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17 grudnia, w warszawskim teatrze „Palladium”, fi rma Skłodowscy, naj-
większa w powiecie w branży doradztwa prawno-fi nansowo-księgowego, 
obchodziła swój 20 –ty jubileusz.

W ciągu tych 20 lat z rodzinnego, małego przedsiębiorstwa, z siedzibą 
w domu, fi rma rozrosła się w prężnie działającą grupę, skupiającą dziś 
7 spółek, w których zatrudnia ok. 100 osób, obsługując przy tym niemal 
1000 podmiotów gospodarczych.

Trzon fi rmy tworzy rodzina państwa Skłodowskich: ojciec - Tadeusz oraz 
dwóch synów: Eryk i Dariusz. Ale jak sami mówią niewiele by zdziałali gdyby 
nie znakomici współpracownicy. Skłodowscy - to nie tylko przykład wzorowo 
funkcjonującej fi rmy, ale dla wielu adeptów biznesu znakomite źródło inspi-
racji. Więcej o jubileuszu i fi rmie napiszemy w następnym numerze.  

Od momentu uroczystego otwarcia Restauracji & Cukierni San Marino, zlokalizowanej w południowej części 
Ząbek (ul. Powstańców 25), minął właśnie dokładnie rok.

Z tej okazji, 15 grudnia Restaura-
cja zorganizowała dla najmłodszych 
mieszkańców Ząbek specjalne atrak-
cje. W Sali Kryształowej Restauracji 
& Cukierni San Marino zostało przy-
gotowane mini wesołe miasteczko, 

w którym nie mogło zabraknąć ba-
senu z kulkami, które zawsze cieszy 
się dużą popularnością. Niezwykle 
ciekawe też były zajęcia na macie 
sumo. Dzieci chętnie uczestniczyły 
w licznych konkursach i zabawach. 

Najodważniejsi decydowali się na 
malowanie twarzy.

Punktem kulminacyjnym imprezy 
był pokaz robienia tortu „na żywo” 
przez mistrza sztuki cukierniczej. 

Dokończenie str. 7

Można powiedzieć, że ząbkowska pływalnia jest już dopięta na ostatni gu-
zik. To nowoczesny obiekt o bardzo ciekawej architekturze. Pięknie wygląda 
nie tylko z zewnątrz ale także wewnątrz, a do tego bardzo funkcjonalny, ofe-
rujący korzystającym z niego wiele atrakcji (baseny, sauny, wytwornica lodu, 
kręgielnia, boiska do squosha i wiele innych). Oddanie do użytku planowane 
jest na początku przyszłego roku.
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WOŁOMIN: MARKI

ZĄBKI

DLA NAJMŁODSZYCH:
■ 19 stycznia 2014, godz. 13.30, 

Miejski Dom Kultury w Wołomi-
nie, Teatr Złoty Dukat zaprasza na 
przedstawienie „Księżniczka Ró-
życzka”. Bilety w cenie: 10 zł – doro-
śli, 7 zł – dzieci.

KULTURALNE:
■ 5 stycznia 2014, godz. 19.00, Ko-

ściół pw. Matki Bożej Częstochow-
skiej w Wołominie – Koncert kolę-
dowy Arki Noego. Wstęp wolny!

■ 10 stycznia 2014, Miejski Dom 
Kultury w Wołominie – Dźwięki i 
Barwy z Baśniowych krain. Godz. 
19.00 – wernisaż malarstwa. Wstęp 
bezpłatny. Godz. 19.30 – Koncert 
Aleksandra i T-Art. Wstęp 10 zł. 

■ 24 stycznia, godz. 19.00, MDK 
Wołomin, spektakl „Męska Rzecz” 
w wykonaniu Studia Katastrofa. 
Wstęp wolny!

SPORT:
Na terenie Ośrodka Sportu i Re-

kreacji HURAGAN w Wołominie: 
■ 4 stycznia, godz. 18.00 – siat-

kówka MUKS „Huragan” Wołomin 
– KS MOSiR Huragan Międzyrzec 
(II liga)

■ 10 stycznia, godz. 15.30 – ko-
szykówka UKS Huragan Wołomin 
– MKK OSiR II Sokołów Podlaski 
(Kadetki U-16)

■ 11 stycznia, godz. 12.00 – ko-
szykówka UKS Huragan Wołomin 
– UKS La Basket Warszawa (Mło-
dziczki Młodsze U-13)

DLA NAJMŁODSZYCH:
■ 20.12.2013, godzina 17:00. 

„GWIAZDKA W BETLEJEM” - 
spektakl teatralny w wykonaniu grupy 
młodszej zajęć teatralnych w Mareckim 
Ośrodku Kultury przygotowany  pod 
kierunkiem instruktorki Małgorzaty 
Puzio. Zapraszamy rodziców i opieku-
nów. Wstęp wolny. 

KULTURALNE:
■ 20.12.2013, godz. 11:00. Autokaro-

wy wyjazd do kina „PRAHA” rodziców 
i dzieci z klubiku „MIŚ”. Zapisy i wpłaty 
w sekretariacie MOK. Dzieci z klubiku 
Miś – 2zł, pozostałe osoby – 20zł. Wy-
jazd z ul. Rodziewiczówny r/ Fabrycz-
nej.

■ 11.01.2014, godz. 17:30 – MOK. 
Koncert w wykonaniu FOLK KAPE-
LI „GÓRALSKA HORA” – kontrabas, 
skrzypce, altówka, vocal. – Wstęp wol-
ny

■ 18.01.2014, MOK, godz. 17:30. 
Wieczór autorski STANISŁAWY CE-
LIŃSKIEJ. Znana i ceniona aktorka 
ze swadą opowiada o aktorstwie i co-
dzienności, o sukcesach i problemach, 
o autorytetach i szukaniu spokoju. Po 
spotkaniu będzie można zakupić książ-
kę S. Celińskiej.  Wstęp wolny

■ 26.01.2014, godz. 16:45. Autokaro-
wy wyjazd do Teatru KAMIENICA 
na spektakl komediowy „JAK SIĘ KO-
CHAJĄ W NIŻSZYCH SFERACH”. 
Autor: Alan Ayckbourn. Reżyseria: 
Grzegorz Chrapkiewicz. Obsada: Anna 
Oberc, Andżelika Piechowiak, Grażyna 
Wolszczak, Piotr Cyrwus, Rafał Króli-
kowski, Piotr Polk. Bilety w cenie 90 zł 
do nabycia w sekretariacie MOK. Prze-
jazd autokarem bezpłatny. Wyjazd ze 
Strugi 16.45, a z ul. Malinowej o 17.00.

ROZRYWKA:
■ 02.01.2014, godz. 14:00. NOWO-

ROCZNY BAL SENIORA – oprawa 
muzyczna Dariusz Myszkinis. Wstęp 
10 zł oraz własny prowiant. Obowiązują 
zapisy do 20.XII. w sekretariacie MOK.

■ 09.01.2014, godz. 14:00. Spotkanie 
organizacyjne dla osób zainteresowa-
nych nową propozycją: „RUCH – MU-
ZYKA – RELAX” – nieodpłatne zajęcia 
odbywać się będą 2 x w miesiącu – ćwi-
czenia relaksacyjne z muzyką w tle po-
prowadzi Beata Miechowicz. Obowią-
zują zapisy.

■ 30.01.2014, godz. 16:00. Wieczór 
klubowy z cyklu „SPECJALNOŚĆ 
DOMU” – karnawałowe smakołyki 
przygotowane przez członków klubu 
seniora. W programie także  konkurs 
kulinarny oraz zabawa z humorem i 
piosenką przy muzyce.

SAMORZĄDOWE:
■ Do 31 grudnia można oddać głos na 

trzy spośród 55 zgłoszonych projektów 
do budżetu. Uprawnionymi do wzięcia 
udziału w głosowaniu są osoby pełno-
letnie, zameldowane na pobyt stały na 
terenie Miasta Marki. Głosować można 
wypełniając ankietę w formie papiero-
wej, bądź elektronicznej podając na niej 
imię i nazwisko, adres zamieszkania i 
PESEL oraz zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych dla potrzeb nie-
zbędnych do weryfikacji poprawności 
danych. Wypełnione ankiety można 
wrzucać do urny w Urzędzie Miasta 
Marki bądź wysłać drogą elektroniczną 
na adres zdecyduj@marki.pl

 KULTURALNE:
- V KONKURS KOLĘD OB-

COJĘZYCZNYCH w Ząbkach. 
Serdecznie zapraszamy uczniów 
ząbkowskich szkół do udziału w fe-
stiwalu kolęd anglo - i niemieckoję-
zycznych: Christmas time in a song 
Weihnachtszeit im Lied  Warunkiem 
uczestnictwa jest przygotowanie 
jednej kolędy w języku angielskim 
lub niemieckim (nie dłuższej niż 4 
zwrotek). Utwory mogą być wykony-
wane a capella, lub z własnym akom-
paniamentem  (płyta CD z wersją 
instrumentalną, keyboard, gitara lub 
inny dowolny instrument).  Zgło-
szenie wyłonionych w etapie szkol-
nym kandydatów należy przesłać 
do 3 stycznia 2014 r. na  kar-
cie (dostępna na stronie www.
mok.zabki.pl)  na adres: 
Miejski Ośrodek Kultury 05-091 
Ząbki ul. Słowackiego 10.  

KOBYŁKA

DĄBRÓWKA

KULTURALNE:
■ 6 stycznia 2014, godz. 14.00, Bazylika pw. Świętej Trójcy, ul. Kościelna 2 – 

Koncert Trzech Chórów i kolędowanie Gospel.
■ 12 stycznia, godz. 14.00, Parafi a pw. Św. Kazimierza Królewicza, ul. Kró-

lewska 15 – Koncert Noworoczny „Grenada, Petersburg, Wiedeń”.  

TŁUSZCZ
KULTURALNE:
■ Burmistrz Tłuszcza, Komisja Ładu, 

Porządku i Ochrony Środowiska Rady 
Miejskiej w Tłuszczu, Przewodniczący 
Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia 
Rady Miejskiej w Tłuszczu ogłaszają 
Konkurs na dekoracje bożonarodze-
niowe posesji. Konkurs zostanie prze-
prowadzany w dwóch kategoriach: 1. 
Obiekty prywatne, 2. Obiekty użytecz-
ności publicznej. Pisemnie zgłoszenia 
należy składać w Biurze Obsługi Inte-
resanta Urzędu Miejskiego w Tłuszczu 
lub przesłać drogą elektroniczną na ad-
res: urząd@tluszcz.pl. Termin zgłoszeń 
do 3 stycznia 2014.

KULTURALNE:
■ Od  17 grudnia zapraszamy czy-

telników do zmodernizowanej Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce. 
GBP mieści się pod pierwotnym ad-
resem (Dąbrówka, ul. Kościuszki 14a) 
na I piętrze. Do końca grudnia GBP 
otwarta będzie od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00 – 16.00.

SPORTOWE:
■ 19 stycznia 2014, godz. 14.00, hala 

sportowa przy Publicznym Gimna-
zjum im. T. Kościuszki w Dąbrówce 
– II Turniej Amatorów Piłki Nożnej 
Halowej. Termin zgłoszeń upływa 7 
stycznia. Karty zgłoszeniowe i regula-
min dostępne na stronie www.dabrow-
ka.net.pl 

JADÓW
ZDROWIE:
■ 29 stycznia 2014, godz. 9.00 – 

17.00 – zaproszenie na bezpłatną 
mammografi ę dla kobiet w wie-
ku 50 – 69 lat. Mammobus będzie 
ustawiony przy OSP w Jadowie. Pa-
nie nie mieszczące się w przedziale 
wiekowym mogą wykonać badanie 
odpłatnie, w cenie 80 zł. Rejestracja 
i informacje: w godz. 8.00 – 20.00 nr 
tel. 85 6760332, 85 6761322. Prośba o 
zabranie za sobą dowodu osobistego 
oraz poprzedniego badania mam-
mografi cznego.
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Jako wicemarszałek wojewódz-
twa mazowieckiego ma Pan dość 
rozległy zakres obowiązków. 
Podlegają Panu sprawy z obsza-
ru: drogownictwa, szeroko rozu-
mianej polityki społecznej, w tym 
służba zdrowia. Spraw jest cała 
masa, a dodajmy, że Mazowsze to 
największe województwo w Pol-
sce. Czy wystarcza Panu doby na 
to wszystko?

Każdy dzień jest inny. Jednak 
każdy niezwykle intensywny. Mam 
sporo obowiązków, staram się tak-
że znaleźć codziennie czas na spo-
tkania indywidualne oraz wizyty w 
regionie. Jestem częstym gościem 
w gminach Powiatu Wołomińskie-
go. Bardzo cieszę się, że współpraca 
z Zielonką, Kobyłką, Klembowem, 
Radzyminem, Tłuszczem, Jado-
wem czy Strachówką układa się tak 
dobrze. Gminy te skutecznie sięga-
ją po środki zewnętrzne. Ostatnio 
podpisywaliśmy umowę o dofi nan-
sowanie dwóch projektów unijnych 
w Zielonce, a w Tłuszczu powstaje 
nowa hala sportowa z udziałem 
środków kierowanych przez Samo-
rząd Województwa. To cieszy, że 
są w naszym powiecie samorządy, 
które korzystają ze współpracy w 
Samorządem Województwa. 

Z punktu widzenia mieszkań-
ców powiatu wołomińskiego naj-
ważniejsze są oczywiście inwesty-
cje na naszym terenie. A to przede 
wszystkim drogi wojewódzkie 
oraz szpital drewnicki w Ząbkach. 
Zacznijmy jednak od kwestii dro-
gowych. Co w mijającym roku 
udało się zrobić, a co czeka nas w 
przyszłym?

Kończący się właśnie rok przy-
niósł kluczową dla kwestii drogo-
wych w powiecie decyzję w sprawie 
obwodnicy Marek. To ogromny 
krok naprzód. Temat obwodnicy 
nabrał zdecydowanego przyspie-
szenia od kiedy premier Donald 
Tusk zapowiedział ogłoszenie prze-
targu na budowę tej oczekiwanej 
od lat arterii. Przetarg na zaprojek-
towanie i wybudowanie obwodni-
cy Marek ogłoszono 29 marca b.r. 
Obejmuje on dwa odcinki od węzła 
Marki do węzła Kobyłka oraz od 

węzła Kobyłka 
do węzła Radzy-
min Południe. 
O b w o d n i c a 
Marek będzie 
biegła w ciągu 
drogi ekspreso-
wej S8. Wybu-
dowane zostaną 
dwie jezdnie z 
trzema pasami 
ruchu w każdym 
kierunku. Na 
trasie znajdą się 
węzły Zielonka, 
Kobyłka, Woło-
min i Radzymin 
Południe. Szaco-
wany koszt po-
wstania drogi to 
około 900 mln 
zł. Już niedługo 
sp o dz ie wamy 
się podpisania 
umowy z wyko-
nawcami.

W przyszłym 
roku ma szansę 
zakończyć się 
również postę-
powanie o wy-
danie decyzji 
środowiskowej 
na drogę S-17, 
czyli Wschodnią 
Obwodnicę Warszawy. 

Zgodnie z moimi zapowiedzia-
mi ruszamy z przebudową drogi 
wojewódzkiej nr 631. Przebudowa 
drogi będzie realizowana od grani-
cy węzła z projektowaną drogą eks-
presową S-17 - tzw. „Węzeł Zielon-
ka" do granicy miasta Warszawa, 
wraz z rozwiązaniem skrzyżowania 
dróg wojewódzkich nr 631 i 634. 
Szacowany koszt inwestycji wy-
nosił  86 mln  zł, chociaż przetarg 
przyniósł znaczne oszczędności. 
Realizacja zadania przewidziana 
jest z udziałem europejskich środ-
ków fi nansowych w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na 
lata 2007-2013. Przebudowa dro-
gi rozpocznie się tej zimy i  może 
potrwać około 2 lat ze względu na 
zakres prac. Poszerzenie jezdni 
do dwóch pasów ruchu w jednym 
kierunku znacznie ułatwi podróżo-
wanie. Zakres prac obejmie rozbu-
dowę drogi z jednojezdniowej do 
dwujezdniowej oraz skrzyżowań z 

drogą wojewódzką nr 634 (rondo) 
i z drogami gminnymi. Na całym 
odcinku powstanie także chodnik i 
ścieżka rowerowa. Aby zminimali-
zować wpływ inwestycji na środo-
wisko, postawione zostaną ekrany 
akustyczne. Aktualnie w ciągu 
doby przejeżdża tam ponad 27 tys. 
pojazdów…

Żeby ulżyć mieszkańcom w cza-
sie przebudowy w tym roku wyre-
montowaliśmy nawierzchnię dróg 
631 i 634 w Zielonce. W tym roku 
przebudowaliśmy również ulicę 
Kolejową (DW 625) w Zielonce.

To jednak nie koniec planów. 
Projektujemy właśnie dalszy od-
cinek DW 631 (ul. Piłsudskiego w 
Zielonce) w kierunku planowanego 
węzła Zielonka na drodze S-8. Jest 
to priorytetowe przedsięwzięcie do 
nowego Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ma-
zowieckiego na lata 2014-2020. 

Także miasto Warszawa kończy 
już przygotowania do przebudowy 
ul. Żołnierskiej do Marsa. To po-

winno ucywilizo-
wać dojazd do War-
szawy.

Reasumując przez 
lata byliśmy rejo-
nem zapomnianym, 
a teraz wszystkie 
inwestycje ruszają 
na raz. Oczywiście 
będzie to oznaczać 
niedogodności, jed-
nak jest olbrzymią 
szansą rozwojową.

Swego czasu dość 
głośna była kwestia 
braku bezkolizyj-
nego przejazdu w 
Tłuszczu, dodajmy, 
który znajduje się 
w przebiegu dro-
gi wojewódzkiej 
nr 634. Pierwotna 
dokumentacja dot. 
przebudowy infra-
struktury kolejo-
wej nie przewiduje 
tam ani tunelu, ani 
wiaduktu. Może 
to zaskakiwać, bo 
takie rozwiązania 
były zaplanowane 
na terenach wiej-
skich, gdzie natęże-
nie ruchu jest dużo 

mniejsze niż w Tłuszczu. 
Czego mogą się zatem spodzie-

wać mieszkańcy tego jedynego 
miasta we wschodniej części po-
wiatu wołomińskiego?  

Dzięki stałej współpracy z Bur-
mistrzem Tłuszcza Pawłem Bed-
narczykiem oraz Zielonki Grze-
gorzem Dudzikiem udało nam się 

wynegocjować z Koleją realizację 
wiaduktów na tej trasie. PKP Pol-
skie Linie Kolejowe SA zrealizują 
bezkolizyjny przejazd z DW 634 
w Tłuszczu w ramach przebudowy 
linii kolejowej w E75 Warszawa-
-Białystok. Sprawa dotyczy również 
budowy wiaduktu nad torami w 
Zielonce (ul. Wyszyńskiego). Kolej 
przystępuje do prac projektowych. 
To udrożni drogę 634 do czasu, gdy 
radni Zielonki być może wycofają 
się ze stanowczego sprzeciwu wo-
bec przebudowy DW 634 w Zielon-
ce do przebiegu dwujezdniowego.

Od dłuższego czasu mówi się 
o konieczności budowy nowego 
szpitala w Ząbkach. Czy jest to 
wciąż aktualna sprawa?

Przedsięwzięcie polegające na 
budowie Mazowieckiego Szpita-
la Wojewódzkiego „Drewnica” w 
Ząbkach zostało wprowadzone do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
Zgodnie z przyjętym dokumentem 
w latach 2012-2034 samorząd wo-
jewództwa będzie sukcesywnie do-
kapitalizowywał spółkę powołaną 
w 2009 r. w celu realizacji budowy 
nowego szpitala. Obecny stan bu-
dynku szpitala wyklucza jego mo-
dernizację. Powodzenie inwestycji 
zależy przede wszystkim od sku-
teczności działań „Mazowieckiego 
Szpitala Wojewódzkiego Drewnica 
Sp. z o.o.”, który zajmuje się realiza-
cją tej inwestycji.

Dziękuję za rozmowę.   

reklama tel. 796-046-823

3SAMORZĄD

Rozmowa z wicemarszałkiem województwa mazowieckigo, prywatnie mieszkańcem Zielonki, Krzysztofem Grzegorzem Strzałkowskim.

Rozmawiał
Mirosław
Oleksiak
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W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, podobnie 
jak w zeszłym roku przygotowaliśmy akcję proekologiczną, mającą na 
celu połączenie przyjemnego świętowania z działaniem pożytecznym dla 
środowiska! 

Nawiązując do trwającego konkursu z zakresu edukacji ekologicznej pt. 
„Ścieki nie do rzeki” 

 O co wówczas chodziło i jaki jest 
stan na dzień dzisiejszy?

W trakcie trwania IV kadencji Rady 
Miasta Marki (2006-2010) a nawet 
wcześniej, bo już od 2003 (jeszcze z 
udziałem nie żyjącego Tadeusza Lu-
żyńskiego) były podejmowane próby 
powołania Komitetu Budowy Gimna-
zjum w Markach. 30 maja 2007 r. na 
komisji budżetowej podjęto próbę usta-
lenia lokalizacji Gimnazjum. Obecny 
Burmistrz zaproponował alternatyw-
ne lokalizacje przy ulicach: Wspólnej, 
Grunwaldzkiej, Żeromskiego, Brigg-
sów, Sportowej. 20 czerwca 2007r. pod-
czas Sesji Rady Miasta Marki dyskusja 
dotyczyła głównie lokalizacji przy ulicy 
Wspólnej. 28 listopada 2007 r. w pro-
jekcie do budżetu przewidziano 900 
tys. zł. na projekt Gimnazjum. 22 paź-
dziernika 2008 r. w Wieloletnim Planie 
Inwestycyjnym Komisja Budżetowo-
-Gospodarcza zapisuje 12 000 000 zł na 
budowę Gimnazjum. 4 grudnia 2008 
r. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 
dowiaduje się o zakupie 3 ha łąki przy 
ulicy Żeromskiego za sumę 9 mln zł. 
14 stycznia 2009 r. podczas Sesji Rady 

Miasta Marki poruszany zostaje temat 
budowy Gimnazjum, ale już 23 lutego 
2009 r., na Komisji Oświaty mowa jest 
o budowie Gimnazjum + Liceum. 

W tym miejscu należy zadać pyta-
nie, – Dlaczego? Przecież szkoły po-
nadgimnazjalne leżą w gestii Powiatu. 
To Powiat ma obowiązek dbać o ten 
typ szkół. W gestii Starostwa znajduje 
się siedem szkół ponadgimnazjalnych 
oraz trzy szkoły specjalne (Marki uli-
ca Kasztanowa, Wołomin ulica Miła i 
Ostrówek, gmina Klembów).

Miesiąc później (17 marca 2009 r.) 
Burmistrz na Komisji Oświaty infor-
muje o ewentualnych skutkach odstą-
pienia od lokalizacji budowy szkoły 
przy ulicy Wspólnej w związku z roz-
strzygniętym przetargiem na koncep-
cję i projekt gimnazjum.

Pytanie zasadnicze. Po co był doko-
nany zakup działki 3 ha przy ulicy Że-
romskiego za sumę 9 mln zł?

27 maja 2009 r. podczas Sesji Rady 
Miasta Marki podano, że koszt budo-
wy gimnazjum na około 500 uczniów, 
przy ulicy Żeromskiego to około 20 
mln zł. Podczas Sesji 26 stycznia 2011 
r. przegłosowano zmianę lokalizacji 
na ulicę Wspólną(projekt na 700-750 
uczniów).

Dalej pozostaje pytanie. Po co 

współpraca z Powiatem przy budowie 
szkoły?

26 maja 2011 r. po kilku posiedze-
niach Komisji Oświaty, przyjęto zało-
żenia ogólne do budowy szkoły. 23 li-
stopada 2011r. na wniosek Wspólnoty 
Samorządowej i PiS została zwołana 
XVI (nadzwyczajna) Sesja Rady Mia-
sta Marki. Cała poświecona budowie 
Zespołu Szkół nr.1. Była ona dosłownie 
nadzwyczajna, gdyż był na nią zapro-
szony Starosta oraz Radni Rady Powia-
tu z Gminy Marki. W mieniu Starosty 
przybył Wicestarosta, któremu (tak 
jak i w poprzedniej kadencji) podlega 
Wydział Edukacji. Padło na niej wiele 
argumentów tak za, jak i przeciw budo-
wie wspólnie z Powiatem Szkoły. Naj-
większe wątpliwości dotyczyły udziału 
fi nansowego Starostwa.(Radny Adam 
Kopczyński zapewnił, że „w Radzie 
Powiatu większość radnych chce taką 
inwestycję zrealizować na terenie Ma-
rek i Powiat dysponuje środkami na 
taką inwestycję, Powiat uczestniczyłby 
w inwestycji w Markach, jako inwestor 
w tej części, która dotyczyłaby obiektów 
edukacyjnych związanych z placówką 
ponadgimnazjalną zarówno na etapie 
projektowania, jak i inwestowania” – 
cytat z protokołu nr 16 XVI Sesji Rady 
Miasta Marki). Na skutek kompromisu 
poszczególnych klubów w Radzie Mia-

sta Marki ustalono nowe założenia do 
budowy szkoły, które gwarantowały 
budowę części miejskiej bez żadnych 
zagrożeń, jeśli powiat zrezygnuje z bu-
dowy swojej części lub ją opóźni. 14 
marca 2012 r. przyjęto Uchwałę o po-
wołaniu spółki „Mareckie Inwestycje 
Miejskie”. 27 czerwca 2012 r. spółka 
„MIM” rozpoczęła swoją działalność. 
29 sierpnia 2012 r. Rada Miasta Marki 
podejmuje pierwszą Uchwałę w spra-
wie porozumienia z Powiatem. W tre-
ści Porozumienia, (jako załącznika do 
Uchwały XXIX/206/212) gmina Marki 
w §5 zobowiązuje się dokonać odpłat-
nego przeniesienia na rzecz Powiatu 
własności kompletnej dokumentacji 
projektowej dotyczącej szkoły ponad-
gimnazjalnej wraz z laboratorium za 
kwotę nie większą niż 500 tys. brutto. 

Powiat zabezpiecza w budżecie 0,5 
miliona złotych na projekt. Wszyst-
ko idzie w dobrym kierunku, chociaż 
wcześniej radni powiatowi ze zdziwie-
niem dowiadują się po raz pierwszy o 
partycypacji powiatu w budowę szkoły 
w Markach. 

Trudno opisywać wszystkie prze-
ciwności, jakie napotkała po tej dacie 
„niefortunna” inwestycja. Najważniej-
szy był punkt 11 XXXIV Sesji Rady 
Powiatu, podczas której radni po in-
formacjach Prezesa „Mareckiej Inwe-

stycji Miejskiej” o niewywiązaniu się 
z terminów przez projektantów, nie 
zgodzili się na przyjęcie uchwały, w 
której przedłuża się okres potrzebny na 
przedstawienie gotowej dokumentacji 
projektowej przez projektantów. De 
facto przegłosowali wycofanie wspo-
mnianych wcześniej 500 tys. złotych z 
budżetu na 2013 rok. 

Warto na zakończenie wspomnieć, 
że na pytanie Starosty o możliwość 
pozyskania środków zewnętrznych na 
budowę szkoły (również tej części, któ-
ra leży w gestii powiatu) Prezes „MIM” 
poinformował, że głównym źródłem 
fi nansowania budowy tego obiektu są 
obligacje wyemitowane przez Spółkę-
(protokół Nr.10/13 z Sesji Rady Powia-
tu 22 października 2013 r.).

 Warto dodać, że Spółka „MIM” 
wyemituje obligacje tylko na budowę 
części miejskiej, bo za budowę części 
powiatowej nie odpowiada (wydaje się, 
że powiat odbiera to inaczej). Ważną 
częścią konstrukcji fi nansowej ma być 
(na dzisiaj w teorii) dotacja i częściowo 
umarzalna pożyczka z NFOŚiGW. 

Jak to wytrzyma budżet gminy Mar-
ki? Sama gmina to blisko 46 milionów 
zadłużenia. Dochodzi dług Wodocią-
gu Mareckiego + Marecka Inwestycja 
Miejska. Współczuję przyszłemu Bur-
mistrzowi Marek!!!

Ryszard 
Węsierski

chcemy zachęcić do podłącza-
nia posesji do kanalizacji sanitarnej 
wszędzie, gdzie jest to możliwe, a tak-
że obdarzyć zieloną, pachnącą choin-
ką te osoby, które dbają o środowisko 
usuwając nieczystości w ekologiczny 
sposób. 

Choinkę można zdobyć w zamian 
za okazanie dokumentu potwierdza-
jącego przyłączenie do sieci kanali-
zacji sanitarnej w 2013r. Może to być 
także kopia wniosku o przyłączenie 

do kanalizacji lub kopia rachunku za 
wywóz nieczystości płynnych z listo-
pada lub grudnia tego roku. 

Drzewko świąteczne może otrzy-
mać również osoba, która na miejscu 
podpisze deklarację dot. chęci podłą-
czenia się do kanalizacji – dokumen-
ty zostaną przekazane odpowiednim 
przedsiębiorstwom wodociągowo-
-kanalizacyjnym. 

Drzewko, które otrzymamy, jest 
sadzonką  o wysokości ok. 1 m, prze-

znaczoną do posadzenia w ogród-
ku w sezonie wiosennym. Zaraz po 
kilku dniach świątecznych zaleca-
my wystawienie choinki w chłodne  
miejsce (balkon, ogródek), co zapew-
ni jej lepsze przetrwanie do wiosny. 

Akcja odbędzie się 20 grudnia 
2013 roku pod budynkiem Starostwa 
Powiatowego (ul. Prądzyńskiego 
3), czas rozpoczęcia godzina 10.00. 
Mamy 100 choinek do rozdania! 

Serdecznie zapraszamy! 
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Starania Burmistrza Pawła Bednarczyka zostały zwieńczone sukcesem. Choć początkowo Gmina Tłuszcz znalazła 
się w rankingu na pierwszej pozycji listy rezerwowej, ostatecznie otrzymała dofi nansowanie z Ministerstwa Sportu i 
Turystyki na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu w kwocie 1 300 000 zł. 
Umowa została podpisana 6 grudnia. Pieniądze pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Progra-
mu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego Ministerstwa Sportu i Turystyki. Gmina będzie się starać 
o uzyskanie kolejnego dofi nansowania na budowę hali z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Roboty budowlane trwają. Właśnie rozpoczęły się prace związane z konstrukcją dachu. Umieszczono już 
pierwsze drewniane krokwie. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 listopada 2014 r.

Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas pełen magii, czarów, radości i piękna. Czas spełniania marzeń i okazywa-
nia sobie wzajemnie troski i miłości. To w te dni, zapatrzeni w roziskrzoną choinkę, w uśmiechnięte twarze naszych 
bliskich odkrywamy sens życia. Jednocześnie te właśnie Święta, jak żadne inne skłaniają nas do zadumy, rozmyślenia 
i wspomnień.

11 grudnia w Miejskim Ośrodku Kultury studenci Kobyłkowskiego Uniwersytetu III Wieku zasiedli przy wspólnym 
stole wraz z Burmistrzem Miasta Kobyłka Robertem Roguskim i Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury Małgorza-
tą Głębicką, aby złożyć sobie najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

Uroczysta prezentacja I-ego Tomu „Rocznika Mareckiego” odbyła się 14 grudnia w Mareckim Ośrodku Kultury.
„Rocznik Marecki” to zbiór artykułów dotyczących głównie historii  miasta. Poruszone zostały w nim takie kwestia 

jak Getto, które funkcjonowało w Pustelniku w latach 1940-1942 czy raport Dowsona z 1921 r. nt. sytuacji w Markach. 
Oprócz tego w publikacji znajdziemy również  odpowiedź czy jesteśmy markowiakami, markowianami czy może 
marczanami? 

"Rocznik Marecki" został przygotowany pod redakcją Zbigniewa Paciorka. Ponadto w publikacji ukazały się arty-
kuły przygotowane przez Marię Przybysz-Piwko, Marka Kroczka, Marka Mańka, Tomasza Sławomira Paciorka, Ma-
riana Ryszarda Sawickiego, Mikołaja Szczepanowskiego, Antoniego Widomskiego, Jana Wnuka. Koncepcja wydania 
„Rocznika Mareckiego”, a także skład i łamanie oraz oprawa grafi czna przygotowane zostały przez Marka Mańka. 
Koszt zakupu książki to 21 zł. Jest to jednocześnie cena wydruku pojedynczej sztuki. Książkę można nabyć w Marec-
kim Ośrodku Kultury lub za pośrednictwem Zbigniewa Paciorka oraz Tomasza Paciorka (kontakt: tpaciorek@wp.pl). 
W środy w godz.13-18 „Rocznik Marecki” będzie dostępny w Urzędzie Miasta, w Sali Ślubów (I piętro, pok. nr 40).

W jakości dróg? W ilości miejsc w przedszkolach? W posiadaniu basenu? W budowie tunelu pod drogą krajową? 
Nie!!! Marki dogoniły Ząbki w ilości sklepów sieci Biedronka. Od 17 grudnia 2013 roku jest ich w Markach trzy – tyle, 
co w gminie Ząbki. Łącznie w powiecie Wołomin sklepów sieci Biedronka jest już jedenaście. Prócz Marek i Ząbek, 
zlokalizowane są na terenie gmin: Zielonka(dwa) oraz po jednym w Kobyłce, Radzyminie i Wołominie. Cieszy to 
mieszkańców, smutkiem napawa właścicieli małych sklepów. Oczywiście sieć sklepów wielkogabarytowych w po-
szczególnych gminach jest o wiele większa. W Markach zlokalizowany jest zespół sklepów w ramach M-1, czyli Real, 
Media Mark i inne. Ząbki mają Makro i Praktikera. Marki mają Marc-Pol  i od 07 grudnia 2013 Tesco. W Ząbkach 
znajduje swoją siedzibę Lidl i Kaufl and. Kto lepszy? Może mały konkurs dla Burmistrzów? Niech pracownicy gminy 
Ząbki i Marki podadzą, jakie są roczne wpływy z podatków od sieci sklepów wielkogabarytowych! Po otrzymaniu 
danych z gmin, zostaną one opublikowane w kolejnym wydaniu „Wiadomości.pw”.

Ryszard Węsierski
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Szkolenie z kreatywności, o cie-
kawym temacie „Poza Schematy”, 
pokazało mi, w jaki sposób na po-
ziomie słów, myślenia, postawy, de-
cyzji wychodzić poza schemat. Bio-
rąc udział w zabawach grupowych 
w wymyślaniu słów poczułam się 
wręcz jak dziecko. Wszak przecież 
to dzieci, gdy poznają świat, są mi-
strzami kreatywności. 

Warsztat „Poskromienie Perfek-
cjonistki” dotknął czułych miejsc 
mojego Ja. Przyszło mi zmierzyć się 
z krytykiem wewnętrznym, akcep-
tacją siebie i moją Perfekcjonistką.

Ech, Kobiety! Żebyście wiedzia-
ły, jaki świąteczny keks upiekłam z 
tego w mojej głowie. 

Ho, Ho, Święty Mikołaj mógłby 
mi pozazdrościć mnogości pomy-
słów powstałych w ramach  burzy 
mózgu:-) Jednym z efektów jest 
właśnie ten artykuł.

Refl eksja o perfekcjonizmie. 
Brzmi poważnie? To może na po-
czątek krótka zabawa słowna, co 
Wy na to? Dla mnie refl eksja brzmi 
podobnie jak refl uksja. Ale takie-
go słowa nie ma. Łamiąc schemat 
stworzyłam więc słowa: refl uks + 
ja. Refl uks to mimowolny zwrot 
treści żołądkowej do przełyku. Nie-
przyjemne uczucie, więc łagodnie 
określę „to co do mnie wraca”. Per-
fekcjonizm + Ja + Refl uks. Wnio-
ski? Hmm…. Teraz perfekcjonizm 
nabrał zupełnie innego sensu. I tak 
sobie myślę….

A może dążenie do doskonałości 
wcale nie działa na mnie korzyst-
nie? 

Jak wiele razy zatrzymałam się 
przed realizacją planów czy marzeń 
ze strachu, że się nie uda? Czy czę-
sto zdarza mi się brać na siebie zbyt 
wiele obowiązków? 

Czy nawet, gdy zrobię coś dobrze, 
to jestem nadal z siebie niezadowo-
lona? 

Czy często wymagam od siebie 
więcej niż od innych? 

A może od innych wymagam tak 
samo dużo ile od siebie? 

A może większości moich dzia-
łań  przyświeca  poczucie, że muszę 
udowodnić innym i sobie, że jestem 
Ok, dobra, mądra, pracowita? 

A może chce spełnić oczekiwania 
i ambicje innych, by zyskać ich ak-

ceptację? 
Jak często dręczy mnie myśl: ”Co 

Oni o mnie pomyślą, jak ocenią’?
Każda niech odpowie na te pyta-

nia szczerze, w zgodzie ze sobą. 
Nie odpowiadaj mi, to nie konfe-

sjonał, odpowiedz sobie. 
Poruszam temat perfekcjonizmu, 

gdyż zbliżamy się do Świąt Bożego 
Narodzenia. Każdej z Nas, jak za-
pewne co roku, w okresie przed-
świątecznej gorączki, lista zadań do 
zrobienia wydłuża się jak łańcuch 
na choince.  Przygotowanie kolacji 
wigilijnej, menu,  dwanaście potraw, 
zrobić zakupy, prezenty dla rodziny, 
dzieci, jasełka, sprzątanie, pranie, 
choinka. Koniecznie! Bardzo waż-
ne! Karp, kupić karpia! Upiec ciasto, 
nie dwa, trzy najlepiej, bo rodzina 
męża przyjeżdża. Stroik na stół, 
światełka dokupić. Wigilia w pracy, 
wigilia w szkole. Opłatek. Dywan 
zaprać, bo plama na środku, tam 
gdzie pies herbatę strącił. U Perfek-
cyjnej Pani Domu wszystko musi 
być doskonałe, smaczne, czyste, na 
bogato, zrobione samodzielnie, do 
końca, bardziej, więcej, i jeszcze le-
piej…

Ale czy aby na pewno? Czy dzięki 
temu w karpiu będzie więcej kar-
pia? Czy Święta będą bardziej świą-
teczne? Czy niestarty kurz na szafi e 
wpływa na smak barszczu? Czy Ty 
jako mama, żona, siostra, córka, gdy 
jesteś zmęczona, zabiegana i zestre-
sowana, stworzysz ciepły i radosny 
nastrój dla swojej rodziny? Czy czu-
jesz się spełniona, szczęśliwa, doce-
niona?

Nie. Więc po co to wszystko?
Kochane Kobiety! Wszak jeste-

ście wspaniałe, piękne, zaradne, 
świetnie zorganizowane, co udo-
wadniacie każde dnia. W okresie 
przedświątecznym nikt od Was nie 
wymaga, byście zrobiły 200% nor-
my. Pozwolę sobie zacytować Beatę 
Pawlikowską (W dżungli samotno-
ści): „Nie musisz być doskonała. Nie 
musisz udowadniać całemu światu, 
że jesteś najlepsza, bo świat i tak bę-
dzie cię wciąż lubił. Nie za to co ro-
bisz i nie za to, że jesteś bezbłędna, 
tylko za to, że jesteś. Po prostu jesteś. 
Jesteś fajną osobą ze wszystkimi po-
tencjalnymi usterkami, pomyłkami 
i obciachem. Bo każdy może się po-
mylić albo popełnić błąd”.

Uważam, że te słowa są świetną 
bazą, punktem wyjścia poza sche-
mat perfekcjonizmu. Kobiety! Być 
może to jest ta Święta Chwila, gdy 
każda z Nas zaakceptuje siebie. Za-

akceptuje taką, jaką jest. Cudowną 
Tu i Teraz. Zaakceptujemy także sy-
tuację, w której jesteśmy. Powiedz-
my sobie: Tak, idą Święta, ale nie 
dajmy się zwariować. Zadbajmy o 
siebie, o czas na swój odpoczynek. 
Pozwólmy sobie na gorącą kąpiel, 
na spacer z ukochanym, na poczy-
tanie dzieciom bajki, na podziwia-
nie Pierwszej Gwiazdki. Niech to 
będzie prezent dany samej sobie. 

Z warsztatu wyniosłam ciekawe 
ćwiczenie, które pozwoli mi poskro-
mić moją Perfekcjonistkę. Myślę, że 
warto je wypróbować, szczególnie 
teraz. Zrób listę rzeczy do ogarnię-
cia, spraw do załatwienia. Określ 
realne, rzeczywiste kryteria, które 
spowodują, że będziesz zadowolona 
z realizacji planu. Z listy wybierz np. 
80% spraw. Zaakceptuj je. Daj sobie 
zgodę na 80% planu. I już.  Proste. 
Schemat bieganiny przedświątecz-
nej został złamany. Ty jesteś bar-
dziej spokojna. A perfekcjonizm to 
nie choinka, co to w Święta Bożego 
Narodzenia jest niezbędna.

Moim świątecznym prezentem 
dla wszystkich Czytelniczek niech 
będzie zabawa rodzinna. Zachę-
cam, na przykład po kolędowaniu, 
aby brzuszki odpoczęły, zagrajcie w 
grę. Wygrywa ta osoba, która ułoży 
największą liczbę wyrazów z liter 
zawartych w słowie REFLEKSJA. 
Wyjdźcie poza schemat. Wygrany 
wymyśla kolejną łamigłówkę dla 
rodziny, albo….zmywa naczynia

Życzę Wam Rosandych, Spono-
kjych, Wjąwokytych Świąt Bożego 
Narodzenia (człowiek czyta tylko 
pierwszą i ostatnią literę wyrazu :-) .

Pozdrawiam
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-Żeby byli uważni, troskliwi i dba-
jący o swoich bliskich? Znajdą to w 
każdej gazecie.... 

-Żeby nie pędzili, zatrzymali się, 
pomyśleli o znaczeniu tych Świąt? 
Słyszą to co roku w mediach, w ko-
ściele – przyzwyczaili się, przestali 
reagować na takie słowa.

-Żeby nie dawali sobie złudnych 
obietnic i nie składali nietrwałych 
przyrzeczeń, że od Nowego Roku 
wszystko w swoim życiu zmienią? I 
tak wielu ludzi znów sobie coś obie-
ca i tego nie dotrzyma – taka ludzka 
natura...

Gdy Pacjentka tak wymieniała, 
przyszedł mi do głowy pewien po-
mysł. Pomyślałam, że dam Państwu 
kilka prezentów, takich, jakie można 
dać na łamach gazety....

Dwóch nastolatków wgłębia się w 
podręcznik psychologii. -Ty, dobrzy 
są-stwierdza jeden. Z tego co piszą 
wynika, że winni są zawsze rodzice!

Do gabinetu psychiatry wchodzi 
mężczyzna z żoną, skarżąc się na jej 
apatie. Lekarz porozmawiał z pa-
cjentką, potem ją objął, pogłaskał i 
kilka razy pocałował. Wreszcie zwra-
ca się do obecnego przy tej scenie 
męża:

Oto zabiegi, które są potrzebne 
pańskiej żonie. Powinny być stoso-
wane przynajmniej co drugi dzień. 

No, powiedzmy we wtorki, czwartki 
i soboty.

- Dobrze, we wtorki i czwartki 
mogę żonę do pana przyprowadzać, 
ale sobota wykluczona - gram z kole-
gami w karty!

Czym różni się zwykły człowiek 
od dyplomaty? Gdy zdenerwuje się 
zwykły człowiek to powie: "Idź Pan 
do diabła!" Gdy zdenerwuje się dy-
plomata, to powie: "Idź Pan do psy-
chologa!" 

Wielka korporacja. Szef wzywa do 
siebie psychologa fi rmowego i mówi: 
Doceniam to co robisz, ale pracoho-
lików to ty zostaw w spokoju!

Dwóch psychologów pracujących 
odmiennymi metodami rozmawia o 
podobnym przypadku. Każdy z nich 
aktualnie pracuje z klientem cierpią-
cym z powodu moczenia nocnego. 

Jeden z psychologów stosuje tera-
pię behawioralną a drugi humani-
styczną. Po jakimś czasie spotykają 
się i „behawioralny” chwali się, że 
jego klient już się nie moczy. 

- A mój klient jest z tego dumny! – 
ripostuje „humanistyczny”. 

A do tego dołączam prostą, zwy-
czajną prośbę: bądźmy dla siebie 
życzliwi i uśmiechajmy się do siebie 
częściej. Pozdrawiam.

mgr Anna Susidko

psycholog, psychoterapeuta

tel.723 09 80 70

www.groas.eu

Drogie Kobiety, w  ostatnim czasie upiłam parę łyków ze źródełka 
wiedzy i samoświadomości. Ogromnie mi smakowało, więc chciała-
bym się z Wami podzielić kilkoma spostrzeżeniami. 

Ostatni, listopadowy artykuł przeczytała pewna moja Mądra Pacjentka i 
powiedziała: „Może na Święta, w grudniu dobrze by było dać Czytelnikom 
jakiś prezent? Bo o czym im Pani napisze w ten przedświąteczny czas? 

mgr Anna 
Susidko

Magda M
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7kultura

PRACA

Hydraulika, wod – kan,
gaz, c.o., piece

Usługi kominiarskie, 
Z uprawnieniami

tel.: 696-321-228 

OGŁOSZENIA DROBNE
KUPIĘ - SPRZEDAM

Układanie glazury, terakoty, ma-
lowanie i inne, tel. 600 798 517;  
(29) 757 25 30

Skup złomu, metali kolorowy-
ch,makulatury i folii. Sprzedaż wę-
gla Wołomin,ul. Armii Krajowej 22
tel. 604 914 179

Wyrób i sprzedaż materiałów bu-
dowlanych – E. Kalicki Ogrodze-
nia, pustaki, bloczki, kręgi EKO i 
inne Atrakcyjne ceny!!! Klembów, 
ul. Gen. Żymierskiego 98, tel. (22) 
799-93-89;  604-555-651 

Usługi hydrauliczne w pełnym za-
kresie,miedź,plastik, pcv, stal tel. 
606-912-289

Sprzedam dom w Zagościńcu, me-
dia, stacja PKP, szkoła, kościół. Tel. 
607 560 155

Drewno opałowe różnego rodzaju-
,ceny konkurencyjne, Nadma, ul. 
Jaworówka 44, tel. 514 -202-38

„ B O -
FOTO” 
f o t o -

grafi a ślubna, „Oddaje emocje i 
zatrzymuje cudowne chwile, któ-
re warto pamiętać...” tel. 501 352 
753, www.bofoto.pl

Przeprowadzki, tel.: 603–625–805

Haki, tłumiki,mechanika, Zielon-
ka, tel. (22) 761-10-26

Docieplenia budynków, czysz-
czenie elewacji, szybko, solidnie, 
wieloletnie doświadczenie, fi rma 
budowlana z Dąbrówki, ul. Ko-
ścielna 37 tel. (29) 757 – 80 – 52; 
502-220-117; 502-053-214.  Tanio 
i solidnie

SAN-BUD, tynki gipsowe, agre-
gatem, materiałem fi rmy Knauff . 
Leszek Nasiłowski tel. 603-625-805

Naprawa obuwia, napy, szycie, 
Wołomin, ul. Kościelna róg Reja-
(vis-a-vis ZUS),tel. 603-364-506  

Dom opieki w Zielonce, pobyt 
miesięczny 1700 zł, tel. 608-031-
054

Sprzedaż mebli, komplety wy-
poczynkowe, stoły, krzesła, itp. 
Kobyłka ul. Długosza 4. tel. 503-
983-738 

Sprzedam drewno do 
pieców i kominków, klocki 
dębowe w cenie 125 zł/m3, 
olcha 170 zł/m3. Transport 

gratis. Tel.: 508-193-081

Sprzedaż węgla, miał, groszek, ta-
nio i dobrej jakości. Tel. 501-122-
370 

Sprzedam działkę budowlaną 
w Tłuszczu o pow. ok. 2100 m2 
(30x70m) dwustronny dojazd, 
możliwość podziału, media: wo-
dociąg, gazociąg, linia energetycz-
na, droga asfaltowa. Tel: 694-759-
987

USŁUGI

Tłuszcz, 11 grudnia  2013 r

WYKAZ   LOKALU   UŻYTKOWEGO  PRZEZNACZONEGO 
DO WYNAJĘCIA W  TŁUSZCZU  PRZY  UL. SZKLANEJ 3.

 Burmistrz  Tłuszcza podaje do publicznej  wiadomości wykaz:
Lokalu użytkowego Nr 3  wyodrębnionego w budynku zlokalizowanym na działce oznaczonej nu-
merem ewidencyjnym 1404  położonej w mieście Tłuszcz przy ulicy Szklanej 3 stanowiącej wła-
sność gminy Tłuszcz zgodnie z decyzją  komunalizacyjną  G-IV-7224/MK/A/641/542/94.  Lokal 
przeznacza się  do wynajęcia celem prowadzenia działalności handlowo – usługowej.
Opis lokalu:

lokal nr 3 posiada samodzielne wejście 
od ulicy Szklanej i obejmuje dwa po-
mieszczenia  o łącznej powierzchni 22 
m². Wyżej opisany lokal przeznacza się 
do wynajęcia celem prowadzenia dzia-
łalności handlowo – usługowej.
Termin zagospodarowania lokalu na-
stąpi niezwłocznie z chwilą podpisania 
umowy najmu. Czynsz najmu  za lokal 
określa się na kwotę 200 zł netto  plus 
23% podatku VAT słownie: dwieście  
złotych netto plus 23% podatku VAT 
miesięcznie, co daje kwotę  brutto 246 zł.
Czynsz Najemca będzie uiszczał z góry 

za dany miesiąc w terminie do 15-go 
dnia każdego miesiąca począwszy od 1 
lutego 2014 r. przelewem lub gotówką 
na konto Gminy Tłuszcz o numerze 05 
8006 0000 0053 9089 2000 0001 w Spół-
dzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa.
Czynsz najmu będzie podlegał aktualiza-
cji raz w roku o średnioroczny wskaźnik 
cen towarów i usług konsumpcyjnych 
ogółem za poprzedni rok ogłoszony 
przez Prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego począwszy od 1 lutego 2015 r.            
Najemca będzie zobowiązany  do po-
noszenia wszelkich podatków i innych 
ciężarów związanych z wynajęciem opi-

sanego lokalu, a w szczególności opłat 
za: energię  elektryczną,  opłat  za wywóz   
ścieków z lokalnego szamba, podatek od 
nieruchomości.
Szczegółowe warunki najmu lokalu 
będą zawarte w Umowie Najmu.
Opisany lokal przeznacza się do wynaję-
cia na okres trzech lat tj. od 1 lutego 2014 
r. do 31 stycznia 2017 r. 
Informację o powyższym  lokalu prze-
znaczonym do wynajęcia można uzy-
skać w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu 
przy ulicy Warszawskiej 10 w pokoju nr 
14.                  

Burmistrz Tłuszcza /-/ mgr inż. Paweł Marcin Bednarczyk 

Dzieci mogły również spróbować 
swoich sił stając się prawdziwymi 
cukiernikami. Same mogły bowiem 
przygotować pyszne ciasteczka i 
pierniki.

Restauracja znana jest z organi-
zacji najprzeróżniejszych imprez. 
Prawdziwym hitem, jak mówią same 
dzieci, była ta z okazji Dnia Dziecka.

Okres zimowy nie daje tak dużo 
możliwości jak piękne lato, ale i teraz 
najmłodszych, ale i dorosłych czeka 
wiele atrakcji. W okresie zimowym 
cukiernia staje się prawdziwą pijal-
nią czekolady. Czy może być coś lep-
szego na zimowe mrozy?

Dokończenie tekstu ze str. 1

W drugim tygodniu grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Jadowie odbyło się  spotkanie z cyklu "Ludzie i 
ich pasje". Tym razem gościem był Mariusz Kalinowski - absolwent dziennikarstwa,  radny, pasjonat fotografi i. 

Pan Mariusz w swojej fotografi cznej 
pasji kieruje się mottem - "Fotografi a 
jako jedyna potrafi  zatrzymać czas". 
Dziś młody fotograf ma już kilkuletnie 
doświadczenie z robieniem zdjęć. Jed-
nak nadal twierdzi, że fotografi a  jest 
niezwykłą tajemnicą, formą wyrażania 
emocji i uczuć,  wyrażania  samego 
siebie. Jednocześnie pozwala dzielić się 

z innymi indywidualnym postrzega-
niem tego wszystkiego, co jest wokół 
nas. 

W  spotkaniu z  Mariuszem Kali-
nowskim udział wzięli nauczyciele oraz 
uczniowie Gimnazjum im Andrzeja 
Zamoyskiego w Jadowie. Podczas spo-
tkania mogli podziwiać piękne zdjęcia 
ze słonecznej Portugalii. Na zakończe-

nie pan Marcin przedstawił fotografi e 
znad Oceanu Atlantyckiego, z Cabo 
da Roca - najbardziej wysuniętego na 
zachód przylądka w Europie. Oprócz 
slajdów fotograf miał ze sobą także al-
bumy ze swoich podróży. Można było 
też podziwiać wystawę jego zdjęć.

Festiwal Lokalnej Twórczości,  tym razem trwał aż 4 dni. Przybyło wielu artystów różnych dziedzin- aktorów, 
muzyków, wokalistów, plastyków i rękodzielników. Celem festiwalu była prezentacja i popularyzacja lokalnej 
twórczości, która też osiągnęła wysoki poziom. Honorowy patronat nad imprezą objęli Starosta Wołomiński 
Piotr Uściński i Burmistrz Radzymina Zbigniew Piotrowski.

Festiwal rozpoczął się 21 listopada w 
czwartek spektaklem "Show Warszaw-
ski" Teatru Piąty Wymiar oraz poetyc-
kim koncertem "Sny Małego Miastecz-
ka" Ryszarda Matusiewicza z zespołem. 

Drugiego dnia festiwalu wystąpiły 
dwa zespoły : Vacha- Che oraz Blues 
Fighters.

Tego wieczoru odbył się również 
wernisaż wystawy Magdy Pietruchy, 
Alicji Żelazo i Jacka Mogi.

Artyści plastycy prezentowali różno-
rodne prace - grafi ki i malarstwo Mag-
dy Pietruchy odnosiły się do fotografi i 
oraz próby zatrzymywania upływają-

cego czasu. Alicja Żelazo prezentowała 
prace wykonane w technice enkausty-
ki,  Jacek Moga również odnosił się do 
utrwalenia mijającego czasu, ale za po-
mocą obrazowania starych aut. 

Kolejny dzień festiwalu rozpoczął się 
kiermaszem rękodzieła artystycznego, 
na którym prezentowało swoje prace 
kilkunastu wystawców – rękodzielni-
ków. Dodatkowo Teatr Duet wystawił 
spektakl "Przyjeciele" - interaktywną 
bajkę z morałem.

Wieczór przeznaczony był dla miło-
śników mocnego brzmienia, wystąpił 
bowiem zespół Inside Again.

Ostatniego dnia festiwalu nadal 
można było dokonywać zakupów na 
kiermaszu rękodzieła.

Dzieci zaprosiliśmy do zabaw te-
atralnych prowadzonych przez Małgo-
rzatę Puzio.

Mocnym radzymińskim akcentem 
stanowiącym zakończenie festiwalu 
był koncert Radzymińskiej Orkiestry 
Dętej z gościnnym występem Macieja 
Gronka i Anny Mazurek oraz koncert 
Radzymińskie Głosy w wykonaniu - 
Karola Bąk, Natalii Wilkowskiej i Agaty 
Rackiej. 

Sprzedam dom w Radzyminie, w 
centrum,  do zamieszkania. Tel. 
501-260-472

Przyjmę pracowników fi zycznych 
do rozbiórki metali kolorowych w 
Tłuszczu. Tel.: 605-428-265



WWW.WIADOMOSCIPW.PL

Wiadomości.pwWiadomości.pw
reklama tel. 796-046-823

Karp w piwie
Wystarczy do karpia zakupić mąkę, 

masło, cebulę, seler, pietruszkę, pieczar-
ki i jasne piwo, by wykonać tę orygi-
nalną, smaczną i dietetyczną potrawę. 
Wyfi letowanego i wyporcjowanego 
karpia należy posolić i oprószyć mąką, 
solą, pieprzem i obsmażyć na maśle. 
Warzywa kroimy w paski i dusimy na 
maśle do czasu, aż staną się mięciutkie. 
Wówczas zalewamy je piwem jasnym 
w ilości pół litra. Na koniec do warzyw 
dodajemy  karpia i całość dusimy jesz-
cze kwadrans. Rybę możemy już poda-
wać na półmisek.

Karp w szarym sosie
Kolejny przepis jest równie prosty. 

Obok porcji karpia na stole kuchen-
nym kładziemy marchewki, pietrusz-
kę, seler, cebule, pół łyżeczki imbiru 
i dziesięć ziaren pieprzu. Wszystkie 
warzywa kroimy na mniejsze kawałki 
i wkładamy do garnka. Wlewamy dwa 
litry wrzątku i obrane cebule. Jeżeli zo-
stała nam głowa z karpia tez możemy 
ją wrzucić. Wszystko gotujemy 20 mi-
nut, po czym dodajemy imbir, pieprz 
i dzwonka ryby. Gotujemy jeszcze 40 
minut na małym ogniu. Odcedzoną 
rybę podajemy na półmisku. Całość 

polewamy szarym sosem, który 
przyrządzamy następująco. 

Należy stopić w  rondelku masło i 
miód. Dodać utarty na tarce piernik, 
a następnie wlać 2 szklanki wywaru 
po karpiu i gotować przez parę minut 
na małym ogniu. Na koniec dodajmy 
rodzynki, sok z cytryny i szczyptę cu-
kru oraz sparzone, obrane ze skórki 
migdały. Polewamy naszego karpia 
gotowym sosem i już możemy cie-
szyć się jego wybornym smakiem. 

Jak obiecałam na „deser” przepis 
z drugiego dziesięciolecia XX wie-
ku. Znalazłam go w rozsypującej 
się już lekko książce Heleny Mo-
łochowiec pt. „Wielka ilustrowana 
książka kucharska z wielobarwnemi 
ilustracjami” w tłumaczeniu Wandy 
Kalinowskiej, wydanej w Poznaniu 
w 1929 roku. Pisownię pozostawiam 
oryginalną. 

Karp gotowany 
z czerwonym winem
„Karpia można gotować w łusce 

albo bez; niektórzy uważają, że łusce 
jest smaczniejszy, choć nie taki ape-
tyczny na wygląd. Zakłóć karpia i 
krew spuścić w gotowany, posolony 
ocet. Oczyszczonego karpia pokroić 
na dzwona i natrzeć solą, nie wy-
rzucając ani mlecza ani ikry, które są 
bardzo smaczne. Jednocześnie go-
tować w piwie pietruszkę, seler, por, 
marchew, i suszony grzybek, 2 cebu-
le, pieprz i ang. ziele, bobkowy listek, 
2 – 4 goździki. Włożyć w oddzielny 
rondel najpierw głowę karpia, potem 
skórki cytrynowej, kawałek skórki 
żytniego chleba, zalać przecedzonym, 
ugotowanym z włoszczyzną, piwem, 
gotować na dużym ogniu, uważać, 
żeby się ryba nie rozgotowała. W 
łyżce masła zrumienić łyżkę mąki, 
kiedy zastygnie, wlać krew z octem, 
kawałek palonego cukru, rozprowa-
dzić buljonem, w którym gotował 
się karp, dodać 1/42 szklanki czer-
wonego wina, cukru do smaku, 1/2 
szklanki obgotowanych rodzynek, 
dodać cytrynowego soku do smaku i 
15 marynowanych wisien, zagotować 
kilka razy, tylko żeby sosu było dużo. 
Ułożyć karpia na półmisku, posypać 
go rodzynkami i plasterkami cytryny, 
polać sosem – podawać.”

Wesołych świąt i … smacznego 
karpia!!!

Sylwia Kowalska
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Wigilia już tuż, tuż... Na stole pojawią się typowe postne potrawy. Nie może zabraknąć śledzi, zupy grzybowej, 
czerwonego barszczu z uszkami, kapusty, makowca, no i oczywiście karpia. Najczęściej przyrządzanym rodzajem 
tejże ryby jest karp smażony na patelni.  Znam jednak kilka przepisów – łatwych w wykonaniu – a mogących 
urozmaicić wigilijne menu. A na „deser” – przepis na karpia rodem z lat 20-tych XX wieku.

Pod koniec listopada ruszyły castingi do kapeli ludowej. Muzyków 
grających na skrzypcach, harmonii, klarnecie, bębnie lub tamburynie, 
basie albo na innych instrumentach ludowych poszukuje powiatowa FA-
BRYCZKA z jej dyrektorką – Jolantą Boguszewską na czele. Z panią dy-
rektor rozmawiam o ludowości i szansie dla nowo powstającej kapeli. 

Każda dobra kapela ludowa zrzesza 
autentycznych muzyków, dla których 
folklor jest życiową pasją. Kultywuje 
rodzimy folklor muzyczny, a dzięki 
tej działalności od zapomnienia oca-
leniu ulegają piękne, stare melodie 
ludowe, przekazywane z pokolenia 
na pokolenie. Powiatowe Centrum 
Dziedzictwa i Twórczości dba o to, 
aby ludowość zachować w pamięci i 
sercach mieszkańców powiatu woło-
mińskiego. 

Jest nadzieja na stworzenie dobrej 
kapeli ludowej w naszym powiecie?

Myślę, że są na to dość dobre wi-
doki. Podstawowy skład mamy wła-
ściwie skompletowany. Poszukujemy 
jeszcze klarnecisty, a potem, z biegiem 
czasu, będziemy być może rozszerzać 
instrumentarium. 

Sądzi Pani, że mieszkańcy powia-
tu wołomińskiego czują i rozumieją 
ludowe klimaty?

Myślę, że większość ludzi „ludowe 
klimaty”  wyczuwa intuicyjnie. Czy 
chcemy czy nie chcemy, to te mazurki 
i oberki, a nie blues i jazz, tkwią gdzieś 
źródeł naszej kultury muzycznej. A 
„ludowe klimaty” mogą być podane 

w tak różnej formie, że prawie każdy 
odbiorca może się poczuć usatysfak-
cjonowany. Mamy przecież  m. in. 
etno jazz, etno punk, turbo folk, pop 
folk, i wiele, wiele innych, nie mówiąc 
już o nawiązaniach do ludowizny 
muzyce klasycznej.  

Na jakich instrumentach ludo-
wych najczęściej grają osoby, które 
zgłaszają się na casting?

Właściwie najwięcej pojawiło 
się harmonistów, co tylko potwier-
dza  fakt, że harmonia i akordeon to 
najbardziej popularne instrumenty 
w tym regionie. Największym pro-
blemem były dla mnie skrzypce, 
i nastawiłam się na długie i raczej 
bezowocne poszukiwania skrzypka. 
Tymczasem skrzypaczka zgłosiła się 
sama i mam nadzieje, że pozostanie 
w kapeli.

Załóżmy, że udaje się stworzyć 
dobrej jakości kapelę ludową. Co 
dalej?

Samo stworzenie dobrej kapeli 
wymaga czasu, pracy i dobrych chę-
ci. Musimy przygotować repertuar, 
aranżacje, zespół musi się zgrać. Chcę 
przywrócić do życia stare pieśni, które 
dzięki Bogu Oskar Kolberg zapisał, 
wędrując po naszych stronach pod 
koniec XIX w. Trzeba także przygoto-
wać stroje dla muzykantów. A potem 
– być może nasza kapela stanie się wi-
zytówką naszego powiatu.

Rozmawiała
Sylwia
Kowalska


