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22 stycznia, w wołomińskiej restauracji „Falcon” odbyło się uroczyste 
spotkanie noworoczne członków i sympatyków stowarzyszenia „Jeden 
Powiat”, w którym uczestniczyli przedstawiciele wszystkich gmin powiatu 
wołomińskiego. Dokończenie str. 5
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27 stycznia w restauracji „Dolce Vita” odbyło się spotkanie władz Kobyłki z miejscowymi  przedsiębiorcami. 
Miało ono wyjątkowy charakter, bo i okoliczności były wyjątkowe. Gościem specjalnym był prof. Andrzej Blikle, 
znany szeroko w świecie biznesu nie tylko jako właściciel fi rmy cukierniczej sięgającej tradycjami do XIX w., ale 
także jako wykładowca oraz członek wielu zrzeszeń przedsiębiorców.  Dokończenie str. 4

26 i 27-latka zatrzymali kryminalni wołomiń-
skiej Komendy. Bracia w przeciągu 3 tygodni 
włamali się do 4 samochodów ciężarowych, z 
których skradli łącznie ponad 2100 litrów oleju 
napędowego, powodując straty sięgające kwoty 
12 tys. złotych. Ich łupem padły też CB radia i ra-
dioodtwarzacze samochodowe. Podczas próby 
kradzieży ziemnego przewodu elektrycznego, 
jeden z braci został zaatakowany przez pilnujące 
posesji psy, co zakończyło się dla niego bolesny-
mi obrażenia ciała. 

Teraz oprócz uszczerbku na zdrowiu jaki po-
niósł, Piotr P. usłyszał pięć zarzutów popełnienia 
przestępstw przeciwko mieniu, jego starszy brat 
Mariusz - cztery. Obaj czynów tych dopuścili się 
w warunkach recydywy.  ts

W budżecie na 2014 rok Rada Powiatu przeznaczyła na inwestycje ok. 15,5 
mln zł. Mając na uwadze lata poprzednie, a także to, ile na inwestycje wydają 
gminy powiatu wołomińskiego, to trzeba przyznać, że  kwota ta nie jest za-
wrotna. Ponad połowa środków zostanie przeznaczona na inwestycje drogo-
we. Prawie po 2,5 mln zł zostanie skierowanych na rzecz szpitala i dalszą mo-
dernizację pałacu w Chrzęsnem, który stają się już dla powiatu przysłowiową 
studnią bez dna. W których gminach powiat najwięcej zainwestuje? Które 
drogi przebuduje? O tym precyzyjnie mówi załącznik inwestycyjny uchwały 
budżetowej, który zamieszczamy na str. 3 

Dokończenie str. 3
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2 CO? GDZIE? KIEDY?

WOŁOMIN: MARKI ZĄBKI

KOBYŁKA

DĄBRÓWKA

TŁUSZCZ

JADÓW

KULTURALNE:
■ 1 lutego godz. 19.00, Miejski Dom Kultury w Wołominie – 

Brazylijska Noc Karnawałowa. W programie: zabawa taneczna 
z DJ Kamilem, pokaz tańców brazylijskich, kuchnia egzotyczna, 
wiele atrakcji w rytmie SAMBY. Cena: 35 zł/WKR 24,50 zł.

■ 2 lutego, godz. 14.00, MDK – kolejny występ grupy Under-
ground w słynnym musicalu METRO.  Darmowe wejściówki 
dostępne w MDK.

■ 9 lutego, godz. 17.00, Hala sportowa przy Szkole Podstawo-
wej nr 7 w Wołominie – Program historyczno – estradowy z 
okazji 95. rocznicy nadania Praw Miejskich Wołominowi w 
wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska 
Polskiego. Wstęp wolny.

■ 11 lutego. godz. 19.00, MDK hol główny – Wystawa mebli 
naprawionych i odnowionych przez młodzież gimnazjalną w 
ramach projektu „Sztuka w recyklingu”.

■ 14 lutego, godz. 19.00, MDK, Kabaret z Konopi - to nie-
wątpliwie ulubieńcy widowni, o czym świadczy fakt nadania 
kilkudziesięciu nagród przez publiczność na wielu festiwalach 
i przeglądach kabaretowych w całym kraju, w ciągu niespełna 
7 lat działalności kabaretu. 20 zł – przedsprzedaż, 25 zł w dniu 
imprezy.

KULTURALNE:
■ 31 stycznia, godz. 19.00, 

Miejski Ośrodek Kultury w Ko-
byłce, Karnawałowy Wieczór 
Operetkowy. Wstęp wolny. 

 INNE:
■ Do 1-go lutego można 

zgłaszać prace w konkursie 
upowszechniającym wiedzę o 
Żołnierzach Wyklętych – tych 
którzy tworzyli polskie powo-
jenne podziemie antykomuni-
styczne. Wśród współorgani-
zatorów są wszystkie Zespoły 
Szkół w Kobyłce. Miejsce skła-
dania prac: Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa „Animus”, ul. Ks. 
Marmo 13c, 05-230 Kobyłka.

DLA DZIECI:
■ 24 – 28 lutego Marecki Ośrodek Kultury -  Półkolonie dla 

dzieci w wieku 7-10 lat – Zima w mieście. Pod patronatem 
Burmistrza Miasta Marki. W programie m.in. 3 autokarowe 
wycieczki: do kina, za miasto i do sali zabaw, zajęcia teatralne, 
taneczne i plastyczne, imprezy rozrywkowe, warsztaty tema-
tyczne, gry i zabawy. Zajęcia odbywać się będą w godz. 8.00 – 
16.30. Koszt 190 zł.

KULTURALNE:
■ MOK, sobota, 01.02.2014, godzina 17:00 - 11 Prezentacje 

Plastyki Mareckiej PODSUMOWANIE. SPOTKANIE AUTO-
RÓW Z KRYTYKIEM SZTUKI JAROSŁAWEM DASZKIE-
WICZEM

ZDROWOTNE:
■ 5 lutego, godz. 9.00 – 17.00 – parking przy Urzędzie Miasta 

Marki, bezpłatne badania w mammobusie dla pań w wieku 50 
– 69 lat. Wymagana wcześniejsza rejestracja. Rejestracja pod nu-
merami telefonów w godz. 8.00 - 20.00  (85) 676 03 32 LUB (85) 
676 13 22

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:
■  22 lutego 2014, godz. 11.00 – Gminny Ośrodek Kulturalny 

w Jadowie – Konkurs wokalny dla dzieci i młodzieży, tel.: 25 675 
41 07, e-mail: gok-jadow@wp.pl .

■ Ferie zimowe w Gminnym Ośrodku Kultury w Jadowie. 
Zajęcia odbędą się od 17 lutego do 1 marca w godzinach 10.00 
– 14.00. Szczegółowy program zajęć na stronie: http://jadow.
az.pl/01/

■ 2 lutego godz. 14.00, Hala sportowa przy Publicznym Gim-
nazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce - XVI Turniej Te-
nisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Dąbrówka. Urząd Gmi-
ny Dąbrówka i Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki 
w Dąbrówce zapraszają wszystkich chętnych do udziału w XVI 
Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Dąbrówka. 
Gwarantujemy wspaniałą zabawę, sportowe emocje oraz nagro-
dy dla zwycięzców.

■ 9 lutego, godz. 14.00, Hala sportowa przy Publicznym Gim-
nazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce - Turniej Piłki 
Siatkowej Kobiet o Puchar Wójta Gminy Dąbrówka.

RADZYMIN
 KULTURALNE:
■ 31 stycznia godz. 18.30, Radzymińska Sala Koncertowa – 

Wieczór Cygański. Wstęp wolny. Występują: Faryda i Lena Oleń-
czuk. Akompaniament Włodek Karasiński.

■ Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza na Koncert 
Karnawałowy w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Arty-
stycznego Wojska Polskiego, który odbędzie się w hali sportowej 
w niedzielę 16 lutego 2014 r. o godz. 17.00. Wstęp wolny. 

STRACHÓWKA
CHARYTATYWNE:

■  1 lutego 2014r. w Sali OSP Strachówka o godz. 20.00. Będzie 
się działo!  „SPEŁNIAMY MARZENIA” ■  przyjdź  ■  pomóż  ■ 
pobaw się ■  Zapisy i wszystkie informacje na temat naszego 
celu pod nr. tel.  602 592 815 LUB 500 547 827
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no do "Wąchocka" ze słynnych dowci-
pów. Zręcznie tę sytuację na potrzeby 
swojego wizerunku politycznego pró-
bował wykorzystać Wicemarszałek 
Województwa Mazowieckiego Krzysz-
tof Grzegorz Strzałkowski, który zdając 
sobie sprawę, że nie dotrzyma złożonej 
wielokrotnie obietnicy modernizacji tej 
najważniejszej drogi w Powiecie Woło-
mińskim winą za brak modernizacji 
obarczył samorzadowców z Zielonki, z 
którymi przecież, jak sam mówi, chęt-
nie konstruktywnie współpracuje.  O 
co w tym wszystkim chodzi samorzą-
dowcom z Zielonki nie bardzo można 
sie połapać, bo oto nagle radni Zielonki 
na najbliższej sesji Rady Miasta Zielon-
ka 30 stycznia w myśl słynnego powie-

dzenia  “jestem za, a nawet przeciw” 
głosować będa projekt uchwały o woli 
współpracy przy ewentualnej realizacji 
modernizacji drogi nr 634.

Coś mi się wydaje, że radni biorąc 
przykład z kolegi wicemarszałka zo-
rientowali się, że poprzednia decyzja 
była niekorzystna dla ich wizerunku 
politycznego… a wybory samorzą-
dowe tuż, tuż. Miało być tak pięknie 
- czteropasmowa, nowoczesna kom-
fortowa i szybka droga do Warszawy 
za dwa lata miała cieszyć kierowców, 
przedsiębiorców, mieszkańców. Powiat 

wołomiński miał wreszcie wrócić do 
europejskich standardów. 

Nic bardziej mylnego, znowu jako 
jedyny podwarszawski powiat zosta-
jemy w tyle, o czym świadczy choćby 
rozpoczęcie budowy wiaduktu drogo-
wego nad wspomnianą linią kolejo-
wą w Zielonce, ale tylko na dwa pasy 
jezdni. A pan wicemarszałek z dumą w 
internecie pisze: “się dzieje”… Można 
by dodać, źle się dzieje, bo ponownie 
polityka okazała się hamulcem rozwo-
ju komunikacyjnego naszego powiatu 
w tym przypadku Zielonki. 

reklama tel. 796-046-823
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Droga wojewódzka nr 634 – nazywana drogą życia dla tej części powiatu 
z jego stolicą Wołominem. O tej drodze przez lata napisano już tyle, że 
można by wydać grubą czarną księgę. Od ponad 20 lat samorządy Ząbek, 
Zielonki, Kobyłki, Wołomina i dalej aż do Tłuszcza walczą o jej moderni-
zację, zgodnie przygotowując na swoim terenie warunki do jej realizacji.

Przez te wszystkie lata ta jakże po-
trzebna i priorytetowa inwestycja ko-
munikacyjna była przesuwana na ko-
lejne lata przez Sejmik Województwa 
Mazowieckiego. Jednak kilka lat temu 
wszyscy byli przekonani, że nadcho-
dzi historyczna chwila rozpoczęcia 
utęsknionej przez mieszkańców 220 
-tysięcznego powiatu wołomińskiego 
moment realizacji ich marzeń. Droga 
wojewódzka nr 634 nazywana drogą 
“przez mękę” wreszcie będzie mo-
dernizowana. Gwaranetm realizacji 
tej inwestycji była silna reprezentacja 
naszego powiatu w sejmiku na czele z 
wicemarszałkiem Województwa Ma-
zowieckiego, mieszkańcem Zielon-
ki, szefem powiatowych struktur PO 
Krzysztofem Grzegorzem Strzałkow-
skim, odpowiedzialnym za drogi woje-
wódzkie na Mazowszu.

W roku 2015 miał zostać zmoder-
nizowany pierwszy odcinek drogi w 
Zielonce, tzn. obecna droga miała stać 
sie drogą czteropasmową łącznie z 
wiaduktem drogowym nad linią kole-
jową Zielonka - Warszawa Rembertów. 
Mieszkańcy, samorządowcy odetchnęli 

z ulgą po wielu latach starań. Nareszcie 
po ponad 20 latach doczekaliśmy się, 
co z dumą podkreślał przy każdej oka-
zji sam pan wicemarszałek z Zielonki. 
I oto gdy miała nadejść “wielkopomna 
chwila”, zaczęły docierać niepokojace 
sygnały, z Warszawy, że władze sejmi-
ku ponownie realizację - modernizację 
drogi przesunęły na niewiadomo kie-
dy, bo brak jest fi nansowania…

Gdy sprawa stała się głośn,a nagle 
jak przysłowiowy “Fillip z konopii” 
zielonkowski samorząd wprawił w 
zdumienie cały powiat wołomiński, bo 
postanowił nie pierwszy raz zabłysnąć 
swoim oryginalnym intelektem i czar-
nym poczuciem humoru, podejmując 
kilka miesięcy temu jedną z najbardziej 
kuriozalnych, wręcz nieprawdopo-
dobnych decyzji - uchwałę w sprawie 
“zablokowania” kompleksowej mo-
dernizacji (budowa czterech pasów) 
drogi wojewódzkiej nr 634 (w Zielonce 
ul.Wyszyńskiego, Poniatowskiego). 
Decyzja ta wywołał wręcz szok wśród 
samorządowców okolicznych miast 
powiatu wołomińskiego. To najwięk-
sze kuriozum w historii samorządu 
- twierdzili co poniektórzy, a opinia 
publiczna nie pozostawiła przysłowio-
wej suchej nitki na samorządowcach 
Zielonki. 

W internecie Zielonkę porównywa-

Piotr 
Wyszyński

Plan wydatków majątkowych na rok 2014

Dział Roz-
dział Nazwa zadania Plan

600 Transport i łączność 8 423 955,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 8 238 355,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 038 355,00

Budowa chodnika rondo Kury-Stryjki, gm. Tłuszcz 465 000,00

Budowa chodnika w ul. Korczaka, gm Radzymin 300 000,00

Budowa chodnika we wsi Myszadła, gm. Jadów 300 000,00

Przebudowa ciągu ulic Wojska Polskiego, Rychlińskiego, Szpitalnej, Kochanowskiego i Drewnickiej w 
Ząbkach 714 285,00

Przebudowa drogi Sieraków-Słupno, gm. Radzymin 500 000,00

Modernizacja ciągu ulic Kościuszki i Sosnowej w Markach 100 000,00

Budowa chodnika w Sulejowie (projekt) gm. Jadów 20 000,00

Budowa chodnika w drodze powiatowej Kraszew Stary-Rasztów, gm Klembów 300 000,00

Przebudowa ul. Piłsudskiego i Radzymińskiej gm. Wołomin 560 000,00

Budowa chodnika w Ręczajach Polskich i Ręczajach Nowych gm. Poświętne 200 000,00

Modernizacja drogi Helenów-Cisówka, gm Poświętne 200 000,00

Budowa ul. Willowej w Duczkach, gm. Wołomin 714 285,00

Modernizacja części drogi Kuligów-Józefów-Kowalicha-Marianów, gm. Dąbrówka 500 000,00

Przebudowa ciągu drogi 4314W Turów-Leśniakowizna-Majdan 714 285,00

Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka 900 000,00

Budowa  drogi Zawady- Emilanów Gmina Radzymin (projekt) 50 000,00

Przebudowa  skrzyżowania drogi powiatowej z drogą  gminą  w msc Małopole, gmina Dabrówka (pro-
jekt) 50 000,00

Przebudowa ul. Żymirskiego w Klembowie. Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 w 
miejscowości Ostrówek 740 000,00

Budowa ronda w Zagościńcu na skrzyżowaniu ulic 100-Lecia, Podmiejskiej, Armii Krajowej, gmina Wo-
łomin 535 500,00

Bezpieczna droga do szkoły -montaż znaków aktywnych na przejściach dla pieszych 100 000,00

Przebudowa ul. Spacerowej w Słupnie gm Radzymin 75 000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00

Zakupy  inwestycyjne  sprzętu  drogowego 200 000,00

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 185 600,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 185 600,00

Odbudowa drogi powiatowej Nr 4346 relacji Strachówka-Rozalin-Annopol 185 600,00

750 Administracja publiczna 320 394,00

75020 Starostwa powiatowe 90 000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 90 000,00

Zakupy inwestycyjne dla Starostwa Powiatowego  - sprzęt komputerowy 90 000,00

75095 Pozostała działalność 230 394,00

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane 
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 230 394,00

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospo-
darki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) 215 191,00

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwe-
lowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) 15 203,00

801 Oświata i wychowanie 1 555 000,00

80102 Szkoły podstawowe specjalne 370 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 370 000,00

Adaptacja  strychu na sale lekcyjne w ZSS  Ostrówek 300 000,00

Budowa parkingu przy ZSS Ostrówek 70 000,00

80120 Licea ogólnokształcące 500 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000,00

Modernizacja i rozbudowa LO  w  Radzyminie 500 000,00

80130 Szkoły zawodowe 535 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 535 000,00

Modernizacja budynku ZSTZ w Radzyminie 300 000,00

Montaż drzwi dymoszczelnych na korytarzach ZS  w  Wołominie 150 000,00

Montaż drzwi dymoszczelnych na korytarzach ZS  w  Zielonce 85 000,00

80195 Pozostała działalność 150 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00

Budowa Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji 150 000,00

851 Ochrona zdrowia 2 500 000,00

85111 Szpitale ogólne 2 500 000,00

Dotacje celowe z budżetu na fi nansowanie lub dofi nansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych innych jednostek sektora fi nansów publicznych 2 500 000,00

Dotacja dla SZPZOZ na dofi nasnowanie zakupów sprzętu specjalistycznego, modernizację oddziałów 
szpitalnych i rozbudowę obiektu 2 500 000,00

852 Pomoc społeczna 200 000,00

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 100 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00

Wykonanie  zbiornika ppoż w msc Równe  dla potrzeb Domu Dziecka 100 000,00

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 100 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00

Projekt i budowa Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji w Wołominie ul. Broniewskiego 100 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 450 000,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2 450 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 450 000,00

Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne 2 450 000,00

Razem 15 449 349,00

Dokończenie tekstu ze str. 1

SERDECZNIE ZAPRASZAM NA NOWY PORTAL 
WWW.PIOTRWYSZYNSKI.PL START 1 LUTEGO

Poranne i popołudniowe korki paraliżują Zielonkę
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Niezwykle ważne wydarzenie– przyjście na świat Waszego Dziecka – już 
wkrótce? To oczywiste, że chcesz zadbać o bezpieczeństwo, radość, przy-
szłość tej najważniejszej małej osoby. Możesz zatroszczyć się o Nią już te-
raz - specjaliści z naszej powiatowej szkoły rodzenia poprowadzą Cię jak 
za rękę przez czas ciąży, porodu i połogu. To element programu TAKro-
dzina.pl. Zapisy właśnie rozpoczęte.

Poród i wszystko to co następuje 
po nim, to niestety wielka niewiado-
ma. Dlatego chcemy Ciebie - przy-
szła Mamo i Ciebie - przyszły Tato 
przygotować do podjęcia wyzwania, 
jakie staje przed Wami. Tak, aby czas 
pierwszego spotkania z dzieckiem był 
czasem pięknym i niezapomnianym. 

Warto pójść do szkoły rodzenia, 
dowiedzieć się czego można się spo-
dziewać się w trakcie trwania po-
rodu, nauczyć się z tym radzić, być 
gotową. 

Książki i poradniki, informacje 
znalezione w Internecie, rady rodzi-
ny to może być zbyt mało – ze szkoły 

rodzenia skorzystać naprawdę war-
to. Potwierdzi wam to bardzo wielu. 

Dochodzi jeszcze jeden "plus"  - 
Tatusiowie powinni wiedzieć jak 
ważne jest bycie razem w czasie 
ciąży, wspólne przeżywanie porodu 
z ukochaną kobietą, a także pierw-
szych chwil z maleństwem. Wtedy 
mocniej i bez zbędnych obaw bę-
dziecie mogli zaangażować się wy-
chowywanie dzieci. 

Okaże się, że pielęgnacja i opie-
ka nad maluszkiem nie koniecznie 
musi kojarzyć się jedynie z wyrze-
czeniami i trudem, a staje się czymś 
wspólnym i przyjemnym. 

Bezpłatna powiatowa szkoła ro-
dzenia prowadzona jest w ramach 
programu polityki prorodzinnej w 
Powiecie Wołomińskim „TAKro-
dzina.pl”. Z pomocy Starostwa już 
dziś może skorzystać co najmniej 
120 par.    

Dlaczego warto chodzić do po-
wiatowej szkoły rodzenia?

Szkoła rodzenia to tylko 20 go-
dzin, 10 spotkań, a taka nabyta wie-
dza i umiejętności są bezcenne. 

To bardzo konkretne informacje 

m.in. o zdrowiu w ciąży, o odży-
wianiu, jak radzić sobie z dolegli-
wościami, o czynnikach mających 
wpływ na zdrowie kobiety ciężarnej 
i jej dziecka. To rady jak wzmocnić 
wydolność fi zyczną poprzez ćwicze-
nia i zmniejszyć lęk przed porodem 
siłami natury. To rady jak przygo-
tować mieszkanie i wyprawkę dla 
noworodka, jak go pielęgnować, jak 
kapać, jak karmić piersią i jakie to 
przynosi korzyści.

Zapisy i szczegółowe informacje 
pod nr tel. 22 763 31 37  od ponie-
działku do piątku w godz. 10.00- 
14.00 

Zajęcia Szkoły Rodzenia prowa-
dzone będą na zlecenie Starostwa 
przez specjalistów z dziedziny po-
łożnictwa, neonatologii i fi zjoterapii 
na terenie Szpitala Powiatowego w 
Wołominie. 

Do udziału w programie zapra-
szamy Mamy wraz z Tatusiami : 
będące od 21-24 tygodnia ciąży, 
które deklarują urodzenie dziecka w 
Szpitalu Powiatowym w Wołominie; 
zamieszkujące na terenie powiatu 
wołomińskiego; posiadające za-
świadczenie od lekarza prowadzące-

go ciążę o braku przeciwwskazań do 
udziału w zajęciach szkoły rodzenia 

Program prowadzonych zajęć 
udostępniony zostanie na stronie 
internetowej szpitala, www.takro-
dzina.pl oraz www.powiat-wolo-
minski.pl;  

- To kolejny ważny element 
rozszerzający program polityki 
prorodzinnej w Powiecie Wo-
łomińskim. Fakt, że są to zajęcia 
nieodpłatne, prowadzone przez 
profesjonalistów, daje nadzieję, 
że nasze starania zostaną do-
cenione przez przyszłe mamy i 
tatusiów – podkreśla Sylwia Ma-
tusiak, obecna wiceburmistrz 
Marek, a jeszcze jako radna ini-
cjatorka powstania programu 
TAKrodzina.pl

Ryszard 
Węsierski

W numerze 10 z grudnia 2013 roku 
pisałem, że Marki dorównują gminie 
Ząbki w ilości sklepów sieci Biedron-
ka. Na końcu zadałem pytanie, „jakie 
są wpływy z podatków od sieci skle-
pów wielkogabarytowych (w Ząbkach 
i w Markach)”? Należy się wyjaśnienie 
i sprostowanie. Chciałem podać sumy 
podatków od nieruchomości i nie 
tylko sklepów wielkogabarytowych 
(wielkopowierzchniowych), do któ-
rych kwalifi kują się tylko te, których 
powierzchnia użytkowa przekracza 
1000m². Powierzchnia terenu, na któ-
rym sklep jest umiejscowiony nie sta-
nowi o jego charakterze.  Powszechnie 
utarło się zaliczać do tej grupy sklepy 

typu Biedronka, Tesco, Lidl itp. Z 
Wydziałów Podatków i Opłat dwóch 
gmin uzyskałem następujące dane. W 
gminie Ząbki podatek od nierucho-
mości, na których znajdują się sklepy: 
Makro, Centrum handlowe przy Po-
wstańców róg Reymonta(z Biedronką 
i Kaufl andem), Praktiker przy Ra-
dzymińskiej, Lidl przy Piłsudskiego, 
Biedronki przy Targowej i Wolności 
za rok 2013rok wyniósł 1 752 771zł. 
W Markach podatek od nierucho-
mości, na których zlokalizowana jest 
sieć sklepów: M-1, Biedronki przy Fa-
brycznej i przy Małachowskiego oraz 
MarcPol przy Piłsudskiego dały razem 
za 2013 rok do budżetu miasta sumę 
2 070 649 zł. Czyli ponad ćwierć mi-
liona więcej. Nie zostały tu policzone: 
Biedronka przy Bandurskiego i Tesco 
przy Fabrycznej (rozpoczęły działal-
ność w grudniu 2013 roku).

WOŁOMIN

Już po raz drugi Burmistrz Wo-
łomina Ryszard Madziar   przyznał 
studentom i doktorantom stypendia 
za wybitne wyniki   w nauce. Tym 
razem laureatkami programu zosta-
ły niezwykle uzdolnione i ambitne 
młode doktorantki. W dniu 16 stycz-
nia Burmistrz Wołomina  – Ryszard 
Madziar   przyznał stypendia trzem 
wybitnym przedstawicielkom świata 
nauki: studentce pedagogiki specjal-
nej – pani Karolinie Grudzińskiej; 
doktorantce  nauk weterynaryjnych- 
pani Karolinie Gregorczyk oraz dok-
torantce międzynarodowych pro-
jektów doktoranckich- pani Edycie 
Wawrzyńskiej. Wszystkie trzy panie, 
które są absolwentkami wołomiń-
skich szkół średnich posiadają nie-
zwykle bogaty dorobek naukowy.

KOBYŁKA

Kobyłka, od 1 stycznia 2014 r. 
wzbogaciła się o nową jednost-
kę budżetową: Ośrodek Sportu 
i Rekreacji WICHER. Decyzję 
o jego powstaniu podjęła Rada 
Miasta Kobyłka w dniu 27 listo-
pada 2013 r. Powołanie OSIR-u 
ma zapewnić sprawniejsze za-
rządzanie obiektami sportowymi 
i środkami przeznaczonymi na 
cele sportowo-rekreacyjne. OSIR 
będzie administrował obiektami 
sportowymi przy ul. Napoleona 
2a. Do dyspozycji jest boisko tra-
wiaste i boisko ze sztuczną na-
wierzchnią z pełnym zapleczem 
dla zawodników oraz plac zabaw 
dla dzieci (na wiosnę planuję 
się także naprawienie ziemnego 
kortu tenisowego). Nowym dy-
rektorem, wyłonionym w drodze 
konkursu został Piotr Strejlau.

MARKI

18 stycznia 2014 roku, w kawiaren-
ce artystycznej Mareckiego Ośrodka 
Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego 
odbył się wieczór autorski Stanisławy 
Celińskiej, cenionej aktorki teatralnej 
i fi lmowej, pt.; „Niejedno przeszłam”.  
Prócz wysłuchania   barwnej opo-
wieści o aktorstwie i codzienności, 
widzowie mieli możliwość uczestni-
czenia w koncercie, podczas którego 
aktorce towarzyszył   kompozytor i 
akompaniator Tomasz Bajerski. Po 
spotkaniu można było zakupić płytę 
„Nowa Warszawa” (Stanisława Ce-
lińska, Bartek Wąsik i Royal String 
Quartet)   oraz książkę „Niejedno 
przeszłam” – książkowy wywiad 
Karoliny Prewęckiej ze Stanisławą 
Celińską  oraz otrzymać osobistą de-
dykację od Pani Stanisławy. 

Profesor przybył, aby podzielić 
się z kobyłkowskimi przedsiębior-
cami doświadczeniami, a także 
przybliżyć wdrażaną w ostatnich 
latach Inicjatywę Firm Rodzin-
nych.

Sformułowanie „fi rma rodzinna” 
nie zawsze miało pozytywne kono-
tacje, ale ta sytuacja radykalnie się 
zmienia. Według Polskiej Agen-
cji Rozwoju Przedsiębiorczości w 
Polsce fi rmy rodzinne stanowią już 
78% przedsiębiorstw. Są to głównie 
małe fi rmy, ale też bardzo duże. 

Misją IFR jest budowanie środo-
wiska wzajemnego wsparcia fi rm 
rodzinnych.

Profesor Blikle zaprosił do 
współpracy oferując w ramach sto-
warzyszenia istotne wsparcie.

W drugiej części spotkania wi-
ceburmistrz Piotr Grubek przed-
stawił plany inwestycyjne Kobyłki, 
które są odpowiedzią na inne duże 
zewnętrzne inwestycje jak: przebu-
dowa linii kolejowej, rozbudowa  
S8 czy dróg wojewódzkich. red.

Dokończenie tekstu ze str. 1 STRACHÓWKA

Jak co roku Wójt, Przewodnicząca 
Rady Gminy wraz z Radnymi, Soł-
tysami oraz Druhami OSP Borucza 
spotkali się w mroźny styczniowy 
dzień przy mogiłach Powstańców 
Styczniowych w Boruczy i Kątach-
-Wielgi. Złożono kwiaty, zapalono 
znicze oraz odmówiono modlitwę 
za duszę poległych bohaterów. Na-
stępnie przy ognisku rozmawiano 
na temat tegorocznych obchodów 
151 rocznicy Powstania Stycznio-
wego, które odbędą się w pierwszą 
niedzielę kwietnia w Kątach-Wielgi.
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Podczas zmywania naczyń, porannej toalety, przyrządzania posiłku ra-
czej nie myślimy o tym, jak to wpłynie na działanie kanalizacji.  Dopiero, 
gdy zapchany kanał uniemożliwia nam korzystanie z urządzeń sanitar-
nych, zaczynamy się zastanawiać nad przyczyną zaistniałego problemu.

Sieć ka-
nal izac yjna 
została zapro-
jektowana, by 
przyjmować 
ścieki z na-
szych domów, 
nieczystości 
sanitarne, a 

nie resztki jedzenia, szmaty, chus-
teczki nawilżające, czy inne zbędne 
nam rzeczy. Te ostanie z wymie-
nionych prawie codziennie wydo-
bywają  z pompowni pracownicy  
obsługujący system kanalizacji 
Wodociągu Mareckiego. Mogą one 
zapchać sedes, wewnętrzną insta-
lację  w budynku i stać się poważną 
przyczyną awarii.  Aby nie doszło 
do takich zdarzeń, należy pamiętać 
o praktycznych zasadach.

Do kanalizacji nie wolno wrzucać:
■  nawilżanych chusteczek, ma-
teriałów opatrunkowych, gazet, 
czyli wszystkich rzeczy, które nie 
rozpuszczają  się w wodzie,
■ rajstop, rękawiczek gumowych, 
materiałów włóknistych, szmat 

i innych części garderoby, któ-
re owijają się wokół  wirnika w 
pompie uniemożliwiając  prze-
pływ ścieków,
■ materiałów budowlanych (gruz, 
cement, piasek), ponieważ zale-
gają one w przewodach kanaliza-
cyjnych i są trudne do usunięcia,
■ ostrych narzędzi , które mogą 
wyrządzić szkody w sieci, a także 
okaleczyć pracowników w trakcie 
usuwania usterki,
■  tłuszczów i olejów, które 
przyklejają się do ścian kanału 
zmniejszając czynną średnicę 
rury,
■ lekarstw, farb, chemikaliów, 
tłuszczów, olejów, środków za-
wierających szkodliwe substancje 
chemiczne, które istotnie pogar-
szają jakość ścieków, co może 
spowodować naliczanie kar 
przez fi nalnego odbiorcę ścieków 
(MPWIK w m.st. Warszawie 
S.A.) -  konsekwencje poniosą  
wszyscy korzystający z systemu 
kanalizacji.

Dokończenie tekstu ze str. 1

Uroczystość otworzył prezes 
stowarzyszenia Robert Roguski, 
który przybliżył zebranym za-
równo samo stowarzyszenie, jak 
i zakres działalności, w którym 
się realizuje. Stowarzyszenie 
prowadzi również szeroko za-
krojoną działalność o charakte-
rze samorządowym, skupiając w  
swych szeregach także i samo-
rządowców.  

Na zakończenie swego prze-
mówienia prezes Robert Ro-
guski złożył wszystkim nowo-
roczne życzenia. Część oficjalną 
uświetnił występ muzyczny w 
wykonaniu zespołu „Jesiony”.

Atrakcją wieczoru było loso-
wanie nagród wśród uczestni-
ków spotkania, którego dokonał 
gość honorowy znakomity pol-
ski szkoleniowiec, trener repre-
zentacji narodowej i wieloletni 
działacz PZPN Andrzej Strejlau.

Dalsza część spotkania to już 
rozmowy kuluarowe, wymiana 
poglądów i doświadczeń.

red.      

Innym skutkiem niefrasobliwe-
go korzytsania  z kanalizacji jest 
zmniejszenie lub zablokowanie 
przepływu ścieków w kanałach, co 
skutkuje zagniwaniem i nieprzy-
jemnym zapachem.

Aktualnie Markowianie mogą 
już korzystać z ponad 150 km 
systemu kanalizacji sanitarnej 
wybudowanej w ramach projektu 
współfi nansowanego z funduszu 
unijnego. 

15 stycznia 2014 roku w siedzi-
bie Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej została podpisana umowa o 
dofi nansowanie Etapu II Projektu.  
Jego zakres rzeczowy  obejmuje 
rozbudowę sieci kanalizacyjnej o 
ponad 30 km,  modernizację starej 
kanalizacji (2km) oraz przebudo-
wę starej sieci wodociągowej (po-
nad 5km).

Marki, jako jedna z nielicznych 
gmin w Polsce skutecznie sięga 
po dofi nansowanie NFOŚiGW  w 
ramach programu podłączeń.  W 
programie tym wybudowano już 
prawie 2200 przyłączy, a 600 jest w 
trakcie realizacji, co daje w sumie 
ponad połowę z planowanej ilości 
posesji do podłączenia.  Powinni-
śmy więc korzystać ze wspólnego 
dobra we właściwy sposób. Nie 
bądźmy też obojętni na przypadki  

kradzieży czy dewastacji obiektów 
kanalizacyjnych – takie szkody  
skutkują dla wszystkich korzysta-
jących z systemu.  Jeśli mieszkańcy 
zauważą coś niepokojącego, prosi-
my o kontakt.

Awaria przy ul. Dużej

Wodociąg Marecki Sp. z o.o.  
Tel.: (022) 771 46 93, 

e-mail: 
biuro@wodociagmarecki.pl

Pogotowie Wodociągowe
 tel. kom. + 48 606 908 708
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Czym jest Syndrom DDA?
Syndrom DDA (Dorosłe Dzieci Al-

koholików) są to utrwalone schematy 
funkcjonowania psychospołecznego, 
powstałe w dzieciństwie spędzonym w 
rodzinie alkoholowej. Schematy te unie-
możliwiają kontakt z teraźniejszością i 
powodują psychologiczne zamknięcie 
w przeszłości.

DDA nie jest jednostką chorobową. 
Dorosłe Dzieci Alkoholików nie są 
„chore” na DDA.

W połowie lat 70-tych z grup Al 
- Anon wyłoniła się podgrupa Doro-
słych Dzieci Alkoholików, której pro-
blemy okazały się być trochę inne, niż 
członków grupy AA (Anonimowi Al-
koholicy). Co więcej, problemy te były 
dość rozpowszechnione mimo braku 
alkoholu w obecnym życiu tych osób. 
Źródła tych problemów tkwią w dzie-
ciństwie spędzonym przy alkoholiku.

Co jest istotą problemów DDA?
Istotą trudności DDA jest niereago-

wanie na to, co się dzieje „tu i teraz” lecz 
„przefi ltrowywanie” aktualnych wyda-
rzeń przez fi ltr wydarzeń z dzieciństwa.

DDA reaguje aktualnie tak, jak reago-
wał w dzieciństwie. Mimo iż jest pełno-
letni/-letnia, nie reaguje jak osoba doro-
sła, ale jak skrzywdzone dziecko. DDA 
są niejako „zamknięte w przeszłości” 
przez sztywne reagowanie w wyuczony 
przed laty sposób.

Jak dokładniej rozumieć to, że 
DDA są „zamknięte w przeszłości”?

Dziecko w rodzinie alkoholowej 
bardzo wcześnie spotykało się z do-

świadczeniami, które przekraczały jego 
naturalne zdolności adaptacyjne. Nie 
mając innego wyboru musiało jakoś to 
przeżyć. Dlatego jakoś reagowało, jakoś 
zaczynało myśleć o tym co go otacza, 
aż wreszcie jakoś się zachowywało. To 
się działo w dzieciństwie. W wyniku 
takiego sposobu przeżywania w psy-
chice dziecka powstały całe schematy 
reagowania i zachowywania się w kon-
kretnych sytuacjach. Głownie chodzi o 
sytuacje zagrożenia, napięcia.

W dzieciństwie rozgrywały się one 
często w rodzinie. Jednak schematy, 
które w dzieciństwie pozwalały sobie 
radzić z trudnymi sytuacjami, utrwaliły 
się zbyt mocno. Tak mocno, że osoba 
dorosła przeniosła je na własne funkcjo-
nowanie w świecie w innych relacjach. 
Kiedyś dziecko „wybrało” jakąś rolę 
w sztuce pt. „Moja rodzina alkoholo-
wa” – i to było sprytne, inteligentne, 
pozwoliło mu przetrwać, było formą 
adaptacji do sytuacji. Jednak teraz do-
rosły DDA nieświadomie nadal używa 
tej roli, mimo iż sytuacja i okoliczności 
zewnętrzne, świat, w którym żyje znacz-
nie się zmieniły. Człowiek dorosły nie 
jest już bezbronny i zależny jak dziecko. 
Nie żyje w totalnym zagrożeniu, i nie 
koniecznie musi walczyć o przetrwanie. 
Tymczasem DDA mimo sprzyjających 
warunków zachowuje się tak, jakby był 
na wojnie....

Jak mogą sobie pomóc DDA?
Nie wszystkie Dorosłe Dzieci Alko-

holików potrzebują psychoterapii. W 
przypadku tych osób jest wiele miejsca 
na własną, świadomą decyzję i na wy-
bór terapii. 

Jednak tym osobom bardzo trudno 
zdecydować się na terapię, ponieważ są 
bardzo wytrzymałe. Skoro się przeżyło 
to alkoholowe dzieciństwo, to w zasa-
dzie już nic gorszego ich nie może spo-

tkać („jeszcze to wytrzymam”, „jeszcze 
nie jest ze mną tak źle”, itp.). Bardzo czę-
sto podłożem takiej reakcji jest również 
swoiste oburzenie i bunt wobec myśli, 
że poważne, aktualne kłopoty mogłyby 
mieć swoje źródło w bolesnym dzieciń-
stwie, tym bardziej że sama ta osoba w 
ogóle nie pije. 

DDA wchodzi w dorosłe życie z na-
dzieją na to, że uda mu się szczęśliwie 
żyć, ponieważ alkoholik jest nieobec-
ny, żyje daleko. Teraz to DDA może 
regulować jakość, ilość, intensywność 
spotkań. Niestety, jakiekolwiek bieżące 
sygnały zagrożenia, nawet w drobnych 
sprawach, uruchamiają znów znane 
schematy z dzieciństwa, które skut-
kują nieadekwatnym zachowaniem. 
A skoro tak, to otoczenie również za-
czyna reagować odpowiednio do tego, 
czego doświadcza od DDA, np. też się 
wycofuje lub staje się agresywne. To z 
kolei nasila schematy obronne DDA, 
co prowadzi do gwałtownego nasilenia 
reakcji otoczenia itd. Okazuje się w koń-
cu, że wszystko to, co DDA wytworzył 
w celu przetrwania, zamiast pomagać, 
zaczyna mu szkodzić. Ma poczucia nie-
zrozumienia i zagrożenia, co wygląda 
jak przedłużenie sytuacji z dzieciństwa. 
Różnica polega jednak na tym, że kiedyś 
winien był pijący ojciec lub pijąca mat-
ka. A dziś? Kto jest temu winny dzisiaj? 
Kto mi utrudnia życie teraz?

Kiedy DDA zaczyna szukać odpo-
wiedzi na takie pytania, to w pewnym 
sensie zaczyna rozważać decyzję o wła-
snej terapii.

(Za miesiąc cz. II nt. wczesnodziecię-
cych doświadczeń DDA)
mgr Anna Susidko

psycholog, psychoterapeuta
tel.723 09 80 70
www.groas.eu

Witam serdecznie w Nowym Roku i wszystkim Czytelnikom życzę Speł-
nienia Marzeń. Lista życzeń i postanowień do zrealizowania w rozpoczy-
nającym się roku jest na ogół długa i ambitna. No właśnie, czego sobie 
życzymy? Jakie są nasze kobiece pragnienia?

Czego pragną kobiety to niezwykle frapujące pytanie, które od wieków 
trapiło największe umysły świata. O nie! Absolutnie nie podejmuję się 
udzielenia odpowiedzi na to pytanie. Skoro Mądrym się nie udało, to ja 
z Nimi w szranki stawać nie będę;-) Ale nie ukrywam, że mnie również 
od pewnego czasu to pytanie ciekawi, a w głowie mam spacerniak z myśli.  

mgr Anna 
Susidko

Magda M

Kilka tygodni temu udałam się 
do ulubionego Salonu Urody Your 
Place. Upiększam się, relaksuję, a 
za ścianą słyszę rozmowę kobiet o 
pragnieniach. Nadstawiłam uszu, i 
słyszę: „żeby był nie za wysoki, ale 
nie za niski”, „żeby był nie za gruby, 
ale i nie za chudy”, „żeby nie był za 
młody, ale też nie za stary”, „żeby 
był zaradny i opiekuńczy, ale nie 
za bardzo”, „żeby był dobrym ko-
chankiem, żeby miał poczucie hu-
moru”, „żeby miał to COŚ” itd., itd. 
Przyznam szczerze, że sama często 
wygłaszam opinię, że mężczyźni są 
jak duzi chłopcy, ale wtedy pomy-
ślałam, że kobiety są jak nastolatki. 
Być może dlatego, że sama duchem 
czuję się młoda. No, maks 18tka.☺

W tamtej sytuacji jednak coś mnie 
zastanowiło ….Zaczęłam przeglą-
dać rożne strony WWW, czytać ar-
tykuły w tym temacie, przejrzałam 
wyniki ankiet przeprowadzonych na 
kobietach w różnym wieku, pozna-
łam opinie psychologów, słuchałam 
swoich koleżanek, rozmawiałam z 
przyjaciółkami. Odpowiedzi, które 
pojawiały się najczęściej, nie były 
zaskakujące, wszak sama jestem ko-
bietą, ale zaciekawiło mnie …gdzie 
kobiety lokują swoje pragnienia. 
Zupełnie przypadkiem trafi łam w 
necie na audycję w Radiowej Trój-
ce (8 styczeń 2014, godz. 18:15). W 
reportażu Hanny Wilczyńskiej – 
Toczko cztery kobiety, w wieku 27-
41 lat, próbowały odpowiedzieć na 
to samo pytanie „Czego pragną ko-
biety”….Audycja utwierdziła mnie 
w przekonaniu, że kobiety swoje 
pragnienia utożsamiają z ….MĘŻ-
CZYZNAMI!  Tak Panowie! Jeste-
ście obiektem naszych pragnień! 
Ale, ale…żeby nie było tak łatwo, 
sztuką jest znaleźć, spotkać takiego 
mężczyznę, który owe pragnienia 
kobiety zaspokoi!

To jakie te pragnienia są? Otóż 
według portalu Sympatia.pl „nasze 
prababki preferowały cechy męż-
czyzn, które zapewniały im (i ich 
dzieciom) bezpieczeństwo i prze-
trwanie, a więc siła fi zyczna, stabil-
ność emocjonalna, wierność”. Czy 
nadal kobiety cenią te cechy u męż-
czyzny? Absolutnie TAK!

Zdecydowanie na pierwszym 
miejscu na liście pragnień kobiet jest 
MIŁOŚĆ, a tuż obok SZACUNEK. 
Kobiety pragną szacunku względem 
siebie, swojej pracy, zainteresowań, 
rodziny, przyjaciół, pasji. Szacunek 
powinien być wyrażany na co dzień 
poprzez wspólne podejmowanie de-
cyzji, pytanie o opnie, wykazywanie 

zainteresowania, ale też w sposób 
szarmancki: „gdy otwiera mi drzwi 
auta”, „gdy podaruje bukiet czy bilet 
do kina”. Kobiety pragną poczucia 
bezpieczeństwa, zaradności życio-
wej, zaufania, lojalności, samodziel-
ności, decyzyjności (kobiety nie 
znoszą być mamusiami dla swoich 
facetów), odpowiedzialności, doj-
rzałości, inteligencji, poczucia hu-
moru, bliskości, fl irtu, seksu, czu-
łości, ambicji zawodowych, sprytu 
życiowego …Można tak wymieniać 
i wymieniać, bo co Kobieta to konfi -
guracja pragnień inna.

Wrócę jednak do tego CZEGOŚ 
co mnie zastanowiło. Dobrze, zga-
dzam się, nie ma co ukrywać, że 
wszystkie te cechy idealnie pasują 
do idealnego mężczyzny. Żadna 
ze mnie feministka, ale…Kobiety, 
dlaczego na pytanie czego pragnie-
my, opowiadamy o mężczyźnie? 
Przecież pytanie brzmi czego, a nie 
kogo? Czy to oby nie jest chowanie 
się za plecami mężczyzny? A może 
to próba przeniesienia na niego od-
powiedzialności za swoje pragnie-
nia? Bo przecież, gdy powiem sobie, 
że „Ja pragnę być samodzielna” to 
zrealizowanie tego pragnienia leży 
po mojej stronie, a nie po stronie 
mężczyzny.  

Druga sprawa, w reportażu w Ra-
diowej Trójce, prowadząca zwróciła 
uwagę na to, że opisując pragnienia 
opisujemy siebie. Ja zaś dodam, że 
skoro tak łatwo przychodzi nam 
swoje pragnienia transferować na 
mężczyzn, to może warto ulokować 
je po prostu w sobie. Czego pragnę 
ja dla siebie samej?  Gdzie w tych 
pragnieniach jestem ja? Zachęcam, 
by każda z nas powiedziała sobie 
np.: Jestem kobietą i pragnę siebie 
kochać taką, jaką jestem. Pragnę 
siebie szanować i doceniać. Pragnę 
być dla siebie czuła i troskliwa. Chce 
być ważna dla siebie i innych. Chce 
mieć pasje, chce się bawić. Chcę 
być szczęśliwa w każdej roli życio-
wej. Chcę być kobieca, seksowna, 
lubieżna w łóżku i dama na przyję-
ciach…☺

Specjaliści od damsko – męskich 
potrzeb zalecają układanie sobie 
życia przede wszystkim od siebie. 
Bądź sobą! Coraz częściej tym, co 
imponuje nam samym, a przez to 
naszym partnerom, jest zadowole-
nie z wybranego stylu życia. Jeżeli 
poznasz swoje pragnienia i zatrosz-
czysz się ich realizację, wówczas 
zaczniesz żyć w zgodzie ze sobą. A 
czy nie tego pragniemy najbardziej, 
Drogie Panie, Drodzy Panowie? 

A właśnie, czego pragną mężczyź-
ni??

Pozdrawiam
MagdaM
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7kultura

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

Usługi kominiarskie, 
Z uprawnieniami

tel.: 696-321-228 

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

PRACA

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. Ja-
worówka 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, czyszczenie 
elewacji, szybko, solidnie, wieloletnie 
doświadczenie, fi rma budowlana z 
Dąbrówki, ul. Kościelna 37 tel. (29) 
757 – 80 – 52; 502-220-117; 502-053-
214.  Tanio i solidnie

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

Dom opieki w Zielonce, pobyt mie-
sięczny 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, tanio i 
dobrej jakości. Tel. 501-122-370 

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

USŁUGI

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

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

17 grudnia, w warszawskim teatrze „Palladium”, fi rma Skłodowscy, największa w powiecie w branży doradz-
twa 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.

Jungle Step Studio to zespół taneczno-teatralny, który działa niesamo-
wicie prężnie pod kierownictwem Honoraty Perzanowskiej. Trenują przy 
wołomińskim MDKu Zaistnieli od 2006 roku i zdobywają coraz większą 
popularność i uznanie odbiorców. Występy JSS można obejrzeć na kanale 
youtube.com wpisując Honorata Perzanowska, a najlepiej na żywo już 7 
lutego o godzinie 19.00. 

- Jesteśmy zespołem taneczno-te-
atralnym, specjalizującym się w tań-
cach takich jak jazz, video clip dance, 
musical dance. Zaprzyjaźniliśmy się 
ze sobą poprzez taniec i wspólne tre-
ningi. - mówi tancerka Luiza. -  Łączy 
nas wspólna pasja do tańca. Super at-
mosferę na zajęciach zawdzięczamy 
Honoracie, jak i naszym dopisującym 
humorkom.

Michael Jackson stwierdził kiedyś 
- „Najgorszy błąd, jaki może popeł-
nić tancerz, to myślenie. Taniec trzeba 
czuć.” I właśnie ta grupa z całą pewno-
ścią czuje taniec. Przekazują niesamo-
wite dawki emocji, energii i pasji. 

W swoich choreografi ach Honorata 
Perzanowska łączy różne style tanecz-
ne, a głównym celem grupy jest połą-
czenie tańca z teatrem . Występuje na 
różnych imprezach lokalnych i okolicz-
nościowych, w tym organizuje własne 
pokazy podsumowujące swoją prace.

Tym razem, 7 lutego, będziemy 
mogli uczestniczyć w widowisku wy-
jątkowym, nowym, dającym sporo 
do myślenia. Grupa JSS postanowiła 
poruszyć temat zagubionych, bezdom-
nych ludzi, pokazać to co czują i jak 
żyją do piosenki wspomnianego wcze-
śniej Michaela Jacksona - "Stranger in 
Moscow". Nie zabraknie też występu 
w stylu  hip hop high heels wykonany 

przez dorosłą część grupy. Tym razem 
choreografi a będzie pełna humoru do 
remixu piosenki Mieczysława Fogga 
z czasów międzywojennych: "Bo to 
się zwykle tak zaczyna". Jakby emocji 
było jeszcze za mało tancerze wkroczą 
w kolorowy i pasjonujący świat mody. 
Widownia odpowie sobie na pytanie 
czy da się pogodzić tak trudne role jak 
tancerz i model. Inspiracją do stworze-
nia choreografi i była kontrowersyjna 
grupa Kazaky.  Najmłodsze tancerki  
zaprezentują się do Ylvis "Th e Fox" 
(what does the fox say?). 

Jak widać występ zapowiada się fa-
scynująco. Każda choreografi a tworzyć 
będzie odrębną, niepowtarzalną histo-
rię, dzięki czemu widz przejdzie wę-
drówkę przez różne światy. Ciekawost-
ką jest również to, że oprócz dwóch 
grup Jungle Step Studio: JSS. Zespół 
Taneczno- Teatralny (grupa zaawanso-
wana) i JSS. Little Dancers (maluszki) 
zaprezentuje się para tancerzy latyno-
amerykańskich. Imprezę poprowadzą: 
Tomasz Wróblewski i Radosław Stani-
szewski.

Teraz wystarczy odliczać dni do wy-
stępów Jungle Step Studio, bo na pew-
no warto uczestniczyć w tym zaskaku-
jącym przedstawieniu. 

Sylwia Kowalska

Arkadiusz Janion jest artystą, z 
wykształcenia lekarzem, na co dzień 
pracującym jako chirurg. Charaktery-
styczną cechą jego prac (w węglu i pa-
stelach) jest przekazywanie emocji po-
przez intensywność czerni, czerwieni 
i mroczną, surrealistyczna atmosferę. 
Pan Arkadiusz nigdy nie pozostawia 
widza obojętnym wobec własnych ry-
sunków. Swoje artystyczne pasje artysta 
rozwija w ząbkowskim Ośrodku Kul-
tury od 2009 roku. Od kilku lat jest też 
mieszkańcem Ząbek, a  jego dzieła co 
jakich czas można podziwiać w tam-
tejszym MOKu. Ostatnio taką przy-
jemność mieliśmy 18 stycznia. Artysta 
znów wszystkich zaskoczył...  

To już kolejna Pana wystawa w ząb-
kowskim Miejskim Ośrodku Kultury, 
ale pierwsza pokazana w nowej sali. 
Gdzie według Pana lepiej prezentują 
się prace?

Nowa sala jest doskonałym miej-
scem zarówno jeśli chodzi o wystawy, 
jak i koncerty. Bardzo dobrze, że zosta-
ła wygospodarowana w tym budynku.

Na Pana rysunkach pojawiła się 
ostra czerwień, choćby na pracy z pa-
pryczkami chilli czy z poprzebijaną 
różą. Chce Pan dodać ostrości, "pazu-
ra" swoim obrazom?

Owszem, chciałem poprawić ich 
wyrazistość i "siłę rażenia". Uważam, 
że połączenie czerwieni i czerni jest od-
powiednio sugestywne, aby podkreślić 
niektóre kontrowersyjne tematy przed-
stawiane w moich rysunkach.

Większość Pana prac tkwi na grani-
cy jawy i snów. Śnią się czasami Panu 
pomysły na kolejne rysunki?

Tak, czasem budząc się mam już 
gotowy pomysł, ale muszę go szybko 
zanotować, bo natychmiast wietrzeje 
z głowy. Potem często go modyfi kuję, 
nawet już w fazie rysowania. 

Na swoim koncie ma Pan coraz 
więcej wystaw w rozmaitych galeriach. 
Czuje Pan coraz silniejszy powiew suk-
cesu i artystycznego spełnienia?

Cieszę się chwilą, miło mi, że je-
stem zauważalny. Moje wystawy 
najczęściej odwiedzają moi znajomi, 
często z różnych środowisk, dzięki 
temu mogą się poznać. Aspekt spo-
tkania towarzyskiego z publiczno-
ścią jest dla mnie bardzo ważny.

Czuje się Pan bardziej artystą czy 
chirurgiem?

Żyję z chirurgii i żyję chirurgią. 
Sztuka jest odskocznią od codzien-
nych stresów, ważną i jednocześnie 
bardzo przyjemną.

Trzon fi rmy tworzy rodzina pań-
stwa Skłodowskich: ojciec - Tadeusz 
oraz dwóch synów: Eryk i Dariusz. 
Ale jak sami mówią niewiele by 
zdziałali gdyby nie znakomici współ-
pracownicy. Skłodowscy - to nie tyl-
ko przykład wzorowo funkcjonującej 
fi rmy, ale dla wielu adeptów biznesu 
znakomite źródło inspiracji. 

Jubileuszowa uroczystość wypadła 
znakomicie. Wśród kilkuset zapro-
szonych gości znaleźli się nie tylko 
pracownicy, ale także klienci, przyja-
ciele, przedstawiciele władz samorzą-
dowych oraz media.

Część ofi cjalna zaczęła się od wy-

stąpień właścicieli. Jako pierwszy 
głos zabrał prezes Tadeusz Skłodow-
ski, który przedstawił historię fi rmy, 
szczególnie kładąc nacisk na poszcze-
gólne etapy rozwoju fi rmy. O stanie 
obecnym opowiedział wiceprezes 
Eryk Skłodowski, a o potencjale i pla-
nach na przyszłość wiceprezes Da-
riusz Skłodowski.

To bardzo pouczająca historia, 
mogąca być dla wielu znakomitym 
przykładem, bez względu na to, w ja-
kiej branży funkcjonują lub dopiero 
zamierzają funkcjonować.

Nie bez znaczenia jest też fakt, że 
to fi rma rodzinna, co ma znaczenie 

szczególnie w okresach trudniej-
szych.    

Po znakomitych wystąpieniach na-
stąpiła część artystyczna uroczysto-
ści, a było to przedstawienie teatralne 
„Jak zostać sex guru..? w wykonaniu 
znakomitego aktora Tomasza Kota.

Później nastąpiła już część nieofi -
cjalna, towarzyska, której kulmina-
cyjnym momentem był urodzinowy 
tort.  

Firmie i jej właścicielom gratuluje-
my oraz życzymy dalszego tak owoc-
nego rozwoju.

Mirosław Oleksiak

OGŁOSZENIA DROBNE
KUPIĘ - SPRZEDAM

Sylwia
Kowalska
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8 SPORT

28 stycznia w Zespole Szkół nr 2 w Kobyłce doszło do niecodziennego 
wydarzenia. Gościem społeczności szkolnej była Luiza Złotkowska, me-
dalistka igrzysk olimpijskich w Vancouver. Było to jedno z jej ostatnich 
spotkań przed wyjazdem do wioski olimpijskiej. Przypomnijmy, olimpia-
da rozpocznie się 7 lutego, a nasza mieszkanka wystartuje już 9 lutego.

Jak poinformowała sama pan-
czenistka, jeszcze w tym tygo-
dniu, dokładnie w sobotę rano 
poleci do Soczi. Wcześniej na-
stąpi oficjalne pożegnanie łyż-
wiarzy na Stegnach. Kolejnego 
dnia olimpijczyków, podczas 
uroczystego śniadania, podejmie 
prezydent Bronisław Komorow-
ski. Następny krok to odebranie 
nominacji z Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego i… w drogę. Pier-
wotnie nasza zawodniczka mia-
ła wziąć udział w uroczystym 
otwarciu, niosąc flagę narodową. 
Jednak z uwagi na termin swoich 

pierwszych występów musiała 
zrezygnować z tego zaszczytu. 

Młodzież obiecała, że będzie 
kibicowała Luizie, dając podczas 
tego spotkania próbkę swych 
umiejętności. Młodzi sympaty-
cy sportu nie omieszkali zdobyć 
od olimpijki cenne autografy czy 
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.

Można powiedzieć, że najbliż-
sze zmagania olimpijskie będą 
miały również nasz lokalny cha-
rakter, poprzez uczestnictwo w 
nich naszej mieszkanki.

Mirosław Oleksiak


