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CENTRUM 
SERWISOWE

Ząbki, ul. Warszawska 50; tel. 600 – 356-762
www.serwiszabki.pl   serwis@serwiszabki.pl
OFERUJEMY NAPRAWĘ:

• komputerów, laptopów, netbooków,
• telewizorów:  LCD, LED, PLAZMA
• monitorów komputerowych
• zestawów AUDIO VIDEO
• drukarek laserowych i urządzeń XERO
• kuchenek mikrofalowych, odkurzaczy
• pralek, zmywarek, piekarników i płyt 

elektrycznych

PUNKT XERO
pn-pt: 10-18, sob: 10-13

 
Mimo że do końca kalendarzowej zimy został jeszcze miesiąc,w gminie Wołomin ruszają już inwestycje. Pierw-

sza umowa podpisana 25 lutego z fi rmą KROL obejmuje budowę dojazdu do parkingu przy Szkole Podstawowej 
nr 7 w Wołominie.

Działka znajdująca się tuż przy 
szkole należąca do gminy do tej pory 
niewykorzystana, teraz zostanie za-
gospodarowana i przeznaczona na 
dodatkowe miejsca parkingowe. 
Prace rozpoczną się w ciagu 7 dni, a 
zakończą do 30 kwietnia br. Dotych-
czasowy parking przy szkole zostanie 
powiększony, dzięki czemu nie bę-
dzie już problemów z parkowaniem 

pojazdów. Dodatkowo powstanie 
drugi wjazd na parking od strony ul. 
Lipińskiej, przez co upłynni się ruch 
przy wyjeździe. Nawierzchnia zosta-
nie utwardzona płytami EKO, sam 
dojazd wybudowany będzie z kostki 
betonowej, zaś wokół parkingu prze-
widziane są trawniki.

Do przetargu na wykonanie drogi 

dojazdowej do parkingu przy SP 7 
przystąpiło 12 oferentów.

Wykonawcą została znana na 
rynku fi rma KROL Zakład Robót 
Drogowych i Inżynieryjno-Instala-
cyjnych z Wołomina, która już wie-
lokrotnie realizowała inwestycje na 
terenie gminy Wołomin.

Dokończenie str. 4

Dzień 6 lutego 2014 r. na pewno na długo pozostanie w pamięci szczególnie zdobywcom wyróżnień przyzna-
nych podczas minionego spotkania samorządowego. 

Podczas spotkania wręczono wyróżnienia „Nagroda Burmistrza Tłuszcza za 2013 rok”. Zgłoszeń można było doko-
nywać w czterech kategoriach: Mecenat Kulturalny, Przedsiębiorca Aktywny Społecznie, Najaktywniejsze Stowarzy-
szenie, Najciekawsze wydarzenie. 

Wyróżnienia wręczyli Burmistrza Tłuszcza Paweł Bednarczyk i Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Gajcy, a 
otrzymali je: Dokończenie str. 6

ZĄBKI

14 lutego miało miejsce ofi cjalne otwarcie kolejnego obiektu zlokalizo-
wanego w Centrum Sportowo Rekreacyjnym w Ząbkach. Po olbrzymiej 
trybunie przyszedł czas na wielofunkcyjną krytą pływalnię.

Dokończenie str. 8
ZĄBKI

23 lutego, w minioną niedzielę, odbyło się referendum w sprawie likwi-
dacji Straży Miejskiej w Ząbkach, zarządzone przez Radę Miasta Ząbki. 
Inicjatorem referendum była Grupa inicjatywna, składająca się z kilkuna-
stu mieszkańców.

Podczas referendum na karcie do 
głosowania mieszkańcy mieli odpo-
wiedzieć na pytanie : „Czy jest Pan/
Pani za likwidacja Straży Miejskiej w 
Ząbkach?”.

Aby referendum było ważne po-
winno zagłosować 30 % uprawnio-
nych.  Wszystkich uprawnionych 
do głosowania w Ząbkach było 22 
505. W niedzielnym referendum w 
12 ząbkowskich obwodach łącznie 
wzięło udział 2 894 mieszkańców, tj. 
12,86% uprawnionych do głosowa-
nia. W związku z tym referendum 
jest nieważne.

Iwona Potęga



WWW.WIADOMOSCIPW.PL

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

2 CO? GDZIE? KIEDY?

WOŁOMIN MARKI

DĄBRÓWKA

KULTURALNE:
■ 1 marca, godz. 18.00, Miejski 

Dom Kultury - Wołomin Rock Fe-
stival: From Th e Basement, Killing 
Silence, Asspirine, bilety 10 zł. 

■ „Kobiece popołudnie w bibliote-
ce”,  odbędzie się 8 marca (Dzień Ko-
biet) o godz. 16:00, w wołomińskiej 
Miejskiej Bibliotece Publicznej im. 
Zofi i Nałkowskiej. W ramach popo-
łudnia odbędzie się pokaz profesjo-
nalnego bra-fi ttingu, który popro-
wadzi właścicielka salonu Madame. 
Przeprowadzimy również rozmowę 
nt. zdrowia kobiet. O godz 17:00 od-
wiedzi nas znana i lubiana pisarka, 
autorka sagi „Nad rozlewiskiem” - 
Małgorzata Kalicińska.

■ 8 marca, MDK, godz. 18.00 - 
„Za zdrowie Pań” - koncert Miej-
skiej Orkiestry z okazji Dnia Kobiet

■ 9 marca, godz. 19.00 MDK – 
spektakl „Na imię mam psyche”. 
Cena biletu 10 zł.

■ 22 marca, godz. 18.00, MDK – 
spektakl „Męska rzecz”. Bezpłatne 
wejściówki do odebrania w MDK.

■ 23 marca, godz. 19.00, Kościół 
pw. Matki Bożej Częstochowskiej 
w Wołominie – Koncert Wielko-
postny Stabat Mater. PROGRAM: 
Giovanni Battista Pergolesi – Sta-
bat Mater. 

■ 28 marca, MDK, godz. 19.00 – 
spektakl ‚’Pająki’’. Bezpłatne wej-
ściówki do odebrania w MDK.

DLA DZIECI:
■ 30 marca, MDK, godz. 13.30 – 

spektakl „ O brudasku oberwasku”. 
Bilety: 10 zł dorośli, 7 zł dzieci.

KULTURALNE:
■ Biblioteka Publiczna Miasta Mar-

ki zaprasza mieszkańców na spotka-
nie autorskie z Barbarą Rybałtowską  
autorką takich książek jak: "Bez po-
żegnania", "Mea Culpa", "Szkoła pod 
baobabem", "Koło graniaste", "Czas 
darowany nam". Spotkanie odbędzie 
się  20 marca 2014 roku o godz. 18.00 
w siedzibie Biblioteki przy ul. Leopol-
da Lisa Kuli 3  

DLA NAJMŁODSZYCH:
■ 1 marca, godz. 12.00 , Mareckie 

lodowisko, ul. Stawowa – "Bajkowe 
zakończenie ferii". W programie: Blok 
konkurencji sportowo - rekreacyj-
nych  "Lodowa olimpiada": budowa-
nie piramidy, toczenie kul śnieżnych, 
hokejowy bieg zadaniowy, wyścig 
sumo, slalom ze śnieżką. Konkurs na 
najciekawsze przebranie

 SPORTOWE:
■ 6 marca, godz. 09.00, Szkoła 

Podstawowa Nr 1, ul. Okólna 14 w 
Markach - Zapraszamy panie z mia-
sta Marki i okolic na coroczny kurs 
samoobrony dla kobiet "Bezpieczna 
Kobieta".   Kurs jest bezpłatny jako 
wyraz wdzięczności klubu UKS 
„SANCHIN” za przekazywanie przez 
mieszkańców Marek swojego 1% po-
datku na naszą działalność.

SPOŁECZNE:
■ Urząd Miasta Marki  oraz Funda-

cja Instytut Medycyny Integracyjnej 
organizator ogólnopolskiego projektu 
- ZdrowyPrzedszkolak.org - Kampa-
nii na rzecz naturalnej diety w przed-
szkolu zapraszają na konferencję, 
ZDROWY PRZEDSZKOLAK. JAK 
ODŻYWIAĆ DZIECKO? 12 marca 
2014 r. godz. 15.00-18.00, Szkoła Pod-
stawowa Nr 1 im. Kornela Makuszyń-
skiego w Markach

DLA NAJMŁODSZYCH:
■ 2 .03.2014 r., Gminne Centrum 

Kultury w Dąbrówce, godz. 13.30 – 
16.00 – zapusty z Jasiem i Małgosią – 
rodzinne spotkanie integracyjne

SPORTOWE:
■  9.03.2014, Hala sportowa przy 

Publicznym Gimnazjum im. T. Ko-
ściuszki – II Turniej Trójek Koszy-
karskich
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JADÓW
SAMORZĄDOWE:
■ Wójt Gminy Jadów informuje, że zostaną przeprowadzone konsultacje 

społeczne z mieszkańcami Sołectw:  Borzymy, Nowy Jadów, Oble, Wygląda-
ły, Sulejów, Nowinki i Zawiszyn w sprawie zmiany granic tych Sołectw.

TŁUSZCZ
INNE:
■ 30.03. 10.00 – 17.00, Hotel Ba-

tory -  III Targi Ślubne. W progra-
mie: pokaz mody, makijaży i fryzur,  
show barmańskie, muzyka na żywo, 
najlepsze fi rmy z branży, eleganckie 
limuzyny, niepowtarzalne promocje, 
rabaty targowe.

ZIELONKA
 KULTURALNE:
■ 2 marca 2014 r. o godz. 16:00. 

Ośrodek Kultury i Sportu w Zielon-
ce  - Recital Katarzyny Zygmont z 
Orkiestrą Moralnego Niepokoju to 
mieszanka dynamicznych, a zarazem 
nastrojowych piosenek napisanych 
przez wybitnych tekściarzy Kabaretu 
Moralnego Niepokoju. Program jest 
różnorodny i dynamiczny, a nastro-
jowe piosenki tworzą niepowtarzal-
ny klimat koncertu. Jest to pierwsze 
spotkanie w ramach nowego cyklu w 
Ośrodku Kultury i Sportu w Zielon-
ce. Będą to „Spotkania z piosenką”, a 
w ramach nich koncerty kameralne 
i recitale! Raz w miesiącu na naszej 
scenie nowi wykonawcy i nowa pro-

KULTURALNE:
■ 1 marca – MOK Kobyłka – imie-

niny i urodziny w Klubie Seniora
■ 5 marca, MOK Kobyłka – godz. 

14.00 Konkurs Warszawska Syrenka 
– eliminacje gminne

■ 7 marca – MOK Kobyłka  - godz. 
19.30 – wystawa Jonathana Webera 
i przyjaciół

■ 14 marca, MOK kobyłka – 
przedstawienie z okazji Dnia Kobiet, 
godz. 19.00 - „Ratuj się kto rodzi!”

■ 22 marca – MOK Kobyłka , Wie-
czór Żydowski „Li La Lo” - koncert 
Olgi Mieleszczuk

■ 30 marca – otwarcie Festiwalu 
Wielkopostnego – koncert Sinfo-
nietta  Polonia

KOBYŁKA

pozycja muzyczna. Wejściówki na 
ten i kolejne koncerty będą miały 
stałą, atrakcyjną cenę: 15 zł – bilet 
rodzinny.

■ W niedzielę ,16 marca o godz. 
16.00 zapraszamy na kolejne spotka-
nie z podróżą: Wyspy Japońskie – od 
tropików Okinawy po Fuji. Opowia-
dają: Anna i Marcin Szymczakowie.
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Kiedy wprowadzano reformę samorządową, tworząc nowe bardzo duże województwa, oczywistym było, że powinna być jednostka samorzą-
du terytorialnego, która byłaby czymś pośrednim między gminą a województwem, która rozwiązywałaby sprawy, które są wspólne dla wielu 
gmin w regionie  (polityka prorodzinna, służba zdrowia, rynek pracy, szkolnictwo ponadgimnazjalne czy też drogownictwo).  

Tak też obecnie przypisane są 
kompetencje dla powiatu: mamy 
szpital powiatowy, powiatowy urząd 
pracy, powiatowe szkoły średnie, po-
wiatowe drogi.

Jednak nie wszystko jest tak po-
wiatowe, jakby wynikało z nazwy. 
Pewne obszary faktycznie mają cha-
rakter ściśle powiatowy, jak choćby 
szpital. Bo trudno sobie wyobrazić, 
aby każda gmina z osobna prowadzi-
ła własny szpital. Podobny charakter 
powinny mieć i w zasadzie mają po-

wiatowe instytucje kultury. Dla czy-
stości zasad i przejrzystości podob-
nie powinno  być ze szkolnictwem 
ponadgimnazjalnym. W zasadzie 
wszystkie szkoły średnie podlegają 
pod powiat, za wyjątkiem jednak 
niektórych szkół średnich zlokalizo-
wanych w Wołominie, które podle-
gają gminie.

Wydaje się, że najbardziej proble-
matyczne są drogi, bo ich status wca-
le nie ma charakteru ujednoliconego, 
jednorodnego. Zdarza się bowiem, 
że w wielu gminach naszego powia-
tu, drogi gminne posiadają o wiele 
bardzie wyśrubowane parametry niż 

drogi powiatowe.
Trudno się jednak temu dziwić, 

bo powiat zarządza ponad 400-kilo-
metrową siecią dróg. Według wielu 
ekspertów, o 2-3 razy za dużo. Po-
wiat oprócz ważnych ciągów komu-
nikacyjnych, łączących wiele gmin, 
posiada jeszcze więcej dróg, które 
znajdują się jedynie na terenie jednej 
gminy lub nawet miejscowości.

Wydaje się, że nawet dla uspraw-
nienia procesu inwestycyjnego takie 
drogi powinny być zarządzane przez 
gminy. W przeciwnym razie docho-
dzi do wielu absurdów i przepycha-

nek powiatowo-gminnych. Bowiem 
powiat zwykle nie wykłada swoich 
pieniędzy na budowę tych dróg, tyl-
ko żąda, aby gminy dokładały się do 
tych powiatowych inwestycji. Do-
chodzi przez to do paradoksalnych 
sytuacji, w których do wybudowania 
kawałka chodnika przy drodze po-
wiatowej trzeba zawierać porozu-
mienia powiatowo-gminne, przeka-
zując sobie zadania a nawet środki 
fi nansowe.

A czy nie prościej by było, aby 
każdy w pierwszej kolejności robił 
to, co do niego należy, a współpraco-
wał wtedy, gdy taka współpraca jest 

faktycznie potrzebna (gdy problem 
dotyczy jednocześnie wielu gmin, 
jest skomplikowany ze względu na 
rozmach inwestycji lub innowacyjny 
i złożony, bardziej ambitny).

Można zrozumieć sytuację, gdy 
dwóch sąsiadów razem buduje 
wspólny płot, ale żeby kawałek chod-
nika musiały budować  aż gmina 
razem z powiatem?...  Później radni 
powiatowi się chwalą, ze wybudowa-
li chodnik przy drodze powiatowej, 
tyle tylko, że zwykle zapominają , że 
stało się to za gminne pieniądze. 

Zakończył się rok 2013 i są już dane do wyliczeń ilości radnych w okrę-
gach wyborczych do rad powiatów. Dotyczy to całej Polski, ale miesz-
kańców interesuje Powiat Wołomin.  Według rejestru mieszkańców, 
Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie, ilość osób za-
mieszkujących poszczególne gminy na koniec 2013 r. wyglądała następu-
jąco (kolejność wg symboli terytorialnych).

1. m Kobyłka 20 178  Okręg nr 6        
2. m Marki 27 534 Klembów 9 384
3. m Ząbki 29 701 Jadów 7 762
4. m Zielonka 16 837 Dąbrówka 7 622
5. gm. Dąbrówka 7 622 Poświętne 6 108
6. gm. Jadów 7 762 Strachówka    946
7. gm. Klembów 9 384 _______________________
8. gm. Poświętne 6 108 Razem 33 822
9. gm. Radzymin 23 705
10. gm. Strachówka 2 946 Okręg nr 4   
11. gm. Tłuszcz 19 446 Zielonka 16 837
12. gm. Wołomin 50 229  Kobyłka 20 178
__________________________ _______________________
Razem 221 452  Razem 37 015

USTAWA
z dnia 15 lutego 2002 r.

o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy 
o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie 
województwa, ustawy — Ordynacja wyborcza do 
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 
oraz ustawy o referendum lokalnym.
Art. 2. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-

rządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592) wprowadza się 

następujące zmiany:
1) w art. 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W skład rady powiatu wchodzą radni w liczbie 

piętnastu w powiatach liczących do 40 000 miesz-
kańców oraz po dwóch na każde kolejne rozpoczęte 
20 000 mieszkańców, ale nie więcej niż dwudziestu 
dziewięciu radnych.”;

USTAWA
z dnia 5 stycznia 2011 r.

Kodeks wyborczy
Art. 373.

§ 1. Liczbę radnych wybieranych do rad ustala, 
odrębnie dla każdej rady, wojewoda, po porozu-
mieniu z komisarzem wyborczym, odpowiednio 
do zasad określonych w kodeksie oraz ustawach 
odrębnych.
§ 2. Ustalenie liczby radnych dla każdej rady na-

stępuje na podstawie liczby mieszkańców zamiesz-
kałych na obszarze działania danej rady, ujętych 
w stałym rejestrze wyborców na koniec roku 
poprzedzającego rok, w którym wybory mają być 
przeprowadzone.

Ryszard Węsierski
W latach 2006-2010 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego 

Rady Powiatu oraz Wicestarosty

Mirosław
Oleksiak

*Norma przedstawicielska 7 636 mieszkańców /1 mandat

Okręg wyborczy 31.12.2009 31.12.2012 30.06.2013 31.12 2013 Jest! Będzie?
Okręg nr 1  Ząbki 3,51 3,81 3,86 3,89 3 4
Okręg nr 2  Marki 3,44 3,56 3,58 3,60 3 4?
Okręg nr 3 Radzymin 2,90 3,07 3,09 3,10 3 3
Okręg nr 4 Zielonka-Kobyłka 4,95 4,86 4,85 4,84 5 5
Okręg nr 5 Wołomin 6,93 6,66 6,61 6,57 7 6?
Okręg nr 6 Gminy wiejskie 4,60 4,48 4,45 4,43 5 4
Okręg nr 7 Tłuszcz 2,65 2,57 2,55 2,54 3 3     

Ogólna liczba ujętych w rejestrze wyborców na koniec 
2013 roku dla całego powiatu Wołomin wynosi 172 445 
(osób posiadających czynne prawo wyborcze). Wynika z 
tego, że ilość radnych Rady Powiatu Wołomin nie zmieni 
się i nadal stanowić będzie liczbę 29.

Tak było. Jest prawie pewne, że rezultat zmian będzie 
taki jak przedstawia go tabela „Będzie”. Można by jesz-
cze przewidzieć inny podział mandatów w powiecie, 
gdyby za podstawę wyliczeń przyjąć, nie ilość mieszkań-
ców, ale liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze 
wyborców. 
Za cztery lata z pewnością ujrzymy jeszcze inny podział 

mandatów w powiecie Wołomin, ale to odrębny temat. 
Na dzisiaj oczekujemy szybkich działań ze strony Staro-
sty, żeby Rada Powiatu miała się nad czym pochylić, a 
wyborcy poszczególnych gmin poznali ilu ich przedsta-
wicieli znajdzie się w Radzie Powiatu.

Art. 454.
§ 1. W celu przeprowadzenia wyborów powiat dzieli się 

na okręgi wyborcze.
§ 2. Okręgiem wyborczym jest jedna gmina.
§ 3. W celu tworzenia okręgów możliwe jest łączenie 

gmin tylko w przypadku, gdy liczba radnych przypada-
jąca na którąkolwiek z gmin, wynikająca z normy przed-
stawicielstwa dla okręgów, wynosiłaby mniej niż 3.
§ 4. Podział gminy na dwa lub więcej okręgów jest do-

puszczalny jedynie w przypadku, gdyby liczba radnych 
przypadających na tę gminę, wynikająca z normy przed-
stawicielstwa dla okręgów, wynosiła więcej niż 10.
Dla przypomnienia należy przytoczyć jeden z artyku-

łów, który wówczas brzmiał następująco: 
Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza 

do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
Art. 135. 1. W celu przeprowadzenia wyborów powiat 

dzieli się na okręgi wyborcze.
2. Okręgiem wyborczym jest jedna gmina.
3. W celu tworzenia okręgów możliwe jest łączenie 

gmin tylko w tym przypadku, jeżeli liczba radnych przy-
padająca na którąkolwiek z gmin, wynikająca z normy 
przedstawicielstwa dla okręgów, wynosiłaby mniej niż 
5.

Żeby ułatwić pracę doradcom Pana Starosty, którzy będą się zastanawiać, 
jakich zmian można dokonać przydzielając odpowiednie ilości mandatów dla 
poszczególnych okręgów, przypomnę kilka artykułów dotyczących omawia-
nego tematu.
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Wołomin dołącza do grona miast, w których mieszkańcy decydują o 
części miejskich inwestycji. 5 lutego ruszył projekt w ramach budżetu oby-
watelskiego „MILION ZŁOTYCH DLA MOJEGO WOŁOMINA”.

Wołominianie będą mogli sami 
zadecydować o przeznaczeniu czę-
ści środków z budżetu na 2015 r. 
Mieszkańcy podzielą milion złotych 
według ich najważniejszych potrzeb. 
W ten sposób będą mieli możliwość 
uczestniczenia w rozwoju miasta 
i kształtowaniu jego przestrzeni. 

Projekty do budżetu mogą zgłaszać 
osoby pełnoletnie, zameldowane na 
terenie gminy Wołomin. 

Dzięki Wołomińskiemu Budże-
towi Obywatelskiemu mieszkańcy 
będą mogli jeszcze bardziej zaanga-
żować się w rozwój swojego miasta i 
mieć realny wpływ na budżet, który 
sami w dużej mierze tworzą, płacąc 
podatki w miejscu zamieszkania. 
Milion, który będą mieli do dyspo-
zycji, pozwoli na realizację kilku pro-
jektów w różnych częściach gminy. 
Ważne, aby każdy z mieszkańców 
czuł, że dzięki niemu zmienia się 
jego okolica i zauważał zmiany na 
lepsze w codziennym otoczeniu – 
mówi Ryszard Madziar, burmistrz 
Wołomina.

Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje 
projekty do budżetu od 5 lutego do 
20 marca na specjalnych formula-
rzach, które dostępne są w Urzędzie 
Miejskim w Wołominie, Miejskim 
Domu Kultury, Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej, Miejskim Zakładzie 
Dróg i Zieleni, na pływalni miejskiej 
oraz na stronie www.wolomin.org. 
W formularzu należy podać m.in.: 

swoje dane, tytuł, krótki opis projek-
tu, uzasadnienie, szacowany koszt. 
Formularz należy wrzucić do jednej 
z urn, które znajdują się w ww. miej-
scach. Koszt każdego projektu zgło-
szonego przez mieszkańca nie może 
być wyższy niż 100 tys. zł. Pomysły 
mogą dotyczyć nie tylko budowy no-
wych obiektów, ale także remontów 
chodników i ulic, nowych placów 
zabaw, parkingów, skwerów, estetyki 
miasta, utrzymania czystości, a także 
wszelkich inicjatyw kulturalnych i 
sportowych. 

Projekty zostaną zweryfi kowane 
przez specjalną komisję pod kątem 
formalno-prawnym. Te, które  po-
prawnie przejdą weryfi kację, wezmą 
udział w głosowaniu mieszkańców, 
które potrwa od 14 kwietnia do 6 
czerwca. Projekty, które uzyskają 
najwięcej głosów zostaną wpisane do 
projektu budżetu na 2015 r. Pozna-
my je 20 czerwca.

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z 
siedzibą w Wołominie, ul. Graniczna 1, informuje mieszkań-
ców Miasta Kobyłka, że od dnia 01.03.2014 roku do dnia 
28.02.2015 roku na obszarze Miasta Kobyłka obowiązują 

następujące taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
(w złotych, ceny netto):

WODA III 2014 – II 2015
1. cena: 3,51 zł/m³
2. opłata abonamentowa na jednego odbiorcę:
a) dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomie-
rza głównego lub wodomierza mierzącego ilość wody bezpow-
rotnie zużytej

6,68 zł/odb./m-c

b) dla odbiorców korzystających z lokali w budynku wieloloka-
lowym 3,70 zł/odb./m-c

c) dla odbiorców rozliczanych na podstawie przepisów dotyczą-
cych przeciętnych norm zużycia wody 5,16 zł/odb./m-c

d) dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomie-
rza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej 3,70 zł/odb./m-c.

ŚCIEKI BYTOWE I PRZEMYSŁOWE III 2014 – II 2015
1. cena – pierwsza grupa odbiorców (ścieki bytowe): 8,22 zł/m³
2. cena – druga grupa odbiorców (ścieki przemysłowe): 10,44 zł/m³
3. opłata abonamentowa na jednego odbiorcę:
a) dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomie-
rza głównego 5,16 zł/odb./m-c

b) dla odbiorców korzystających z lokali w budynku wieloloka-
lowym 2,19 zł/odb./m-c

c) dla odbiorców rozliczanych na podstawie przepisów dotyczą-
cych przeciętnych norm zużycia wody 5,16 zł/odb./m-c

d) dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania urządzenia 
pomiarowego 6,68 zł/odb./m-c

OPŁATA ZA PRZYŁĄCZENIE III 2014 – II 2015
1. stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo – 
kanalizacyjnych: 252,00 zł/przyłącze

OPŁATA ZA PRZEKROCZENIE WARUNKÓW 
WPROWADZANIA ŚCIEKÓW III 2014 – II 2015

1. stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania 
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych:

a) dla I kategorii ścieków: 150 % ceny za 1 m³ ście-
ków przemysłowych

b) dla II kategorii ścieków: 200 % ceny za 1 m³ ście-
ków przemysłowych

c) dla III kategorii ścieków: 250 % ceny za 1 m³ ście-
ków przemysłowych

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z 
siedzibą w Wołominie, ul. Graniczna 1, informuje mieszkań-
ców Miasta i Gminy Wołomin, że od dnia 01.03.2014 roku do 
dnia 28.02.2015 roku na obszarze Miasta i Gminy Wołomin 

obowiązują następujące taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadza-
nia ścieków (w złotych, ceny netto):

WODA III 2014 – II 2015
1. cena: 3,50 zł/m³
2. opłata abonamentowa na jednego odbiorcę:
a) dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomie-
rza głównego 6,68 zł/odb./m-c

b) dla odbiorców korzystających z lokali w budynku wieloloka-
lowym 3,70 zł/odb./m-c

c) dla odbiorców rozliczanych na podstawie przepisów dotyczą-
cych przeciętnych norm zużycia wody 5,16 zł/odb./m-c

d) dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomie-
rza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej 3,70 zł/odb./m-c.

ŚCIEKI BYTOWE I PRZEMYSŁOWE III 2014 – II 2015
1. cena – pierwsza grupa odbiorców (ścieki bytowe): 8,12 zł/m³
2. cena – druga grupa odbiorców (ścieki przemysłowe): 10,73 zł/m³
3. opłata abonamentowa na jednego odbiorcę:
a) dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomie-
rza głównego 5,16 zł/odb./m-c

b) dla odbiorców korzystających z lokali w budynku wieloloka-
lowym 2,19 zł/odb./m-c

c) dla odbiorców rozliczanych na podstawie przepisów dotyczą-
cych przeciętnych norm zużycia wody 5,16 zł/odb./m-c

d) dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania urządzenia 
pomiarowego 6,68 zł/odb./m-c

WODY OPADOWE I ROZTOPOWE III 2014 – II 2015
1. cena dla odbiorców rozliczanych za ilość ścieków: 5,88 zł/m³
2. opłata abonamentowa na jednego odbiorcę:
a) dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania urządzenia 
pomiarowego 6,68 zł/odb./m-c

3. cena dla odbiorców rozliczanych w inny sposób niż w oparciu 
o wskazania urządzenia pomiarowego:

6,48 zł/jednostka pomia-
rowa/rok

4. opłata abonamentowa na jednego odbiorcę:
a) dla odbiorców rozliczanych w inny sposób niż w oparciu o 
wskazania urządzenia 5,16 zł/odb./m-c

OPŁATA ZA PRZYŁĄCZENIE III 2014 – II 2015
1. stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo – 
kanalizacyjnych: 252,00 zł/przyłącze

OPŁATA ZA PRZEKROCZENIE WARUNKÓW 
WPROWADZANIA ŚCIEKÓW III 2014 – II 2015

1. stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania 
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych:

a) dla I kategorii ścieków: 150 % ceny za 1 m³ ście-
ków przemysłowych

b) dla II kategorii ścieków: 200 % ceny za 1 m³ ście-
ków przemysłowych

c) dla III kategorii ścieków: 250 % ceny za 1 m³ ście-
ków przemysłowych

Dokończenie tekstu ze str. 1

Wśród nich jest m.in. zeszłorocz-
na budowa ul. Lipińskiej, fi nanso-
wana przez powiat wołomiński i 
gminę Wołomin. Zgodnie z pod-
pisaną umową koszt planowanych 
prac wyniesie 81.330,32 zł. Jak 
zaznaczył wykonawca, ponieważ 
pogoda sprzyja pracom budowla-
nym, inwestycja powinna przebie-
gać sprawnie i zostać zakończona w 
terminie.

To dopiero początek tegorocz-

nych inwestycji. W najbliższych 
dniach podpisana zostanie umowa 
na budowę chodnika w ul. Szero-
kiej w Nowych Lipinach, trwają 
postępowania przetargowe na bu-
dowę ul. Partyznatów, dokumenta-
cję do budowy sali gimnastycznej 
przy SP nr 3 oraz budowę sali gim-
nastycznej przy szkole w Czarnej w 
formule "zaprojektuj i wybuduj".

Jak podkreślił wiceburmistrz 
Grzegorz Mickiewicz, w tym roku 

mieszkańców gimny Wołomin cze-
ka  18 nowych budów, 4 kontynu-
acje, a także wykonanie 14 doku-
mentacji. Budżet inwestycyjny na 
2014 r. zamknął się kwotą ponad 
25 mln zł, 1 mln zł przeznaczono 
na wspólne inwestycje z powiatem, 
takie sam środki zabezpieczono 
na potrzeby dofi nansowania wo-
jewództwa. Za dodatkowe środki 
przewidziano także coroczne re-
monty ulic i chodników.

Aż 200 tys. zł przeznaczyła w tym roku gmina Wołomin na wsparcie wołomińskich klubów sportowych - 
MUKS „Huragan” Wołomin, PWKS „Huragan” i UKS „Huragan”. Dzięki dotacjom kluby: siatkarski, piłkarski i 
koszykarski będą mogły pokryć m.in. koszty szkoleń i udział w zawodach sportowych. 

Uroczyste podpisanie umowy z 
MUKS „Huragan” Wołomin odbyło 
się 14 stycznia w Urzędzie Miejskim 
w Wołominie. Siatkarze otrzyma-
li 78,5 tys. zł. Podpisy pod umową 
złożyli burmistrz Wołomina Ryszard 
Madziar oraz prezes Stowarzyszenia 
Międzyszkolny Uczniowski Klub 

Siatkówki „Huragan” Wołomin Zbi-
gniew Paziewski.

- Wasze dotychczasowe sukcesy 
udowadniają, że warto w was inwe-
stować – powiedział burmistrz Ry-
szard Madziar do obecnych na sali 
przedstawicieli klubu siatkarskiego. 
- Wiem, że przyznane przez gminę 

środki zostaną dobrze wykorzystane 
i pomogą wam w rozwoju, a wy, re-
prezentując Wołomin poza jego gra-
nicami, przyczynicie się tym samym 
do promocji naszej gminy. Zawsze 
możecie liczyć na moje wsparcie – 
dodał. 

- Chcielibyśmy podziękować panu 
burmistrzowi za wsparcie. Liczymy, 
że to dopiero początek współpracy, 
bo dzięki temu będziemy w stanie 
odbudować silny ośrodek siatkar-
ski – dodał trener siatkarzy, Maciej 
Alancewicz.

W konkursie ofert z zakresu roz-
woju sportu w gminie Wołomin 
„Realizacja programów szkolenia 
sportowego seniorów” udział wzięły 
także klub piłkarski PWKS „Hura-
gan Wołomin” i koszykarski - UKS 
„Huragan”, które otrzymały odpo-
wiednio 78,5 tys. oraz 43 tys. zł. 

red.
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Terapia SI w Przedszkolu
Niepubliczne Przedszkole „Bez-

pieczny Przedszkolak” w Ząbkach 
poszerzyło ofertę zajęć dla dzieci. Ka-
dra Pedagogiczna mająca w swoim 
gronie szeroki krąg specjalistów peda-
gogów specjalnych, psychologa oraz 
logopedę przyjęła do swojego grona 
wykwalifi kowanego i doświadczone-
go terapeutę integracji sensorycznej. 
Wszyscy tworzą Zespół Psycholo-
giczno-Pedagogiczny, którego działa-
nie umożliwia wnikliwe rozpoznanie 
predyspozycji rozwojowych dziecka  
i podjęcie w możliwie szybkim tem-
pie działań korygujących i wspiera-
jących. Dodatkowe zajęcia integracji 
sensorycznej mają na celu poprawę 
funkcjonowania ośrodkowego ukła-
du nerwowego odpowiedzialnego za 

odbiór, rejestrowanie i przetwarzanie 
bodźców zmysłowych (sensorycz-
nych). Rozpoczęcie terapii poprzedza 
szczegółowa diagnoza, od której zależy 
rodzaj ćwiczeń, jakie dziecko powinno 
wykonać. W ramach wsparcia zespołu 
psychologiczno-pedagogicznego każ-
dy z rodziców otrzymuje kompletny 
zestaw ćwiczeń, które będzie mógł wy-
konywać z dzieckiem w domu. W zaję-
ciach biorą udział dzieci uczęszczające 
do „Bezpiecznego Przedszkolaka”, ale 
nie tylko, również dzieci spoza przed-
szkola. Zajęcia poza efektem terapeu-
tycznym dostarczają dzieciom wielu 
niezapomnianych wrażeń i są dla nich 
interesującą zabawą.

Chętnych rodziców zapraszamy 
do zapisów  na zajęcia SI pod nume-
rem telefonu:  505235841, 224908923

Wynajmę lokal
35m2  na parterze w Ząbkach,

przy ul. Wyszyńskiego 41 
(róg ul. Wolności), na 

gabinet lekarski lub działal-
ność usługowo-biurową

tel. 503 120 864

RADZYMIN

Pan Zbigniew Piotrowski
Burmistrz Radzymina

List otwarty

Szanowny Panie Burmistrzu,
W 2007 roku „Radzymińskie Fo-

rum” reprezentując mieszkańców 
ulic Weteranów i Stary Rynek w 
Radzyminie, przy okazji budowy 
ronda u zbiegu Alei Jana Pawła II i 
ulicy Stary Rynek, głośno protesto-
wało przeciwko kierowaniu ruchu 
ciężkich pojazdów (tzw. „TIR-ów”) 
przez centrum miasta. Domaga-
liśmy się wówczas podjęcia nie-
zwłocznych działań zmierzających 
do zapewnienia alternatywnego 
dojazdu do radzymińskiej strefy 
przemysłowej z pominięciem ulic 
Weteranów i Stary Rynek, które 
nie są przygotowane do obsługi 
takiego rodzaju ruchu – ulice te 
mają zbyt słabą podbudowę, a od-
ległość wielu budynków od drogi 
jest mniejsza niż 5 metrów, co po-
woduje liczne drgania, niszczenie 
budynków i nadmierny hałas.

Problem powstał w połowie lat 

dziewięćdziesiątych – od momen-
tu powstania zakładu produkcyj-
nego Coca-Cola w Radzyminie,  
każdego dnia - dziesiątki (a w se-
zonie letnim i świątecznym nawet 
setki) TIR-ów przetacza się przez 
centrum miasta, aby odjechać do 
położonego na obrzeżach miasta 
zakładu. 

Często żartuje Pan: „Soraya w 
krzakach, Coca-Cola w krzakach, 
a przy obwodnicy chodzą bocia-
ny”, jednak mieszkańcom ulic We-
teranów i Stary Rynek nie jest do 
śmiechu. Podczas ostatnich 11 lat 
sprawowania przez Pana urzędu 
burmistrza nie tylko nie sprawił 
Pan, aby zakłady przemysłowe lo-
kowały się przy obwodnicy, a więc 
bez jakiegokolwiek wpływu dla 
mieszkańców, ale dopuścił Pan 
do dalszej rozbudowy strefy prze-
mysłowej na ulicach Weteranów i 
Przemysłowej, do której jedyny do-
jazd dla ciężkich TIR-ów wiedzie 
przez centrum Radzymina, w tym 
ulice Stary Rynek i Weteranów.

Dzięki naciskom „Radzymiń-
skiego Forum” w 2007 roku obiecał 
Pan mieszkańcom ulic Weteranów 
i Stary Rynek, że najpóźniej do 
końca 2010 roku gmina Radzymin 
stworzy projekt alternatywnego 
układu komunikacyjnego dla tych 
ulic, a zobowiązanie to złożył Pan 
na piśmie (deklaracja poniżej). Do 
dnia dzisiejszego nie doczekaliśmy 
się jednak realizacji tej obietnicy.

W imieniu mieszkańców ulic 
Stary Rynek i Weteranów „Radzy-
mińskie Forum” domaga się nie-
zwłocznej realizacji obietnicy, któ-
ra powinna być spełniona już 3 lata 
temu. Cierpliwość mieszkańców 
jest na wyczerpaniu i mieszkańcy 
rozważają protest i zablokowanie 
drogi.

Każdy kolejny TIR przejeżdżają-
cy ulicami Weteranów i Stary Ry-
nek to kolejne pęknięcia domów 
zlokalizowanych bezpośrednio 
przy drodze. Niektóre budynki są 
tak dotknięte wstrząsami wywoły-
wanymi przez TIR-y, że nadają się 
tylko do rozbiórki. Na palcach jed-
nej ręki można policzyć mieszkań-
ców, którzy nie ponieśli żadnych 
strat. Pozostali rozważają złożenie 
pozwu zbiorowego przeciwko gmi-
nie Radzymin.

W związku z powyższym ocze-
kujemy nie narażania gminy Ra-
dzymin, ale przede wszystkim 
mieszkańców na dalsze straty i 
spełnienia złożonej w 2007 roku 
obietnicy oraz jak najszybszego 
przedstawienia projektu alterna-
tywnego układu komunikacyjnego 
odciążającego ulice Weteranów i 
Stary Rynek.

Z poważaniem
Krzysztof Chaciński
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mgr Anna 
Susidko

W kategorii Mecenat Kultural-
ny: – Spółdzielczy Bank Rzemiosła 
i Rolnictwa w Wołominie

W kategorii Przedsiębiorca Ak-
tywny Społecznie – Salon fryzjer-
ski „Beata” Pani Beata Musielik

W kategorii Najaktywniejsze 
Stowarzyszenie - Okręg Mazo-
wiecki Polskiego Związku Wędkar-
skiego Koło nr 84 "Ciernik" Tłuszcz

W kategorii Najciekawsze wy-
darzenie – inscenizacja historycz-
na "Odbicie Stacji Tłuszcz 1918 
roku"

Kapituła przyznała również 
wyróżnienia „Przyjaciel Gminy 
Tłuszcz” dla instytucji i ich przed-
stawicieli współpracujących w 2013 
r. z Gminą Tłuszcz. Wyróżnienia te 

otrzymali:
• Wicepremier i Minister Gospo-

darki Pan Janusz Piechociński,
• Wicemarszałek Województwa 

Mazowieckiego Pan Krzysztof 
Strzałkowski,

• Prezes Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej Pan Artur 
Dąbrowski,

• Prezes SK Banku Pan Jan Bajno 
To jednak nie był koniec wyróż-

nień i podziękowań. Wicepremier, 
Minister Gospodarki Pan Janusz 
Piechociński oraz Burmistrz Tłusz-
cza Paweł Bednarczyk skierowali 
listy gratulacyjne dla przedsiębior-
ców z terenu Gminy Tłuszcz z oka-

zji 25-lecia polskiej transformacji, 
w uznaniu za aktywne propagowa-
nie idei i ducha przedsiębiorczości 
w środowisku lokalnym przez za-
angażowanie i wkład w rozwój pol-
skiej gospodarki, które otrzymali:
• Pani Barbara Owczarska – Za-

kład Produkcyjno - Usługowo 
-Handlowy

• Pan Kazimierz Banaszek – Au-
to-Ban Serwis

• Państwo Katarzyna i Sławomir 
Matakowie – Hotel „Batory”

• Państwo Danuta i Henryk Ciok 
– CIOK-INS

• Pan Zbigniew Frąckiewicz – 
Przedsiębiorstwo Handlowo-
-Usługowe

• Pan Janusz Puławski – Puławski 
PPHU

• Pan Stanisław Sieradzki – PHU 
STANPOL

• Pan Marian Świeżak – Zakład 
Betoniarski

• Pan Marek Przybysz oraz Pan Ja-
nusz Marczak – Firma UNIGAZ

• Pan Jerzy Brzozowski – Przed-
siębiorstwo Produkcyjno-Han-
dlowo-Usługowe

• Pan Iwo Ałaszkiewicz – Firma 
PROGIFT

• Pan Adam Piotr Sikora – PIO-
TRO-STAL

• Pan Zdzisław Dąbrowski – Usłu-
gi Transportowe i Handel

• Pan Mariusz Teodorczyk - MAR-
-ZET Składy Budowlane
Serdecznie gratulujemy zdoby-

tych wyróżnień wszystkim laure-
atom!

Dokończenie tekstu ze str. 1

Kontynuując temat Dorosłych 
Dzieci Alkoholików opiszę poniżej 
pięć podstawowych grup doświad-
czeń, z którymi DDA zmagały się 
jako dzieci: 

Pierwszym doświadczeniem jest 
doświadczenie odrzucenia

Większość osób z rodzin alkoho-
lowych przeżywało w dzieciństwie 
odrzucenie. Nie zawsze dziecko 
odczuwające odrzucenie ze strony 
pijącego rodzica ma tego świado-
mość. Osoba pijąca koncentruje się 
na sobie, a wobec otoczenia staje się 
obojętna, a nierzadko wroga. Dziec-
ko mogło odczuwać też odrzucenie 
przez niepijącego rodzica. Tego nie 
uświadamiają sobie tym bardziej. 
To odrzucenie bierze się stąd, że nie 
pijący rodzic najczęściej koncentro-
wał się na osobie pijącej (ukrywał 
zniszczenia, sprzątał, łagodził kon-
fl ikty, dbał o utrzymanie wizerunku 
rodziny itd.). Jeżeli dziecko przeżyło 
bardzo silny lęk przed odrzuceniem, 
to w późniejszym życiu stara się ja-
koś „zabezpieczyć” przed kolejnym 
odrzuceniem. Dlatego DDA często 
ma niesłychane trudności w wej-
ściu w bliski związek. Inną reakcją 
na odrzucenie jest poczucie niższej 
wartości, mimo że w dorosłym ży-
ciu DDA odnoszą relatywnie dużo 
sukcesów. W zachowaniu takich 
osób widoczny jest albo perfekcjo-
nizm, odmawianie sobie prawa do 
pomyłek i ciągły brak zadowolenia z 
siebie, albo unikanie jakichkolwiek 
wyzwań i brak wiary w sukces. In-
nym mechanizmem radzenia sobie 
z przykrymi uczuciami jest mecha-
nizm „zamrażania uczuć” (tłumie-
nia, wypierania), zgodnie z zasadą: 
lepiej nic nie czuć, niż ciągle się bać.

Drugim doświadczeniem jest 
nieprzewidywalność i chaos w ro-
dzinie alkoholowej

Doświadczenie chaosu i nieprze-
widywalności jest cechą rodzin al-
koholowych, związaną z działaniem 
alkoholu. W rodzinie tej najczęściej 
brakuje porządku i regularności. 
Wszystko zależy raczej od stanu 
upicia się rodzica. A to kiedy i jak 
upije się rodzic – jest nie do przewi-
dzenia. 

Bardzo ważną potrzebą wynika-
jącą z życia w chaosie jest potrzeba 
porządkowania własnego życia. W 
dzieciństwie osoby te nie miały wielu 
możliwości planowania czegokolwiek, 
a często ich plany „brały w łeb”. Dlate-
go w życiu dorosłym będą np. perfek-
cyjnie planować cały swój dzień, ty-
dzień. miesiąc, itd. Na drugim krańcu 
są osoby, które zdecydowały, że jest to 
bezsensowne i nie będą planować w 
ogóle niczego („jakoś to będzie”). 

Inną reakcją na życie w poczuciu 
nieprzewidywalności jest lęk przed 
zmianą. Osoby te mają wiele obaw 
przed zmianami. Doświadczyły, że 
większość zmian w dzieciństwie była 
zmianami złymi: awantury, niedo-
trzymane obietnice, kłótnie, przemoc, 
itp.

Trzecim doświadczeniem jest 
doświadczenie życia w atmosfe-
rze zagrożenia przemocą

Wiadomo, że przemoc nie jest 
domeną wyłącznie rodzin z pro-
blemem alkoholowym, ale wia-
domo też, że alkohol ułatwia ta-
kie zachowania. Efektem takich 
doświadczeń u dziecka jest stałe 
poczucie zagrożenia. Nawet, kiedy 
nic złego się nie dzieje, taka osoba 
przeżywa lęk i napięcie. Schema-
tem radzenia sobie z tą sytuacją 
jest bycie w ciągłej gotowości do 
walki. Efektem tej gotowości są 
liczne nieporozumienia z otocze-
niem polegające na np. niepropor-
cjonalnie silnej reakcji na zupełnie 
niewinne zdarzenia.

Czwartym doświadczeniem 
jest doświadczenie nadużyć sek-
sualnych

Oczywiście, nie jest to domeną 
wyłącznie rodzin z problemem al-
koholowym. Chociaż zdarzają się 
przypadki czynów kazirodczych 
pod wpływem alkoholu, to jednak 
są to przypadki o wiele rzadsze, 
niż np. bycie świadkiem nadużyć 
seksualnych wobec matki. Reak-
cją na te doświadczenia jest m.in. 
brak akceptacji własnej płciowości 
i seksualności.

Piątym doświadczeniem jest 
brak jednoznacznego systemu 
wartości

Wiadomo, że dziecko powinno 
wiedzieć, co jest dobre, a co złe. W 
rodzinach alkoholowych obowią-
zuje czasami jakiś system warto-
ści, ale najczęściej nie jest on prze-
strzegany. Niejednokrotnie pijący 
rodzic traci kontrolę i postępuje 
w sposób sprzeczny z różnymi 
normami, co przeczy głoszonym 
wartościom i wywołuje u dziecka 
kompletny chaos. Reakcją na ta-
kie doświadczenia jest powstanie 
nieufności wobec jakichkolwiek 
autorytetów. Inną reakcją na brak 
wartości jest uporczywe poszu-
kiwanie jakiegokolwiek systemu 
wartości. 

Problemem, o którym warto 
wspomnieć, są również problemy 
religijne.

Ich podłożem są trudności w 
uwierzeniu w cokolwiek i zaufaniu 
komukolwiek. Najtrudniej takim 
osobom jest uwierzyć w koncep-
cję Boga osobowego – ojca, który 
się opiekuje. Na drugim biegunie 
znajdują się osoby przybierające 
postawę nadgorliwego wyznawcy 
jakiejś religii.

mgr Anna Susidko

psycholog, psychoterapeuta

tel.723 09 80 70

www.groas.eu

Spółdzielnia Mieszkaniowa
sprzeda dwie działki budowlane (sąsiadujące) 

o łącznej powierzchni 1755m2 w centrum Ząbek. 

Zapytania oraz oferty kupna proszę kierować na adres: 
lukasz.buczynski@prosystemrp.pl
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należy do codzienności...
Do 18 lutego w kobyłkowskim Miej-

skim Ośrodku Kultury mieliśmy okazję 
podziwiać fotografię wykonaną przez 
Jacka Gniewka oraz Michała Grzywa-
cza. To dwójka wspaniałych pasjonatów 
fotografii stereoskopowej z Trzebini. 
Fotografie, które były zaprezentowane 
to prace wykonane w technice zwanej 
ANAGLIFEM. Za sprawą tejże techno-
logii mogliśmy przenieść się  w rajskie 
klimaty wschodu szybciej niż samolo-
tem. 

A czego możemy więcej dowiedzieć 
się o zdolnych fotografach? 

Jacek Gniewek (rocznik 1961) pro-
wadzi rodzinne studio fotografi czne w 
Trzebni, założone w 1959 roku przez 
jego ojca. Fotografi a trójwymiarowa 
stała się jego hobby, któremu poświęca 
najwięcej wolnego czasu.

Michał Grzywacz (rocznik 1972) 
jest absolwentem Państwowego Li-
ceum Sztuk Plastycznych w Krakowie.  
Prywatnie jest właścicielem Agencji 
Koncertowej. Trójwymiarem intere-
sował się na długo przed powstaniem 
słynnego „Avatara”.

Ich prace w formie wystaw foto-
grafi i trójwymiarowych, poza Ko-
byłką były już prezentowane w wielu 
galeriach w Polsce, między innymi w 
Tarnowie, Nowym Targu, Puławach, 
Zgorzelcu i Jastrzębiu- Zdrój. Powsta-
ły one m.in. w Grecji i Turcji, a także 
na Wyspach Kanaryjskich oraz w 
Egipcie. Zachwycają niezwykłą głębią, 
magią, zagadkowością.  Trochę szko-
da, że wystawa jest już nieczynna i nie 
tak łatwo przenieść się w ciepłe klima-
ty i obejrzeć niezwykle realistyczne 
kolorowe widoki. 

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

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

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, 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

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

OGŁOSZENIA DROBNE
KUPIĘ - SPRZEDAM

Sylwia
Kowalska

Aneta Saks to postać rozpoznawalna w artystycznym świecie powiatu 
wołomińskiego. Była dziennikarką, grafi kiem, ale dla mnie głównie po-
zostaje niezwykle utalentowana akwarelistką. Od niedzieli jej obrazy mo-
żemy podziwiać i kupować w Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twór-
czości w Wołominie.

Z twórczością Anety Saks pierw-
szy kontakt miałam dobre kilka lat 
temu. Od razu do gustu przypadły 
mi jej akwarele. Niezwykle wdzięcz-
ne, delikatne, kobiece, wzruszały 
swą bezbronnością i pięknem. Do 
dziś, gdy oglądam prace tej młodej 
artystki wydaje się, że po dotknięciu 
takiej akwareli rozsypie się ona na 
kilka fragmentów.  Sama twórczyni 
twierdzi: „Uwielbiam akwarelę za jej 
ulotność, zwiewność czy nieprzewi-

dywalność... za plamy, które leniwie 
płynąc po papierze nie dają się w peł-
ni kontrolować. Maluję to, co jest mi 
najbliższe, nieważne zatem czy to ka-
wałek pnia, całe drzewo, łąka osnuta 
mgłą czy może polna droga usytu-
owana gdzieś na krańcu świata...  „

Na niedzielny wernisaż w Po-
wiatowym Centrum Dziedzictwa i 
Twórczości przybyło naprawdę spo-
ro gości.  Obrazy do wystawy zostały 
wybrane bardzo starannie. A to, że 
akwarele pani Anety cieszą się du-
żym powodzeniem miało wyraz nie 
tylko w dużej ilości ludzi ale i w ilo-
ści momentalnie zakupionych prac. 
Ale nie zawsze artystka malowała 

akwarelami. Ma też za sobą etap ry-
sunków w stylu manga. - Rysowałam 
specyfi czne i dziwne postaci. - przy-
znaje sama Aneta. - Był to jakiś etap 
w mojej twórczości. A malarstwo po-
jawiło się, gdy w internecie zobaczy-
łam akwarele Fałata. Moje początki 
w malowaniu okazały się jednak 
koszmarne, bo nic mi nie wychodzi-

ło. - tłumaczy artystka – Maluję już 
sześć lat. To zarazem dużo i mało.

Aneta Saks pomimo swojego 
niezaprzeczalnego talentu to osoba 
skromna. Frekwencja podczas wer-
nisażu zrobiła na niej duże wraże-
nie. Tuż po imprezie na jej autorskiej 
stronie www.saks.wolomin.pl mogli-
śmy przeczytać: „Tyle wsparcia i cie-

płych słów...  Powiedzieć dziękuję to 
za mało, ale dziękuję Wam mocno z 
całego serca! Emocje jeszcze nie opa-
dły, noc miałam bezsenną, na pewno 
długo będę do siebie dochodzić ;) 
Piękne chwile, piękne wrażenia...”.

A my już z niecierpliwością czeka-
my na kolejną wystawę akwarelistki. 

Sylwia Kowalska

„Świat jest pokręcony i przez to 
powstaje trójwymiarowa głębia.” 
- Z książki „Kafk a nad morzem” 
Haruki Murakami. 

Chyba niewiele jest ludzi, którzy nie 
byliby w kinie na trójwymiarowym fil-
mie. Niektórzy korzystają z trójwymia-
rowych telewizorów.  Zdawałoby się, że 
technika 3D już nas niczym nie zasko-
czy. A jednak. Ja po raz pierwszy miałam 
okazje obejrzeć wystawę trójwymia-
rowych fotografii. Przyznacie sami, że 
odwiedzanie galerii sztuki w okularach z 
niebieskim i czerwonym szkiełkiem nie 

8 lutego mieliśmy okazję być uczestnikami niezwykłej uroczystości. 
Koło Gospodyń Wiejskich „Dąbrowianki” świętowało 10-lecie swojej 
działalności. Przez te lata zespół reprezentował gminę na uroczystościach 
dożynkowych, przeglądach artystycznych i konkursach. Osiągnął wie-
le sukcesów i zdobył wiele nagród, ale jak mówią sami jego członkowie 
najważniejszy jest fakt, że mogli to wszystko przeżyć razem. Na pytanie, 
które z trofeów jest dla nich największym powodem do dumy, chętnie 
opowiadają o zeszłorocznej edycji ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki 
Ranczerskiej „Wilkowyjce”, zorganizowanej przez Ministerstwo Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi. Nasze KGW w kategorii „pierogi Solejukowej” zajęło 
drugie miejsce! Więcej informacji na stronie Festiwalu Piosenki Ranczer-
skiej „Wilkowyjce”.

„Dąbrowianki” od początku ist-
nienia działały na rzecz tradycji lo-
kalnych. Biorąc udział w różnego 
rodzaju spotkaniach integrowały 
społeczność lokalną. O szerokiej 
działalności, jej początkach i naj-

ważniejszych wydarzeniach opo-
wiedziała podczas uroczystości 
przewodnicząca KGW- Krystyna 
Średnicka. Ustosunkowując się do 
osiągnięć Koła, Wójt Gminy Dą-
brówka- Tadeusz Bulik złożył życze-

USŁUGI

nia jubilatom. Do życzeń dołączyła 
się Dyrektor Gminnego Centrum 
Kultury w Dąbrówce- Anna Ma-
niecka, następnie Prezes Zarządu 
Regionalnego Związku Rolników, 
Kółek i Organizacji Rolniczych w 
Ostrołęce- Barbara Gałązka wraz z 
długoletnią Przewodniczącą RZR-
KiOR w Ostrołęce- Sabiną Nasiadko, 
a także pozostałe reprezentacje za-
proszonych Kół. Podziękowaniem za 
życzenia i przybycie była część arty-
styczna, przygotowana przez KGW 
„Dąbrowianki”. Kolejnym etapem 
wspólnego świętowania była biesia-
da, podczas której zaprezentowały 
się pozostałe Koła- KGW w Miąsem, 
KGW w Chruścielach, KGW w Głu-
chach, KGW w Chajętach i TGW 
„Nadbużanki” w Kuligowie.

KGW „Dąbrowianki” ugościło 
wszystkich dobrą zabawą, miłą at-
mosferą i pysznym jedzeniem, które 
same przyrządziły. Oprócz talentu 
kulinarnego posiadają inne, których 
efekty zostały zaprezentowane na 
okolicznościowej wystawie. 

Jubilatom życzymy dalszego za-
pału do „dzielenia się” kulturą oraz 
kolejnych udanych jubileuszy.

Katarzyna Gmurczyk

Sylwia
Kowalska KAMYK Krzysztof Kozłowski

Oferujemy: - układanie kostki 
brukowej - bruk tradycyjny - 
elewacje z kamienia - budowę 
ogrodzeń - altany ogrodowe 
- oczka wodne Tel. 663-416-
295 www.ekamyk.pl

Ogrodzenia betonowe, metalowe 
i panelowe. Sprzedaż i montaż, 
szybko i solidnie, tel.: 600-551-
008; 502-381-948

Tok-frez Toczenie, frazowanie, 
ostrzenie narzędzi CNC, TIG, 3D, 
koła zębate Tok-frez, Wołomin, ul. 
Łukaszewicza 7 tel. (22) 787-61-80 

REKLAMA TEL. 796-046-823
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8 SPORT

Dokończenie tekstu ze str. 1

W uroczystej ceremonii udział 
wzięli parlamentarzyści w osobach 
posłów Jacka Sasina i Andrzeja Ha-
lickiego, samorządowcy wszystkich 
szczebli: województwa – wicemar-
szałek Krzysztof Strzałkowski, po-
wiatu – starosta wołomiński Piotr 
Uściński, przewodniczący Rady Po-
wiatu Paweł Solis,  gminy – wójtowie 
i burmistrzowie sąsiednich gmin, 
a także samorządowcy i urzędnicy 
ząbkowscy. Przybyli także przed-
stawiciele wykonawcy, a także re-
prezentanci wielu instytucji, które 
uczestniczyły w całym procesie in-
westycyjnym. 

Uroczystość rozpoczęły okolicz-
nościowe przemówienia honoro-
wych gości. Wspólnym mianow-
nikiem wszystkich wystąpień był 
nieskrywany podziw dla obiektu jak 
i władz, które doprowadziły inwesty-
cję do szczęśliwego końca.

Część ofi cjalną uświetnił występ 
Orkiestry Dętej pod kierunkiem 
Barbary Hijewskiej, działającej przy 
Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół i 
Placówek Edukacyjno-Wychowaw-
czych Miasta Ząbki.

Punktem kulminacyjnym było 
poświęcenie obiektu przez probosz-
cza, ks. Edwarda Kowarę oraz sym-
boliczne przecięcie wstęgi.

Architektura wnętrza, ładnie za-
gospodarowana przestrzeń oraz 
zastosowane rozwiązania materiało-
wo-kolorystyczne powodują, że sam 
pobyt w tym obiekcie dostarcza wie-
lu estetycznych doznań. 

Z równie wielką satysfakcją spędzą 
tu czas ci, dla których najważniejsza 
jest funkcjonalność i różnorodność 
atrakcji. Na terenie  pływalni znaj-
dują się bowiem: basen pływacki, 
basen rekreacyjny z częścią do nauki 
pływania, brodzik dla dzieci, jacuzzi 
z hydromasażem, zjeżdżalnia, gejze-
ry powietrzne, masaże karku, a także 
obiekty towarzyszące jak: boiska do 
squasha czy profesjonalna kręgielnia. 

Obiekt otwarty jest 7 dni w tygo-
dniu. Zarządza nim Miejskie Cen-
trum Sportu (www.mcszabki.pl). 

Inwestycja kosztowała ponad 22 
mln zł, z czego ok. 13 mln zł pocho-
dziło z dotacji unijnej.

W dniach 21-23 lutego drogi kickboxerów z całej Polski prowadziły do Kobyłki. W mistrzostwach Polski Ju-
niorów, Pucharze Polski Seniorów i turnieju Master Cup wystartowało łącznie ponad 350 zawodników i zawod-
niczek. Reprezentanci Wichru w stojącej na wysokim poziomie rywalizacji zdobyli 3 medale. Najwięcej emocji 
wzbudził wśród licznie zebranej publiczności Kamil Ruta.

Po mistrzostwach Polski mło-
dzieżowców w 2012 Polski Związek 
Kickboxingu powierzył Wichrowi 
organizację dużo większego turnieju. 
Pomimo wysokiej rangi imprezy fre-
kwencja przeszła najśmielsze oczeki-
wania. Tylu zawodników nie widzia-
no dotychczas nigdzie. Potwierdził 
to goszczący w Kobyłce zarówno w 
sobotę, jak i w niedzielę Prezes PZKB 
Andrzej Palacz.

W hali sportowej kobyłkowskiego 
Zespołu Szkół Publicznych nr 2 usta-
wiono trzy maty, na których od piąt-
ku do niedzieli rozgrywano zawody 
w formule Kick light, gdzie technika 
i szybkość jest ważniejsza od siły cio-
sów. Sędziowie premiują punktami 
dobrze zadawane ciosy, nie ma no-
kautów i liczeń. Walki odbyły się we 
wszystkich kategoriach wagowych, 
zarówno wśród juniorów, jak i senio-
rów. Równie licznie obsadzony był 
turniej Master Cup, gdzie sprawdzali 
swoje umiejętności zawodnicy aspi-
rujący do tytułów mistrzowskich. W 
tym również kadeci. 

Startującym w mistrzostwach 

juniorom bacznie przyglądał się 
Grzegorz Engel, na co dzień trener 
Wichru, a także selekcjoner kadry 
narodowej. 

- Oprócz dobrej postawy więk-
szości reprezentantów, zauważyłem 
kilka zawodniczek i zawodników 
aspirujących do powołania na tego-
roczne Mistrzostwa Świata, które od-
będą się we Włoszech. Cieszy mnie 
wysoka forma Martyny Dzięciołow-
skiej i Rafała Sitka. Nasi zawodnicy 
potwierdzili, że miejsce w kadrze im 
się należy – powiedział trener Engel, 
który oprócz zadań organizacyjnych, 
towarzyszył swoim podopiecznym 
podczas walk. 

W niedzielę od rana do wczesnych 
godzin popołudniowych zapadały 
rozstrzygnięcia w większości kate-
gorii wagowych. Na wieczorną galę 
organizatorzy zaplanowali dziewięć 
najciekawiej zapowiadających się 
walk o tytuły mistrza Polski i krajo-
we puchary. 

W świetle jupiterów (które na 
moment zgasły podczas pierwszej 
walki, z czym sobie szybko poradzo-

no), w obecności zaproszonych go-
ści, licznie zgromadzonych kibiców 
i uczestników wystąpili zawodnicy 
o największym dorobku i najwyż-
szym poziomie sportowym. Zanim 
jednak rozpoczęła się rywalizacja na 
ustawionej na specjalnym podeście 
macie miały miejsce dwa uroczyste 
i sympatyczne momenty. Obecny z 
ramienia PZKB Wiceprezes Gerard 
Zdziarski wręczył puchar dla najlep-
szej zawodniczki mistrzostw Marty-
nie Dzięciołowskiej z Wichru, która 
wygrała w kategorii do 70 kg oraz 
podziękowania dla burmistrza Ko-
byłki Roberta Roguskiego, za objecie 
patronatem zawodów i popularyza-
cję dyscypliny. Przedstawiciel Związ-
ku był pod wrażeniem sprawności 
organizacyjnej, a po wieczornych 
walkach pod wrażeniem atmosfery 
panującej na trybunach. O dobry na-
strój kibiców i wrażenia artystyczne 
zadbał zespół taneczny Fanaberia z 
Radzymina. Dziewczęta żywiołowo 
wykonały swoje show.

Zawodnicy Wichru walczyli pod-
czas wieczornych fi nałów ze zmien-
nym szczęściem. W walce wieńczą-
cej rywalizację turnieju dla adeptów 
Master Cup zawodnik gospodarzy 
Krzysztof Giera zremisował w kate-
gorii kadetów do 57 kg z zawodni-
kiem KO Team Otwock Mateuszem 
Pietruchą. Junior Wichru Rafał Sitek 
po wyrównanej, pełnej emocji walce 
uległ Mariuszowi Lachowi Z Legio-
nu Głogów, zdobywając srebrny me-
dal. Największe emocje, co oczywi-
ste towarzyszyły występowi Kamila 
Ruty (-79 kg). Aktualny mistrz świa-
ta mógł się zaprezentować lokalnej 
publiczności i zrobił to w świetnym 
stylu. Owacyjnie witany i żywiołowo 
dopingowany Kamil zdominował 
swojego rywala Dominika Pazdana 
(diament Pstrągowa) i jednogłośnie 
wygrał na punkty. Został również 
uznany najlepszym zawodnikiem 
turnieju, zwyciężając bezapelacyj-
nie w ćwierćfi nale i półfi nale oraz 
prezentując doskonałe wyszkolenie 
techniczne. 

- Bardzo chciałem dobrze wypaść 
przed rodziną i kibicami, których 
doping mnie uskrzydlał. Byłem mak-
symalnie skoncentrowany i zależało 
mi na zwycięstwie. Rywale postawili 
trudne warunki, ale dzięki dobremu 
przygotowaniu przez trenera Engela 
okazałem się najlepszy – powiedział 
Kamil Ruta.

- To były udane zawody, ale nie by-
łoby sukcesu sportowego i organiza-
cyjnego bez wsparcia wielu osób i fi rm 
– stwierdził Artur Rola, prezes MKS 
Wicher Kobyłka – Chciałbym podzię-
kować burmistrzowi Robertowi Ro-
guskiemu za objęcie turnieju patrona-
tem oraz pracownikom UM Kobyłka 
za wszelką okazaną pomoc. Dziękuję 

również Dyrektorom MOK i OSiR 
W Kobyłce, Dyrekcji i pracownikom 
ZSP nr 2, wolontariuszom z gimna-
zjum oraz Bogdanowi Boguckiemu, 
Piotrowi Noskiewiczowi, Marzenie 
Markowskie i Piotrowi Ćwiklakowi, 
Firmom Imperf, Voytex, Przedszkolu 
Słoneczna Polana, Top Jur, Piekarni 
3 Ziarna i Sali bankietowo - weselnej 
AIDA, a także grupie zawodników z 
sekcji kickboxingu, którzy pomagali w 
sprawnym przeprowadzeniu imprezy. 
Szczególne podziękowania kieruję do 
lokalnych redakcji, które objęły zawo-
dy patronatem medialnym. 

Opracowanie: 
Wicher Kobyłka


