumencki rozstrzygnięty 
Piotr 
Kaczorek, 

Rzecznik Pra-
sowy Starostwa 
Wołomińskiego

Marta Patoka z Zespołu  Szkół Eko-
nomicznych im. Stanisława Staszica w 
Wołominie zwyciężyła  w V Konkursie 
Konsumenckim  organizowanym z 
okazji Światowego Dnia Konsumen-
ta. Na  temat „ Zanim wyjedziesz… 
czyli, co warto wiedzieć planując wa-
kacje” nadesłano 46 prac z ponadgim-
nazjalnych szkół powiatowych. 

- Zawartość merytoryczna złożo-
nych prac pozwala na śmiałe stwier-
dzenie, że aktywnie i świadomie 
uczestniczycie w obrocie konsumenc-
kim. Wasza znajomość  praw i obo-
wiązków oraz umiejętność praktycz-
nego ich użycia zasługuje na podziw 
i uznanie – powiedziała Iwona Trusz-
kowska,  powiatowy rzecznik konsu-
mentów  -  Tak wczesna aktywizacja w 

świadome życie konsumenckie dobrze 
wróży na przyszłość. Życzę Wam, aby-
ście w dalszym życiu wykazywali  po-
stawę świadomych, samodzielnych i 
rozważnych uczestników rynku- pod-
kreśliła rzecznik konsumentów.  

Nagroda główna -  tablet -  powę-
drowała  do Marty Patoki  (klasa III 
T  Zespołu Szkół Ekonomicznych im. 
Stanisława Staszica w Wołominie).  W 
swej pracy, w której wirtualnie miała 
się wybrać w podróż do Jerozolimy, 
szczegółowo pokazała jak znaleźć od-
powiednie biuro turystyczne, na co 
zwrócić uwagę. Opisała m.in.: zasady 
reklamacji i ubezpieczenia, bezpie-
czeństwa na miejscu – łącznie z kon-
taktami do ambasady, obowiązującą 
walutę i możliwości płatności, zasady 
żywienia w wybranym celu podróży, 
najciekawsze pamiątki  i ograniczenia 
celne. 

Wyróżnienia przypadły:  Agniesz-
ce Jakubik z  klasy II O Zespołu Szkół 
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 

Konferencja z udziałem sędzi Anny Marii Wesołowskiej
Iwona
Potęga

Przemoc z punktu widzenia le-
karza, skutki form przemocy, bez-
pieczeństwo dzieci i młodzieży w 
aspekcie prawnym, a także procedu-
ra niebieskiej karty, te i tym podobne 
zagadnienia były szeroko dyskutowa-
ne podczas konferencji pn. „Rola dy-
rektora placówki oświatowej w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa dziecku 
i nowe zagrożenia”. Konferencja od-
była się 11 marca br. w sali widowi-
skowej Ośrodka Kultury i Sportu w 
Zielonce przy Miejskim Gimnazjum. 
Była skierowana do dyrektorów 
szkół, przedszkoli, placówek oświa-
towych (domów dziecka, poradni 
psychologiczno – pedagogicznych), 
przedstawicieli kuratorium oświaty, 
przedstawicieli ośrodków pomocy 
społecznej, świetlic socjoterapeu-
tycznych, świetlic środowiskowych, 
przedstawicieli służb medycznych, 
policji oraz sądu i młodzieży.

To ważne wydarzenie mogło odbyć 
się dzięki wsparciu  Piotra Uścińskie-
go - Starosty Wołomińskiego, Rober-
ta Perkowskiego - Burmistrza Miasta 
Ząbki, Grzegorza Dudzika - Burmi-
strza Miasta Zielonka oraz Mazo-
wieckiego Kuratora Oświaty Karola 
Semika.

Głównym celem konferencji było 
uwrażliwienie uczestników, którzy 
spotykają się na co dzień z proble-
mem krzywdzonego dziecka na 
kwestię nowych zagrożeń w tym 
obszarze, przedstawienie problemu 
w ujęciu zaproszonych specjalistów 
oraz popularyzowanie wydawnictw 
rozpowszechniających tematykę bez-
pieczeństwa dziecka oraz stworzenie 
okazji do wymiany myśli i doświad-
czeń, a także dyskusji.  

Gości przywitała organizator kon-
ferencji Marzenna Mazurek, dyrektor 
zarządzający oddziałami Przedszkola 

„Bezpieczny Przedszkolak”. Konferen-
cję otworzył Konrad Rytel - wicestaro-
sta wołomiński. W konferencji uczest-
niczyli: Artur Murawski - zastępca 
burmistrza miasta Ząbki, Ewa Besztak 
- wicestarosta powiatu węgrowskiego, 
Mariusz Matusik - wiceprezes Sądu 
Rejonowego w Wołominie. Ponadto: 
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, 

służby mundurowe na czele z komen-
dantem Komendy Powiatowej Policji 
w Wołominie Dariuszem Krząstkiem, 
komendanci komisariatów policji 
powiatu wołomińskiego oraz przed-
stawiciele duchowieństwa, dyrektorzy 
placówek oświatowych, nauczyciele, 
psycholodzy, pedagodzy, rodzice i inni 
specjaliści pracujący z dziećmi. Wśród 
uczestników byli również przedstawi-
ciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej w Wołominie.

Frekwencja była duża – ponad 100 
osób. Liczną grupę stanowiła mło-
dzież z tutejszego gimnazjum. 

Głównym prelegentem a zarazem 
gościem honorowym była sędzia 
Anna Maria Wesołowska, znana z 
serialu dokumentalno-fabularnego, 
emitowanego przez telewizję TVN.  
Autorka poradnika prawnego "Bez-
pieczeństwo Młodzieży", społeczny 
doradca Rzecznika Praw Dziecka i 
Ministra Sprawiedliwości, członek 
Rady Ekspertów ds. skrzywdzonego 
dziecka Fundacji "Dzieci Niczyje". 

Sędzia opowiedziała o bezpieczeń-
stwie dzieci i młodzieży w aspekcie 
prawnym a także poprowadziła pod 
koniec konferencji panel dyskusyjny 
z udziałem przedstawicieli Komendy 
Powiatowej Policji w Wołominie: ko-
mendanta Komendy Powiatowej Po-
licji w Wołominie Dariusza Krząstka, 
kom. Wioletty Zychnowskiej – eks-

perta ds. prewencji kryminalnej KPP 
Wołomin, asp. sztabowej Iwony Kor-
niewicz - kierownika zespołu ds. nie-
letnich KPP, nadkom. Renaty Gost-
kowskiej- Maczugi, zastępcy kom. 
komisariatu policji w Zielonce. 

Sędzia Anna Maria Wesołowska 
mówiła o zagrożeniach czyhających 
na młodych ludzi.  Omawiała takie 
zjawiska jak cyberprzemoc czy euro-
sieroctwo (wykorzystywanie dzieci w 
konfl iktach rozwodowych), mówiła 
także o zjawisku „galerianek”. Zwra-
cała uwagę na korzystanie z interne-
tu przez coraz młodsze dzieci. Pod-
kreślała, że działania profi laktyczne 
przyniosą rezultaty, tylko wtedy kiedy 
dorośli, sami zrozumieją  powagę za-
grożeń płynących z dzisiejszej rzeczy-
wistości. Apelowała, by osoby dorosłe 
reagowały i zgłaszały każde podej-
rzenie przemocy wobec dzieci odpo-
wiednim organom, np. policji.  

Dr Tomasz Iwański - specjalista 
nauk o zdrowiu przybliżył zebranym 
zagadnienie zróżnicowania przemocy 

z Tłuszcza oraz Mateuszowi Jarzęb-
skiemu z klasy I D  I LO im. Wacława 
Nałkowskiego z Wołomina. 

Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali pamiątkowe dyplomy i upo-
minki.

z punku widzenia diagnostyki me-
dycznej. Zwrócił uwagę na fakt, że 
przemoc fi zyczna często powoduje 
uszczerbek na zdrowiu dziecka, za-
graża jego życiu i rozwojowi, i może  
doprowadzić nawet do śmierci. Mó-
wił o rodzajach przemocy i przytaczał 
przykłady z życia wzięte, niektóre tak 
nieprawdopodobne i drastyczne, że 
wywoływały silne emocje wśród ze-
branych.

Beata Michalik, wieloletni psycho-
log z Poradni Psychologiczno – Peda-
gogicznej w Wołominie opowiedziała 
o skutkach różnych form przemocy u 
krzywdzonego dziecka. Nawiązując 
do wypowiedzi swojego poprzednika 
scharakteryzowała zjawisko przemo-
cy psychicznej i jego następstwa. Mó-
wiła o problemach z odnalezieniem 
się w dorosłym życiu przez ludzi, któ-
rzy doświadczały przemocy w dzie-
ciństwie.

Agnieszka Olszeszka – prawnik, 
opowiedziała o procedurze niebie-

skiej karty z praktycznego punku wi-
dzenia – czyli jak to działa na co dzień. 

W podsumowaniu dyrektor ostro-
łęckiej delegatury Mazowieckiego 
Kuratorium Oświaty Teresa Pajka 
wyraziła uznanie dla organizatorów, 
a dyrektor Przedszkola „Bezpiecz-
ny Przedszkolak” Jolanta Buczyńska 
podziękowała wszystkim przybyłym 
uczestnikom.

To niecodzienne w naszym po-
wiecie spotkanie zgromadziło, całą 
rzeszę specjalistów, którzy doskonale 
wiedzą, że bezpieczeństwo dziecka 
jest najwyższym priorytetem społecz-
nym. Jednak wymiana doświadczeń 
oraz uwrażliwienie na zmieniającą się 
rzeczywistość są niezwykle potrzeb-
ne, by móc odpowiednio zareagować 
w sytuacji zagrożenia. Zaproszenie 
na konferencję sędzi Anny Marii We-
sołowskiej to doskonały pomysł, by 
zwrócić uwagę na problem, dlatego 
duży ukłon w stronę pomysłodaw-
ców.
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Dług może się przedawnić

Mój Klient nie płaci faktur 
VAT. Pani Mecenas, co mogę w 
takiej sytuacji zrobić? Czy mam 
czekać, może sam zapłaci? Czy 
może od razu kierować sprawę 
do sądu? A jeśli tak, to dobry 
Klient się „obrazi”… I  co dalej?

W ostatnich czasach, w związ-
ku z kryzysem gospodarczym 
coraz więcej kontrahentów sto-
suje metodę unikania zapłaty 
należności, poprzez „zapomina-
nie” o terminach zapłaty, uni-
kanie kontaktu, bądź zwracanie 
się o z prośbą o kolejne i coraz 
to dalsze odroczenie terminu. 
Wielu z przedsiębiorców miało 
już zapewne styczność z róż-
nymi metodami nieuczciwych 
dłużników i specyficzne metody 
są im znajome. Jest to naturalny 
odruch firm próbujących radzić 
sobie z pogarszają się płynno-
ścią finansową – spróbować naj-
pierw kupić, potem „może uda 
się uniknąć zapłaty”. Sprytniejsi 
z nich mają doskonałą wiedzę, 
iż w pewnym momencie ich na-
leżność stanie się przedawniona 
i wierzyciel (sprzedający, zlece-

niodawca, pożyczkodawca, etc.) 
praktycznie może nie mieć szans 
zaspokoić swoich roszczeń w 
drodze sądowej i egzekucyjnej. 
A zatem co kryje się pod defini-
cją „przedawnienia”, na którą tak 
liczą znający prawo dłużnicy? 
Zgodnie z art. 117 § 2 kodeksu 
cywilnego „Po upływie terminu 
przedawnienia ten, przeciwko 
komu przysługuje roszczenie, 
może uchylić się od jego zaspo-
kojenia, (…)”. W konsekwencji 
oznacza to tyle, że dłużnik (po-
zwany) może złożyć odwołanie 
od wyroku (sprzeciw od nakazu 
zapłaty), w którym powoła się na 
przedawnienie roszczeń i sprawę 
mamy przegraną. Zwracam uwa-
gę, iż terminy przedawnienia są 
generalnie bardzo krótkie, tak 
dla przykładu: z tytułu umów 
zlecenia i świadczenia usług- 2 
lata od daty wymagalności fak-
tury, umowy sprzedaży pomię-
dzy przedsiębiorcami- 2 lata, 
umowy pożyczki – 3 lata itd. 
Zatem w tym miejscu pojawi się 
pytanie, czy możemy jakoś temu 
zaradzić, aby nie dopuścić do 
przedawnienia roszczenia, ale i 
nie kierować od razu sprawy do 
sądu z obawy przed utratą Klien-
ta? Przecież może się zdarzyć, że 
Klient na prawdę ma chwilowe 
trudności z płynnością finan-

sową? Tak, oczywiście- są na to 
sposoby. Na to pytanie odpo-
wiem Państwu w następnym wy-
daniu Gazety. 

Jeśli chcieliby Państwo pogłę-
bić przedstawioną tematykę, jak 
również usłyszeć odpowiedź na 
inne nurtujące zagadnienia z 
tego tematu zapraszam serdecz-
nie na Konferencję, organizo-
waną przez Kancelarię Doradz-
twa Prawnego Honestus sp. z 
o.o., która odbędzie się w dniu 
25.04.2013 r. 

Honestus Sp. z o.o. 

z siedzibą w Markach, 

przy ul. Kościuszki 43 

Radca prawny 

Katarzyna Budny

tel. 0 22 242 60 23

Katarzyna 

Budny

Z cyklu „Prawnik radzi”

San Marino w Ząbkach
Dokończenie tekstu ze str. 1

Wystarczy do nas raz przyjść, aby 
szybko się przekonać, że to idealne 
miejsce na spędzenie czasu z rodzi-
ną lub na organizację imprezy ro-
dzinnej czy fi rmowej. Od otwarcia 
zorganizowaliśmy już kilkanaście 
imprez o różnorodnym charakte-
rze i znamy się na tym. Nasi Goście 
cenią nas za dbałość o szczegóły, 
jakość podawanych dań, rodzinną 
atmosferę i niepowtarzalny kli-
mat miejsca - dodają państwo Na-
szkowscy.

Dzięki różnorodności miejsca 
każdy znajdzie coś dla siebie. SAN 
MARINO organizuje imprezy za-
równo w sali kryształowej, a więc w 
sali o bardzo wysokim standardzie, 
w balowym i królewskim stylu oraz 
w restauracji typowej dla włoskiego 
charakteru, a więc klimatu z pie-
cem opalanym drewnem, zrobio-
nym ze starej cegły, z rozebranego 
zamku. Piec do pizzy jest typowym 
włoskim piecem, w którym piz-

za robiona jest tylko i wyłącznie z 
włoskich składników importowa-
nych na potrzeby restauracji. Re-
stauracja łączy w sobie tradycyjne 
polskie potrawy, jak i oryginalne 
włoskie dania, tworząc jedyną w 
swoim rodzaju ofertę skierowaną 
dla mieszkańców Ząbek. Dla kone-
serów owoców morza restauracja 
codziennie ma dostawę świeżych 
ryb i owoców morza.

Po pysznym i niedrogim obiedzie 
można skosztować ciast, ciasteczek, 
tortów, pralin czy lodów, które tak-
że produkowane są z najwyższej 
jakości produktów, na podstawie 
starych domowych przepisów. 
Wszystkie te smakołyki wysta-
wione są w najdłuższej w Europie 
ladzie ekspozycyjnej, której każdy 
element wije się przez całą cukier-
nię, tworząc niezapomniane wraże-
nie estetyczne. 

- Bazujemy na zdrowiu i świeżo-
ści – podkreślają właściciele – u nas 

każde ciasto, ciasteczko czy tort jest 
świeży a lada codziennie wypeł-
niana jest nowym asortymentem. 
Ponadto bazujemy na naturalnych 
składnikach jak np. śmietana, 
której używamy nie jest śmietaną 
UHT a więc produkt jest zdrowszy 
i co za tym idzie krótszy ma termin 
przydatności. Zależy nam na jako-
ści i zadowoleniu Gości.

Od samego początku właśnie 
jakość produktów jest dla tu naj-
ważniejsza. Do pysznych deserów 
serwowana jest najwyższej jakości 
kawa, która importowana jest w 
postaci zielonych ziaren z Indone-
zji, Etiopii i Brazylii, wypalanych 
pod Warszawą specjalnie dla SAN 
MARINO. Stąd bierze się jej niepo-
wtarzalny aromat. 

Ostatnim miejscem w tym nie-
powtarzalnym obiekcie jest sala 
bankietowa, nazwana salą krysz-
tałową, której eleganckie wnętrza i 
nietypowa architektura są jedyne w 

swoim rodzaju. Zamysłem i inspiracją przy tworzeniu tego niezwykłego 
miejsca była elegancja i prostota, która ma zachwycać swoim urokiem i 
ciepłym klimatem.

Nowy obiekt to nie tylko miejsce, gdzie można pysznie zjeść, ale coś o 
wiele więcej. Nowa restauracja, cukiernia, kawiarnia oraz sala bankietowa 
dodaje uroku miastu, co nie mogło być nie zauważone przez władze Zą-
bek.

- Osobiście bardzo zależy mi na rozwoju naszego miasta. Serce się ra-
duje, gdy powstają obiekty takie jak restauracja „San Marino”, o pięknych, 
klimatycznych wnętrzach, ale też i o niekwestionowanych walorach este-
tycznych. O architekturze miasta, jego wyglądzie decyduje przecież suma 
wszystkich zabudowań. Cieszę się tym bardziej, że powstają u nas obiekty 
z prawdziwego zdarzenia, będące wyrazem troski również o nasze otocze-
nie. Bardzo dobrze świadczy to o właścicielach i o ich przywiązaniu do 
naszego miasta – ocenia burmistrz Robert Perkowski. 
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Marzenia się spełnia!

Kancelaria Podatkowa Skło-
dowscy powstała w 1993 roku. 
Jej misją jest wspierania klientów 
w zakresie prawa podatkowego, 
rachunkowości, prawa pracy i 
ubezpieczeń społecznych, fi nan-
sów, dotacji i szkoleń. To nie tylko 
biuro rachunkowe. Znajdziemy 
tu kompleksową obsługę każdego 
podmiotu prowadzącego działal-
ność gospodarczą. O tym, jakie 
były początki jej powstania, jak 
pracuje się w rodzinnej fi rmie 
i jakie są marzenia księgowego 
rozmawiamy z Erykiem Skłodow-
skim.

Działają Państwo na rynku do-
radztwa podatkowego już od 20 
lat. Jakie były początki Kancela-
rii? 

Od samego początku nasza 
działalność miała rodzinny cha-
rakter. W powstanie fi rmy zaan-
gażowany był mój ojciec (Tadeusz 
Skłodowski, przyp. aut.) i brat Da-
rek z żoną. Ja pomagałem wtedy w 
sprawach związanych z informa-
tyką. To były dobre czasy dla roz-
woju przedsiębiorczości w Polsce. 
Nowe fi rmy rosły jak grzyby po 
deszczu.  Kancelaria dynamicznie 
się rozrastała, co zmusiło nas do 
zatrudniania większej liczby pra-
cowników. W 1999 roku obsługi-
waliśmy już kilkudziesięciu klien-
tów, dając pracę około 20 osobom. 
Ten szybki wzrost był efektem 
dobrej koniunktury na rynku, ale 
także naszych inwestycji. W tym 
czasie inwestowaliśmy 90 procent 
zysków. 

Był taki rok, 1998 albo 97, gdy 
kupiliśmy drukarkę do drukowa-
nia deklaracji.  Kosztowała 14 ty-
sięcy złotych netto, co wtedy było 
ogromnym wydatkiem. Zwróciła 
się w 3 miesiące. 

Na najnowocześniejsze produk-
ty i technologie wydawaliśmy za-
wsze absolutnie każde pieniądze. 
Może właśnie dzięki temu, przez 
te 20 lat nigdy nie mieliśmy żadnej 
awarii i nie straciliśmy ważnych 
danych. 

Jak przez te 20 lat rozwinęła się 
Państwa fi rma?

Zaczynaliśmy jak większość fi rm 
wtedy, w domu. Z biegiem czasu 
fi rma się rozrastała, potrzebując 
coraz więcej miejsca. W 2006 roku 
podjęliśmy decyzję, że wybuduje-
my biuro. Kupiliśmy więc ziemię 
i w 2008 r. wprowadziliśmy się do 
naszej nowej siedziby w Markach. 
Aktualnie mamy także oddziały w 
Wołominie i w Warszawie.

Można powiedzieć, że rozwi-
nęliśmy się na fali przemian go-
spodarczych w Polsce w latach 
90-tych. Druga fala przyszła wraz 
z zadowolonymi klientami. Klien-
tom rosły fi rmy, a my rośliśmy 
razem z nimi. Dzisiaj jest z nami 
ponad 700 klientów i mają do dys-
pozycji  prawie 100 osób. 

Czym, tak naprawdę, zajmują 
się Skłodowscy?

Najkrócej mówiąc, oferujemy 
pełen zakres obsługi w zakresie 
prowadzenia działalności gospo-
darczej. Po prostu pomagamy na-
szym klientom porządnie prowa-
dzić fi rmę.  Nawet we wdrażaniu 
procesów produkcji czy systemów 
informatycznych.

Szczegółowa i indywidualna 
analiza danej sytuacji, może po-
móc w podjęciu przez klienta klu-
czowej dla jego działalności decy-
zji fi nansowej. To za to w głównej 
mierze klient nam płaci. Za pełną 
opiekę. Przychodzi mi do głowy 
pewien przykład. Otóż, chiński 
doktor zarabia na tym, że dba, by 
ludzie byli zdrowi. Gdy ktoś się 
rozchoruje znaczy to, że źle wy-
konał swoją pracę. My działamy 
podobnie. Klienci nam płacą  za 
to, żeby ich fi rma była w dobrej 
kondycji. W zamian staramy się, 
aby wszystko było w jak najlep-
szym porządku. Zdarza się, że od-
bywa się u nas kontrola z urzędu, 
o której klient czasem nawet nie 
wie, więc się nie denerwuje. Mamy 
oczywiście wszelkie pełnomocnic-
twa, które na to pozwalają. Po kon-
troli klient dostaje tylko protokół i 
sprawa jest załatwiona. Dajemy 
gwarancję spokoju przy wzajem-
nym zaufaniu.

Nasza oferta skierowana jest 
do wszystkich przedsiębiorców, a 
także do osób fi zycznych. Jako do-
radcy podatkowi możemy pomoc 
każdemu. Każdy może wejść do 
rodziny.

Myśląc o Skłodowskich, ciągle 
przewija się temat rodziny. Jak 
pracuje się z najbliższymi?

Z mojego punktu widzenia nie-
dobrze. Mówię to z myślą o moim 
ojcu i bracie. Oni naprawdę bar-
dzo dużo pracują, a ja muszę wy-
równywać. Jak się ma w rodzinie, 
a w tym przypadku także w fi rmie 
dwóch takich tytanów pracy, to 
trzeba do nich dociągać. Czasem 
nieudolnie, ale bardzo się staram. 
To oczywiście, żart, ale coś w tym 
jest.

Czym różni się wasza Kancela-
ria od konkurencji?

Wszystkie sprawy klientów 
są traktowane jak nasze własne. 
Identyfi kujemy się z nimi. W 
pewnym sensie tworzymy z klien-
tami wielką rodzinę i staramy się 
z nimi dużo rozmawiać. Dzięki 
temu możliwa jest bezpośrednia, 
osobista opieka i znalezienie opty-
malnego rozwiązania dla każdego 
zdarzenia. Może czasami wnikamy 
w niektóre sprawy za głęboko, ale 
to sprawiło, że jesteśmy tu, gdzie 
jesteśmy. Klient z nami, naprawdę 
nie czuje się sam w biznesie.

Jak ocenia Pan z perspektywy 
kancelarii podatkowej obecne 
warunki do prowadzenia działal-
ności? Łatwiej, czy trudniej pro-
wadzi się teraz biznes niż kiedyś?

Ostatnie zmiany przepisów do-
tyczące podatku dochodowego i 
podatku od towarów i usług, które 

weszły w tym roku, wymuszające 
m.in. wyrzucenie z kosztów nie-
zapłaconych faktur,  to masakra. 
Wprowadza to zmianę całej fi lo-
zofi i i spojrzenia na księgowość. 
Obawiam się, że klienci będą się w 
tym gubić. To taka bomba z opóź-
nionym zapłonem. Za cztery lata 
urząd skarbowy może zapukać i 
zapytać o potwierdzenie zapłaty 
faktury.

Wyobraźmy sobie, że do tej pory 
ktoś miał bilet miesięczny i za-

wsze na tym bilecie jeździł. Nagle 
wchodzi prawo, z którego wynika, 
że ZTM może skontrolować, czy 
taka osoba faktycznie za ten bilet 
zapłaciła i poprosi o dowód na to. 
Jeśli nie ma potwierdzenia zapłaty, 
pojawiają się wątpliwości. Może 
ktoś ci go dał, albo zdobyłeś go w 
inny sposób.

Podobnie będzie z fakturami. Za 
cztery lata kontroler z urzędu skar-
bowego będzie mógł poprosić o 
dowód zapłaty. Jeśli go nie będzie, 
to fakturę trzeba będzie usunąć z 

kosztów, a co za tym idzie zapłacić 
podatek. 

Poza tym, można powiedzieć, że 
jest coraz łatwiej.

Z jakimi problemami przycho-
dzą do Państwa klienci?

Z najróżniejszymi. Jak otworzyć 
fi rmę, jak zamknąć. Od pytań o 
sposoby fi nansowania fi rmy, le-
asingi i kredyty, po sprawy z zwią-
zane urzędem skarbowym, na 
przykład dotyczące nieujawnio-
nych źródeł dochodów. Podczas 

takich spotkań często dowiadują 
się na przykład o dotacjach, które 
mogą dostać w ramach progra-
mów unijnych lub z urzędu pra-
cy. W tym celu organizujemy dla 
naszych klientów bardzo często 
bezpłatne szkolenia, podczas któ-
rych wszystkiego można się do-
wiedzieć.

Jaki powinien być dobry księ-
gowy?

Powinien składać się z kilku lu-
dzi: z sekretarki, kadrowej, księ-

gowego, doradcy podatkowego, 
prawnika i fi nansisty, bo jedna 
osoba nie może być dobra we 
wszystkim.

My mamy specjalistów w każdej 
dziedzinie. Księgowa zaksięguje, 
ktoś inny poprowadzi raporty ka-
sowe, doradca doradzi, prawnik 
będzie reprezentował fi rmę przed 
sądem, a na koniec stażystka we-
pnie dokumenty do segregatora 
albo zrobi scany, a inna osoba to 
zarchiwizuje. I to fi rmie klienta się 
opłaci, bo kalkulacja jest prosta. 
Jeśli masz w fi rmie księgową, któ-
ra dostaje na rękę około 3000 zł, 
to kosztuje fi rmę 5000 zł. Chodzi 
na zwolnienia, urlopy itd. Można 
też założyć, że nie do końca jest 
zadowolona z poziomów swoich 
dochodów. My za tę kwotę oferu-
jemy klientowi obsługę ekspertów 
w każdej dziedzinie związanej z 
prowadzeniem działalności, któ-
rzy wysłuchają i właściwie dora-
dzą. Jako fi rma mamy możliwości 
zoptymalizowania wszystkich pro-
cesów. Zrobimy to profesjonalnie 
i wykorzystamy do tego wszystkie 
dostępne narzędzia.

Za co lubi Pan swoją pracę?
Przede wszystkim za kontakt z 

ludźmi.
A gdyby nie był Pan księgo-

wym?
To byłbym żeglarzem.
Jakie jest Pana największe ma-

rzenie?
Opłynąć świat dookoła łódką! 

Uważam też, że marzenia się nie 
spełniają. Marzenia się spełnia!

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał 
Ryszard 
Węsierski
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Dziedzictwo kulturalne – największy, bezcenny skarb

We wrześniu ubiegłego roku na-
stąpiła całkowita transformacja 
Ośrodka Dokumentacji Etnogra-
fi cznej. Został on przeobrażony w 
„Powiatowe Centrum Dziedzictwa i 
Twórczości”. O efektach tej zmiany 
rozmawiam z Jolantą Boguszewską 
– dyrektorem placówki od ponad 10 
lat.

Niedługo minie pół roku odkąd 
Ośrodek Dokumentacji Etnogra-
fi cznej przeobraził się w „Powiato-
we Centrum Dziedzictwa i Twór-
czości”. Do każdej zmiany czy to 
pozytywnej czy negatywnej trzeba 
się przyzwyczaić. Czy Pani zdążyła 
przez ten czas przywyknąć do tych 
zmian?

Nie do końca. Jeżeli przez 10 lat 
pracowało się w Ośrodku Dokumen-
tacji Etnografi cznej, to w tyle głowy 
ta nazwa wciąż gdzieś funkcjonuje. 
Właściwie wszyscy pracownicy i 
wiele osób z nami współpracujących 
ciągle jej używa.

Paulo Coelho w swej powieści 
„Demon i panna Prym” pisał, że 
„ludzie tęsknią za całkowitą od-
mianą, a jednocześnie pragną, 
by wszystko pozostało takie jak 
dawniej”. Czy chciała Pani takiej 
odmiany, jaka zaszła pod koniec 
września 2012?

Zmiana była przeze mnie oczeki-
wana. Od dawna czekałam na koniec 
remontu Fabryczki i możliwość or-
ganizacji tam większych wydarzeń, 
koncertów, festiwali. Jednocześnie 
sądzę, że zmiana nazwy nie była ko-
nieczna. Przez 10 lat jako Ośrodek 

Dokumentacji Etnografi cznej wy-
pracowaliśmy sobie pewną markę i 
kontakty w środowiskach zajmują-
cych się ochroną dziedzictwa. Mam 
nadzieję, że na markę Centrum 
Dziedzictwa i Twórczości nie trzeba 
będzie pracować kolejnych 10 lat.

Przez tyle lat była Pani dyrekto-
rem Ośrodka. Jest teraz Pani cię-
żej czy lżej kierować Powiatowym 
Centrum?

W Centrum jest dużo więcej pra-
cy. Liczba pracowników nie zwięk-
szyła się, a znacząco wzrosła ilość 
obowiązków administracyjnych, a 
także wydarzeń, które mają miejsce 
w instytucji. Niestety coraz więcej 
spraw służbowych muszę obmyślać i 
organizować w domu. W pracy naj-
zwyczajniej nie mam na to czasu.

Obawiałam się, że z kalendarza 
wydarzeń „Fabryczki” znikną wer-
nisaże. Na szczęście pozostały. Czy 
o różne imprezy kulturalne swoje-
go pomysłu musi Pani walczyć?

Nie muszę. W tym przypadku 
moi szefowie pozostawiają mi cał-
kowitą swobodę. Bardzo mnie to 
cieszy, ponieważ profi l naszego dzia-
łania wprawdzie trochę się zmie-
nił, ale uważam, że nadal powinno 
być to miejsce zajmujące się przede 
wszystkim promocją lokalnych ar-
tystów i regionalnego dziedzictwa. 
Kierowanie instytucją o charakterze 
domu kultury nigdy nie było moją 
ambicją. Nie jestem kaowcem, je-
stem historykiem sztuki. W moim 
pojmowaniu obowiązków nie chodzi 
o kolejną „zaliczoną” imprezę i ogło-

szenie kolejnego sukcesu, o liczbę 
sekcji i uczestników zajęć. Chodzi o 
SPOTKANIE z człowiekiem i jego 
twórczością, niezależnie czy jest to 
malarz, aktor czy autor książki. 

Gminne ośrodki i domy kultury 
w powiecie wspaniale wypełniają 
swoją funkcję, ja nie chcę wchodzić 
im w drogę i dublować ich działal-
ności. Dlatego nie ukrywam, że to 
wydarzenia związane z dziedzic-
twem regionalnym stanowią dla 
mnie priorytet. Lekcje tańca można 
zorganizować w wielu miejscach, ale 
rewitalizacją naszego stroju regional-
nego z XIX w. zajmiemy się tylko my. 
Mam to szczęście, że moi szefowie to 
rozumieją.

Nadal prowadzicie zbiory etno-
grafi czne i artystyczne?

Oczywiście, wciąż uzupełniamy 
nasz zbiór. Robocza wersja stałej 
ekspozycji regionalnej już jest. Teraz, 
z pomocą fachowców będziemy ją 
kompletować. 

We wspaniały sposób kultywuje 
Pani ludową sztukę i obyczaje. A 
czy jest Pani sympatykiem sztuki 
współczesnej?

- Nie każdy przejaw sztuki współ-
czesnej wzbudza moją aprobatę. 
Nie potrafi ę zachwycać się pracami 
artystów, których twórczość obu-
dowana jest ideologią, a oni sami 
tworzą skomplikowane konstrukcje 
fi lozofi czne, żeby wyjaśnić, o co im 
właściwie chodzi. Dlatego np. „Pasja” 
Doroty Nieznalskiej, czyli instalacja 
video z obrazem genitaliów na krzy-
żu, szczególnie do mnie nie przemó-
wiła. Ale są współcześni artyści, jak 
Lucian Freud, Luc Tuymans czy nasz 
Wilhelm Sasnal, których bardzo ce-
nię. Pierwsze miejsce w moim sercu 
jednak zawsze będą mieli prerafa-
elici. Spośród wszystkich obrazów, 
które mam w domu, tylko jeden to 
kopia – kopia „Zwiastowania” pre-
rafaelity Dante Gabriela Rossettiego. 

Ma Pani dwóch synków. Czy po 
Mamie odziedziczyli słabość do et-
nografi i?

- Mój młodszy syn ma rok, więc 
przejawia słabość głównie do butelki 
z kaszą. Starszy natomiast lubi muzy-
kę ludową. Prowadzę audycję z mu-
zyką etniczną w Radiu Azyll, więc w 
domu dużo słuchamy. Młody nieźle 
orientuje się w mazurkach, oberkach 
i kujawiakach. Ale niczego mu nie 
narzucam, sam kiedyś zdecyduje, 
czym chce się zajmować.  

Dziękuję za rozmowę.

Sylwia 
Kowalska

► Wicestarosta Konrad Rytel od lat kibicuje działaniom Jolanty Boguszewskiej - Dyrektorki obec-
nie  „Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości”
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Warszawski Nikifor
Sylwia 
Kowalska

Ostatniej soboty, w ząbkow-
skim MOK-u mieliśmy okazję 
na spotkanie z człowiekiem nie-
zwykłym. Marek Krauss, zwany 
warszawskim Nikiforem zapre-
zentował swoje prace na indy-
widualnej wystawie malarstwa. 
Wieczór uświetnił program li-
teracko-satyryczno-kabaretowy  
uhonorowany Złotym Liściem 
Retro 2012 w wykonaniu Sławo-
mira Hollanda. 

Podobno obecnie sława czło-
wieka jest tym większa, im 
większa jest liczba stron inter-
netowych, ukazujących się po 
wpisaniu imienia i nazwiska 
danej osoby w wyszukiwarkę 
Google... Jeśli tak jest faktycz-
nie, to Marek Krauss jest artystą 
niezwykle sławnym i popular-
nym. I dobrze, bo takie postawy 
życiowe należy propagować. Pan 
Marek jest przykładem na to, że 
pomimo ciężkiego dzieciństwa, 
choroby – porażenia mózgowe-

go, dwunastoletniego pobytu w 
szpitalu psychiatrycznym można 
cieszyć się życiem. 

Krauss zaczął rysować. „W 
1965 roku podczas wakacji z 
mamą w Szczawno Zdrój, mama 
kupiła album czarno - biały z ry-
sunkami bohaterów walczących 
(…), od tego momentu zaczą-
łem malować portrety tuszem, a 
później farbą. W 1968 r. miałem 
pierwszą wystawę zbiorową.” Tak 
wyznaje na własnej stronie inter-
netowej artysta. Przygoda pana 
Marka z Wołominem zaczęła się 
trzydzieści lat potem. Od 1995 
roku zaczął tworzyć obrazy pod 
wpływem pejzaży okolic Warsza-
wy, w tym właśnie Wołomina. 

Obecnie Krauss to artysta 
przez duże A. Brak wykształce-
nia w kierunku rysunku i ma-
larstwa stał się zaś jego atutem. 
Nie bez powodu zwany jest war-
szawskim Nikiforem. Jego pra-
ce znajdują się w prywatnych 
kolekcjach na całym świecie u 
350 kolekcjonerów. Malarz to 
też osoba oddana innym, nie 
umiejąca przejść obojętnie obok 
potrzebujących pomocy. Dzięki 

temu został uhonorowany od-
znaką Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci. Ciepłymi słowami opisał 
niegdyś artystę Leon Palesa ze 
Stowarzyszenia Wiatraki Kultu-
ry: „Jest największym humanistą 
spośród malarzy, których znam. 
Jest społecznikiem, romanty-
kiem. Jest wrażliwy na wszystkie 
problemy. Marek może stanowić 
świetną promocję dla miejsca, 
w którym przebywa. Jest swego 
rodzaju biznesmenem, który po-
maga ludziom. Jest przy tym ak-
tywny i konsekwentny.” 

Z ciekawostek o twórcy można 
dodać, że jest on jedynym pol-
skim malarzem, którego obraz 
widnieje na znaczku pocztowym 
Islandii. 

Dlaczego Krauss zwany jest 
warszawskim Nikiforem? Wy-
starczy spojrzeć na przypadko-
wy jego rysunek. Należy tu pod-
kreślić, że podobieństwo stylu 
ze stylem słynnego Nikifora z 
Krynicy Górskiej to nie zabieg 
celowy. Właśnie taka kreska, ta-
kie kolory, takie tematy prosto 
z życia są typowe dla malarstwa 
naiwnego, dla sztuki prymityw-

nej. Przy analizie większej ilości 
dzieł pana Marka można śmiało 
stwierdzić, że obrazy Kraussa 
zdają się być bardziej dekora-
cyjne, ekspresjonistyczne, psy-
chologiczne i osobiste niż Niki-
fora krynickiego. Dlatego może 
właśnie sam twórca określa się 
mianem „pisarza obrazów”. Pan 
Marek  poprzez malowanie opo-
wiada nam bowiem otwarcie o 
sobie, swoich przeżyciach, emo-
cjach. 

Pamiętam, jak kiedyś zacie-
kawiła mnie wypowiedź Marka 
Krauss o swojej technice arty-
stycznej. - Maluję na kopii jakie-

goś znanego obrazu wasze po-
stacie. Na przykład na tle dzieła 
Van Gogha. 

Odszukałam potem kolek-
cję jego obrazów i faktycznie, 
odnalazłam obraz pod tytułem  
"Składanka obrazów Wincente-
go Van Gogha" . Mamy na nim 
słynne „Słoneczniki”, „Gwieździ-
stą noc”, „Autoportret w szarym 
kapeluszu”, czy „Kawiarenki”. Jak 
widać artysta jest nie tylko natu-
ralnie utalentowany, ale też lubi 
poeksperymentować z technika-
mi i pomysłami na nowe obrazy.  
To człowiek wyjątkowy… 
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Klimatyczny Skansen
Z cyklu: Podróżuj po powiecie

W naszym powiecie mamy praw-
dziwy folkowy skarb. W Kuligowie, 
nad rozlewiskami Bugu, istnieje 
skansen, w którym możemy z łatwo-
ścią przenieść się w czasie do dawnej 
polskiej wsi. Park  Kultury Ludowej 
i Ziemiańskiej stworzył Wojciech 
Urmanowski – pasjonata, człowiek 
o wielkim sercu. 

Skansen w Kuligowie to miejsce 
magiczne, klimatyczne i magnetycz-
ne zarazem. Uroki wsi zachwalał już 
sam Jan Kochanowski: 

Teraz trudno spotkać „prawdziwą” 
wieś. Pełne nowoczesnego sprzętu, 
wystawnych willi nie przypominają 
już niczym dawnej, epatującej polski-
mi tradycjami, wsi. Wojciech Urma-
nowski w swoim Skansenie zadbał o 
klimat, który sprawia, że każdy tam 

czuje się swobodnie. Nie sposób zna-
leźć tam sznurów oddzielających eks-
ponaty od zwiedzających. Nikt niko-
go nie pilnuje, nie śledzi wzrokiem. 
Tu Skansen jest przede wszystkim dla 
ludzi i tworzony przez ludzi, bowiem 
pan Wojtek posiada pokaźny krąg 
sympatyków, którzy pomagają mu 
prowadzić i rozwijać Skansen. 

To magiczne miejsce można zwie-
dzać przez cały rok, jednak poza se-
zonem niezbędna będzie telefonicz-
na zapowiedź wizyty. Jednak nie ma 
co ukrywać, że najwięcej przyjem-
ności można doznać nad Bugiem w 
okresie wiosenno – letnim i wczesną, 
ciepłą jesienią. Wtedy też dość często 

organizowane są rozmaite imprezy 
plenerowe. Pokazy kowalstwa arty-
stycznego, garncarstwa, wyplatania 
naczyń ze słomy... Można też zasma-
kować wtedy w prawdziwym swoj-
skim jadle, zatańczyć przy ludowych 
melodiach, obejrzeć tematyczne po-
kazy plenerowe, popodziwiać współ-

czesną sztukę zainspirowaną 
właśnie Kuligowem i samym 
Skansenem. Z bliska można 
obejrzeć mnóstwo ekspona-
tów.

Pierwsze obiekty zostały 

przeniesione do Kuligowa w 2000 
roku. Obecnie obejrzeć możemy 
przydrożną kuźnię, wiejską chatę, 
spichlerz, stodołę, oborę, dworek 
drobnoszlachecki oraz wozownię, ale 
Skansen cały czas jest rozbudowywa-
ny. Chaty zdobią okazałe drewniane 
rzeźby Marka Gołaszewskiego z Ma-
rek – samouka, który sporych roz-
miarów dzieła wykonuje w drewnie 
za pomogą piły spalinowej. 

To wspaniałe miejsce pomaga oca-
lić od zapomnienia dawne budynki, 
narzędzia i sprzęt,  a także obyczaje i 

„Wsi spokojna, wsi wesoła,
Który głos twej chwale zdoła?
Kto twe wczasy, kto pożytki

może wspomnieć za raz wszytki?”

Sylwia 
Kowalska

► Ludowe zespoły chętnie koncertują podczas plenerowych 
imprez w kuligowskim Skansenie

► Marek Gołaszewski z Marek jest przykładem rzeźbiarza - sa-
mouka, którego dzieła robią naprawdę spore wrażenie

► Nadbużańskie krajobrazy mają w sobie niepowtarzalny urok

11TURYSTYKA

OGŁOSZENIA DROBNE

PRACA

USŁUGI

KUPIĘ - 
SPRZEDAM

Zatrudnię fryzjerkę dam-
sko-męską, staż 3 lata, Woło-
min, Al. Armii Krajowej 42A, 

tel. 22 799-95-80

Mężczyzna, lat 40, wy-
kształcenie średnie tech-
niczne podejmie pracę 
- uprawnienia SEP elektro-
energetyczne, prawo jazdy 
kat A, B, C, E, uprawnie-
nia na koparko – ładowar-
kę, z doświadczeniem. Tel. 
507-163-875,tomek7312@
onet.eu

Salon fryzjerski damsko 
– męski „ Krystyna”, Al. Ar-
mii Krajowej 42A zaprasza 
od poniedziałku do piątku, 
8.00 – 18.00, w sobotę 8.00 
-15.00, tel. 22 799-95-80

„Renom” konserwacja, 
naprawa, montaż wind i 
platform dla osób niepeł-
nosprawnych. Dla miesz-
kańców Powiatu Wołomiń-
skiego 10% zniżki, tel. 22 
300-19-60, 504-926-63, biu-
ro@renom.pl, www.renom.
pl. 

„BOFOTO” fotografi a 
ślubna, „Oddaje emocje i 
zatrzymuje cudowne chwi-
le, które warto pamiętać...” 
tel. 501 352 753, www.bofo-
to.pl

Toczenie, frezowanie,ko-
ła zębate wykonuje PPHU 
TOK-FREZ, Wołomin, ul. 
Łukaszewicza 7, tel. (22)787 
61 80

Układanie glazury, tera-
koty, malowanie i inne, tel. 
600 798 517;  (29) 757 25 30

Skup tworzyw, zderzaków 
samochodowych, zbiorni-
ków samochodowych, aku-
mulatorów, tel. 792 115 023;  
609 200 180

► Pan Wojciech Urmanowski zadbał, by każdy mógł swobodnie 
zwiedzać wszystkie chaty, bez nadzoru pilnujących osób

dawne zawody, czyli podsumowując 
- naszą kulturę. 

Sympatyków Skansenu i pana 
Wojtka jest dużo i ciągle ich przyby-
wa. Powstają nawet utwory pochwal-
ne:

„W naszym Kuligowie
Piękna rzecz powstała

Może nią się cieszyć
Nasza gmina cała.

To Pan Urmanowski
Człowiek z mądra głową

Założył tu skansen
z kulturą ludową (...)”  

Autor -  Krystyna Głowacka- 
Członkini KGW „Dąbrowianki”   

Pan Wojciech w 2006 roku utwo-
rzył także Fundację Dziedzictwo 
Nadbużańskie w Kuligowie. Jej 
członkowie postawili sobie następu-
jące cele:  upowszechnianie kultury, 
wyrównywanie różnic w dostępie do 
kultury i podnoszenie kompetencji 
kulturalnych społeczeństwa, potrze-
ba działania na rzecz ochrony i za-

chowania dziedzictwa kulturowego, 
podtrzymywanie oraz kultywowanie 
tradycji, zwyczajów i przekazu lu-
dowego dziedzictwa kulturowego, 
rozwijanie współczesnej kultury i 
sztuki oraz promocje twórczości, 
upowszechnianie historii, edukacji, 
sportu, wychowania i wszechstron-
nego organizowania czasu wolnego 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
pobudzanie kulturalnych inicjatyw 
lokalnych i wspieranie różnorod-
nych form aktywności społecznej, 
działanie na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich oraz poprawę jakości ży-
cia społeczności lokalnych. Właśnie 
dzięki Fundacji organizowane są róż-
ne imprezy plenerowe. 

Kto jeszcze nie był w Kuligowie 
albo zatęsknił za nim ucieszy się na 
zapowiedź majowego pleneru. Wów-
czas bowiem w Skansenie zagości 
Radzymiński Teatr Amatorski "PA-
RADOKS" . W autentycznej sceno-
grafi i wystawiony zostanie spektakl 
„Damy i huzary” Aleksandra Fredry. 
Kto raz zagości w Kuligowie i roz-
smakuje się w tej sielskiej atmosferze, 
na pewno będzie w te rejony chętnie 
wracał. 
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12 SPORT

II Gala Professional Combat Sanda

Barwne efekty świetlne, mocna roc-
kowa i hip-hopowa muzyka, a przede 
wszystkim efektowne walki wg regula-
minu Wushu Sanda (wolna walka), 
to wszystko wydarzyło się w Ząbkach, 
23 marca, w godzinach wieczornych, 
w hali sportowej Publicznego Gimna-
zjum nr 2. Gala Sztuk Walki, po ze-
szłorocznym sukcesie, na stałe wpisała 
się w kalendarz miasta Ząbki. 

Podobnie jak w zeszłym roku, pod-
czas tegorocznej II edycji, sala pękała w 
szwach. Było około 300 widzów. Go-
ści powitali burmistrz Ząbek Robert 
Perkowski i wiceburmistrz Artur Mu-
rawski. Wśród zaproszonych gości byli 
m.in.: burmistrz Wołomina Ryszard 
Madziar wraz z małżonką, przedstawi-
ciele klubu MKS Dolcan Ząbki, spon-
sorzy, radni miejscy, dyrektorzy szkół 
i ząbkowskich placówek oraz rodziny 
i znajomi występujących na ringu za-
wodników.

Na przybyłych czekały niepraw-
dopodobne emocje - 11 walk: jedna 
walka light contact, 10 full contact, 
dwa razy po 2 min. plus dogrywka w 3 
rundzie, wg regulaminu Wushu Sanda 
(wolna walka).

Wśród zawodników byli zarówno 
kadrowicze jak i amatorzy, wśród nich 
zawodnicy z Ząbek i z Zielonki, m.in. 
policjanci i strażnicy miejscy.

Sędzią głównym i dyrektorem wy-
darzenia był Robert Kwiatkowski z 
Omega Sports. Sędziami bocznymi 
byli Marcin Przybylski, Robert Kaczo-
rowski i Wojciech Szachnowski.

W pierwszej walce w kategorii 70 kg 
light contact starli się Krzysztof Kubek 

Tao Radlin i Jakub Jarka Fight Acade-
my Ostrołęka. W obu rundach zwycię-
żył Krzysztof Kubek. 

Kolejne walki to full contact. W ka-
tegorii 65 kg walczyli Mariusz Szelech 
(Kickboxing Zielonka) i Konrad Bień-
kowski (Leitai Warszawa). Pierwszą 
rundę wygrał Szelech, drugą Bieńkow-
ski i ostatecznie w dogrywce zwyciężył 
Konrad Bieńkowski.

W kolejnej walce w kategorii 68 kg 
Kamil Widawski (Tao Radlin) pokonał 
w obu rundach Jarosława Gołaszew-
skiego (Kickboxing Zielonka). Podob-
nie Marcin Deka (Omega Sports) w 
obu rundach pokonał Huberta Świer-
czyńskiego (Kobra Tłuszcz) w kategorii 
70 kg. 

W piątej z kolei walce (74 kg.) Paweł 
Szczerba (Kickboxing Zielonka) zwy-
ciężył z Tadeuszem Pazikiem (Omega 
Sports) przez nokaut techniczny.

Następną walkę (80 kg.) wygrał 
Mariusz Dzięcioł (Kobra Tłuszcz) z 
Mariuszem Żukowskim (Kickboxing 
Zielonka) ze względu na kontuzję, tego 
drugiego.

Siódma z kolei walka w kategorii 85 
kg odbyła się między Tomaszem No-
wikiem (Omega Sports) i Bartoszem 
Pasikiem (Kobra Tłuszcz). W pierw-
szej rundzie wygrał Nowik w drugiej 
Pasik. Ostatecznie podczas dogrywki 
zwyciężył Bartosz Pasik.

W kategorii 90 kg walczyli Marcin 
Rostkowski (Leitai Warszawa) i Paweł 
Pałyska (Garuda Muay Th ay Warsza-
wa). Tu stoczyła się ostra walka. W 
pierwszej rundzie był remis, drugą wy-
grał Pałyska a trzecią Rostkowski i osta-
tecznie większą ilością punktów wygrał 
Marcin Rostkowski.

W kolejnej dziewiątej walce (100 kg) 
Alex Piński (Leitai Warszawa) pokonał 
w obu rundach Piotra Łopata (Kickbo-
xing Zielonka).

Ze względu na kontuzję Patryka 
Dłuskiego, walkowerem wygrał Seba-
stian Salewski (Omega Sports, 100 kg).

Ostatnią 11 walkę wieczoru full 
contact w kategorii 100 kg, na którą 
wszyscy czekali, stoczyli Jacek Forysiak 
(Omega Sports) i Ryszard Raszkiewicz 
(Tao Radlin). Tu emocje widzów sięga-
ły zenitu. Walka odbyła się bez kasków 
i była bardzo widowiskowa. Widownia 
wręcz ryczała: Jacek, Jacek, Jacek, do-
pingując mieszkańca Zielonki. Mimo 
zaciętej walki i godnego dopingu zwy-
ciężył przyjezdny Ryszard Raszkiewicz. 

Po każdej walce, zawodnik, który 
wygrał otrzymywał puchar i nagrodę w 
postaci sprzętu sportowego ufundowa-
nego przez sponsorów.

Trzeba przyznać, że zawodnicy byli 
dobrze przygotowani i prezentowali 
wysoki poziom. Kolejna gala już za rok.

Iwona Potęga
fot. Bogdan 
Śladowski

Z bronią w ręku, na sportowo

B r a c t w o 
Strzeleckie Sal-
wa działa pręż-
nie na terenie 
wołomińskiego 
Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji 
„Huragan” już 

od ponad 10 lat . Członkowie sek-
cji młodzieżowej i dynamicznej co 
chwilę odnoszą sukcesy. A już nie-
długo wezmą udział w zawodach 
międzynarodowych. O strzelectwie 
i Stowarzyszeniu rozmawiam z jego 
wiceprezesem – Pawłem Potockim.

• Wielu ludzi nadal krzywo pa-
trzy na strzelectwo sportowe, do-
szukując się pociągu osób upra-
wiających ten sport do ostrej broni 
i strzelania do ludzi. Jak przełamać 
te co prawda coraz rzadsze, ale na-
dal występujące stereotypy?

• Oczywiście strzelectwo sporto-
we nie może kojarzyć się z krzyw-
dami wyrządzonymi przez „zwy-

rodnialców” posługujących się 
bronią palną. Strzelectwo sportowe 
to wspaniały sport wymagający 
szczególnej koncentracji, spokoju 
oraz umiejętności posługiwania się 
bronią, zwracając szczególną uwagę 
na bezpieczeństwo. Jak obserwuje-
my, media nagłaśniają dramatyczne 
przypadki ale proszę zwrócić uwagę, 
że nie jest to związane z osobami 
posiadającymi broń do celów spor-
towych. Żeby przełamać ten stereo-
typ, zapraszamy wszystkich chęt-
nych na nasze treningi strzeleckie, 
którzy pod okiem fachowej pomocy 
instruktorów będą mogli sami prze-
konać się, że to nie takie straszne, a 
wręcz super sport. Nadmienię, że 
nie spotkaliśmy się z taką opinią.

• Działacie na terenie Huraganu 
od wielu lat. Czujecie, że rozwija-
cie się jako Bractwo?

• Oczywiście, cały czas się rozwi-
jamy. Świadectwem tego są nasze 
sukcesy na poziomie startów krajo-
wych i międzynarodowych, zakup 
nowych różnych jednostek broni 
(ponad 40 szt. różnego kalibru), 
modyfi kacje stanowisk strzeleckich, 
zmiany charakteru strzelań i kon-

kurencji oraz nowe zapisy członków 
do  naszego stowarzyszenia również 
przechodzących z innych klubów.

• Ilu, na dzień dzisiejszy, macie 
członków?

• Obecnie mamy 109 członków, 
nie licząc sekcji młodzieżowej i Zie-
lonych Diabłów.

• Jakimi umiejętnościami należy 
się wykazać aby do Was móc dołą-
czyć?

• Żeby do nas wstąpić należy 
przyjść na trening strzelecki, a tam 
się wszystko wyjaśni czy osoba 
przede wszystkim jest chętna do 
uprawiania strzelectwa sportowego.

• Lepiej strzelają kobiety czy 
mężczyźni w waszym stowarzysze-
niu?

• Kobiety  bardzo często strzela-
ją na równi z mężczyznami. To jest 
sport, więc raz lepiej raz gorzej, do-
tyczy to obu płci.

• Można u Was uzyskać patent 
strzelecki?

• Każdy członek stowarzyszenia, 
żeby strzelać powinien mieć patent 
strzelecki i licencję PZSS. Pomaga-
my w przygotowaniu do egzaminu 

oraz powiadamiamy, gdzie aktual-
nie jest kurs i egzamin. W niedłu-
gim czasie najprawdopodobniej bę-
dzie zorganizowany u nas.

• W jakich akcjach społeczno - 
humanitarnych braliście udział 
przez te lata?

• Staramy udzielać się i pomagać 
w takich przedsięwzięciach, np.: 
WOŚP, Bieg Bitwy 1920r., Dzień 
Dziecka, Dni Powiatu Wołomiń-
skiego oraz Wołomina, Paraolim-
piady, itd.

• Ostatniego dnia maja rozpo-
czynają się międzynarodowe za-

wody strzeleckie. Przygotowujecie 
się już do nich? 

• Po każdych naszych zawodach 
rozpoczynamy przygotowania do 
następnych. W tym roku liczymy 
na dużą frekwencję uczestników z 
kraju i całego świata. Międzynaro-
dowy Wielobój Strzelecki organizo-
wany przez Stowarzyszenie Bractwo 
Strzeleckie Salwa (już siódmy raz) 
cieszy się bardzo dużym powodze-
niem wśród wszystkich uprawiają-
cych strzelectwo sportowe na całym 
świecie. Przygotowania są w toku.

Rozmawiała
Sylwia 
Kowalska


