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Film dokumentalny, historyczna aplikacja edukacyjna na telefony, sala 
konferencyjna, kabina wrażeń, punkt informacji turystycznej – to wszyst-
ko jeszcze w tym roku ma powstać w Ossowie, głównie dzięki dotacji po-
zyskanej z Unii Europejskiej.

Samorządowa Instytucja Kultury 
„Park Kulturowy Ossów – Wrota Bi-
twy Warszawskiej 1920 roku” otrzy-
mała dofi nansowanie projektu „Mo-
dernizacja pawilonu ekspozycyjnego 
z punktem informacji turystycznej 
z zastosowaniem innowacyjnych i 
multimedialnych rozwiązań tech-

nologicznych na terenie Parku Kul-
turowego – Ossów Wrota Bitwy 
Warszawskiej”. Oznacza to, że na 
mocy podpisanej 19 marca umowy z 
Zarządem Województwa Mazowiec-
kiego Instytucja otrzyma 269 tys. zł 
na realizację projektu.

Dokończenie str. 4 

Modernizacja linii kolejowej E-75, budowa trasy S-8, budżet miasta, ustawa śmieciowa czy ścieżki rowerowe 
– to jedne z wielu poruszanych przez mieszkańców tematów podczas trwającego od 18 do 20 marca  corocznego 
cyklu spotkań z władzami samorządowymi Miasta Kobyłka. 

W pierwszej części każdego ze 
spotkań w trzech prezentacjach zo-
stały przedstawione takie tematy 
jak: zmiany demografi czne miasta, 
funkcjonowanie oświaty, inwestycje 
wykonane w 2013 roku oraz te pla-
nowane na rok obecny.  Burmistrz 
Robert Roguski zapoznał zebranych 
ze zmianami, jakie zaszły w przecią-
gu ostatnich 10 lat zarówno w demo-
grafi i miasta, jak i jego budżecie.

Dokończenie str. 5

KOBYŁKA

To właśnie w niewielkiej miejsco-
wości Ząbki, a nie w sąsiedniej sto-
licy, powstała modelowa Szkoła w 
Chmurze. Placówka posiada nie tylko 
odpowiednie narzędzia, ale przede 
wszystkim odpowiednią infrastruk-
turę, specjalistyczne aplikacje wspiera-
jące pracę nauczycieli i pracowników 
administracji, treści, zasoby i świetnie 
przygotowaną kadrę. Projekt jest re-
alizowany od kilku lat i każdego roku 
gmina przeznacza kolejne środki na 
jego rozwój. W tym roku we współ-
pracy z Microsoft  wdrożono Offi  ce 
365, przeszkolono nauczycieli i rozpo-
częto pilotażowy program polegający 
na wyposażeniu klasy 5a i uczących ja 
pedagogów w tablety.

Kompleksowość projektu dotyczy 
nie tylko procesu nauczania i funkcjo-
nowania szkoły, ale również jego spo-

sobu realizacji. Wzorem najlepszych 
praktyk ze świata wdrażanie progra-
mu odbywa się przy bliskiej współpra-
cy placówki oświatowej, samorządu 
lokalnego i biznesu.

- Jestem bardzo dumny, że to wła-
śnie nasze miasto wyznacza ścieżkę 
innowacyjnego nauczania. Umie-
jętności, które uczniowie zdobywają 
dzięki nowoczesnym narzędziom 
wykorzystywanym w szkole są nie-
ocenione w dzisiejszym zinformaty-
zowanym świecie. Wierzę, że w ten 
sposób systematycznie podnosimy 
kapitał społeczny Ząbek i sprawiamy, 
że to niewielkie miasto oferuje wyższy 
poziom edukacji niż niejedna duża 
aglomeracja – powiedział Robert Per-
kowski, Burmistrz Miasta Ząbki.

Dokończenie str. 5

Tablety PC obok podręczników, Offi  ce 365 i nowoczesne materiały do na-
uki, interaktywne tablice, pracownie mobilne oraz możliwość udziału online 
w lekcjach. Brzmi jak edukacyjne science fi ction? Niezupełnie. To standardy, 
które już obowiązują w Szkole Podstawowej nr 3 w podwarszawskich Ząb-
kach. Dzięki wsparciu m.in. fi rmy Microsoft  szkoła  jest pionierem tak kom-
pleksowego podejścia do tematu innowacyjnego nauczania. Uroczystość 
inaugurującą modelową Szkołę w Chmurze otworzył burmistrz Robert Per-
kowski, a projekt zaprezentowali: Tomasz Łukawski -dyrektor szkoły i Ro-
nald Binkofski, dyrektor generalny polskiego oddziału Microsoft . 
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2 CO? GDZIE? KIEDY?

WOŁOMIN

RADZYMIN

KOBYŁKA
SAMORZĄDOWE:
■ Do 4 kwietnia mieszkańcy 

mogą ocenić pracę urzędników 
i wyrazić swoją opinię na temat 
pracy Urzędu Miejskiego w Woło-
minie. Wszystko dzięki specjalnej 
ankiecie, którą każdy odwiedzają-
cy klient może pobrać w Urzędzie 
Miejskim przy punkcie informa-
cyjnym (na parterze). 

■ Fundacja „Słyszę-Mówię-
-Czuję” zaprasza na szkolenie dla 
wolontariuszy. Data zaproszenia: 
29.03.2014 r., godz. 14.00. Miejsce: 
ul. Mieszka I Wołomin 

KULTURALNE:
■ 30 marca, Fabryczka 

godz.18.00 – Warszawa Wschod-
nia, Ze Wschodu na Zachód – ob-
rzędowe i liturgiczne pieśni ukra-
ińskiego Polesia, pieśni Kujaw

■ 5-6 kwietnia 12.00-18.00, Fa-
bryczka – Wielkanocny Kiermasz 
w Fabryczce: rękodzieło artystycz-
ne, wyroby użytkowe i dekoracyj-
ne wykonane przez twórców z na-
szego regionu

■ 28 marca, godz. 19.00, MDK 
– spektakl „Pająki”, w wykonaniu 
grupy artystycznej Piaty Wymiar, 
darmowe wejściówki dostępne w 
MDK 

■ 13 kwietnia, MDK, godz. 
20.00 – Teatr Patataj „Siedem 
Grzechów Przedślubnych”.

■ 4 kwietnia, godz. 19.00 , MDK 
– wernisaż wystawy Grzegorza 
Bednarka „Anioły zaklęte w drew-
nie”. Wernisażowi towarzyszyć bę-
dzie recital Andrzeja Jaworskiego.

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

Teatr Złoty Dukat - „O brudasku 
oberwasku”. Cena biletów: doro-
śli – 10 zł, dzieci – 7 zł.

SPORTOWE:
■ 29 marca, OSiR Wołomin, 

godz. 12.00 – mecz Huragan 
Sobsmak Wołomin – Zawisza 
Rzgów

INNE:
■ Zapraszamy mieszkańców  

powiatu  wołomińskiego do 
aktywnego udziału w debacie 
społecznej, która odbędzie się 
2 kwietnia bieżącego roku  w 
godzinach 18:00-20:00 w sali 
konferencyjnej Urzędu Miasta w 
Wołominie przy ul. Ogrodowej 
4.  Debata organizowana jest w 
związku z realizacją rządowego 
programu „Razem Bezpieczniej” 
jak również policyjnego progra-
mu zapobiegania przestępczości.

■ 2 kwietnia godz. 21.00 na 
Placu 3 Maja w Wołominie przy 
pomniku Ojca Świętego – 9.rocz-
nica śmierci Błogosławionego 
Jana Pawła II, czuwanie modli-
tewne 

■ 3-5 kwietnia, Sala nr 19 
MDK (w czwartek i piątek godz. 
9.00-20.00, sobota godz. 9.00-
17.00) – zbiórka paczek wielka-
nocnych dla żołnierzy AK oraz 
polskich patriotów-kombatan-
tów mieszkających na terenach 
dawnej RP, a obecnie Białorusi.  

MARKI
KULTURALNE:
■ 29.03., godzina 17:45 - Autoka-

rowy wyjazd do TEATRU PRAGA 
ul. Elektoralna 12 na spektakl „GRA-
CE I GLORIA”. Autor: Tom Ziegler. 
Reżyseria: Bogdan Augustyniak. Mu-
zyka: Jerzy Satanowski. Scenografi a: 
Jerzy Rudzki. Obsada: STANISŁAWA 
CELIŃSKA i LUCYNA MALEC. 
(Przeniesienie z Teatru „Kwadrat”). 
Po spektaklu spotkanie z aktorkami. 
Bilety ulgowe, dla seniorów 30 zł, nor-
malne 60 zł. Wyjazd ze Strugi o 17:30. 
Wyjazd z ul. Malinowej godz 17:45. 
Początek spektaklu godz. 19:00, czas 
trwania około 2 godziny (w tym 15 
minut przerwy).

INNE:
■ 06.04, godzina 10:00 – wyjazd. 

Miejsce: Sanktuarium Matki Bożej 
Pocieszenia w Czerwińsku, Klasztor 
Salezjanów, sala teatralna. Organi-
zacja: Salezjański Ośrodek Młodzie-
żowo-Powołaniowy Emaus.  Wyko-
nawcy: Mariusz Kozubek, Marcin 
Wąsowski, Adam Łoniewski, Marze-
na Lamh-Łoniewska oraz młodzież ze 
środowisk salezjańskich. Koszt: 45 zł, 
obowiązują zapisy. Wyjazd autokaru z 
parkingu przy ul. Lisa Kuli 3 o godz. 
10:00. Autokar będzie zatrzymywał się 

na wszystkich przystankach.
■ Powiatowy Konkurs Sprawności 

Ortografi cznej DYKTANDO 2014 
- XIX Edycja. Terminy oraz miej-
sca realizacji konkursu Eliminacje w 
szkołach - 28 marca 2014 (piątek) 
godz. 11.00 ( I etap) lub w wybranym 
dowolnie przez szkołę terminie

TURYSTYCZNE:
■ Autokarowa MAJÓWKA NA 

WARMII I MAZURACH 1-5.V.2014
Olsztyn, Nidzica, Olsztynek, Gie-

trzwałd, Lidzbark Warmiński, Leśni-
czówka „Pranie”, Mikołajki i Ostróda. 
Koszt 620 zł. Zgłoszenia do 20 marca 
wpłatą zaliczki 200 zł. Zainteresowa-
nych prosimy o pilny kontakt (22) 
781-14-06.

Organizator: Marecki ośrodek Kul-
tury im. Tadeusza Lużyńskiego

W cenie zapewniamy: Noclegi w 
hotelu w centrum Olsztyna - poko-
je 2-osobowe z łazienką, śniadania, 
obiadokolacje, obsługę przewodnicką, 
ubezpieczenie NNW, transport wygo-
dym autokarem z barkiem kawowo-
-herbacianym oraz przejazd statkiem. 
Cena wycieczki nie obejmuje biletów 
wstępu do obiektów zwiedzania.

 DLA DZIECI:
■ 30 marca, Biblioteka Publiczna 

Miasta i Gminy Radzymin, godz. 
13.00 – spektakl „Mała Królewna”, 
cena biletu - 7zł

INNE:

■ 29-30 marca, godz. 13.00 – 
18.00, Miejska Sala Koncertowa im. 
F. Chopina w Radzyminie – Kier-
masz Wielkanocny. Dodatkowo 
atrakcje: Koncert zespołu „pół na 
pół”, spektakl „Mała Królewna”

ZĄBKI

TŁUSZCZ

KULTURALNE:
■ 29 marca, MOK, trybuna spor-

towa, godz. 17.00 – wernisaż wysta-
wy Krystyny Marasewicz oraz kon-
cert w wykonaniu Jakuba Wociala

SPORTOWE:
■ 12 kwietnia br. w Hali Sportowej 

Gimnazjum nr 2 przy ul. Batorego 37 
odbędą się Ogólnopolskie Mistrzostwa 
Polski Sanda Qinda– wstęp wolny. KULTURALNE:

■ 3 kwietnia  o godz. 15.00 w Spo-
łecznym Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej 
(ul. T. Kościuszki 7), będzie miało miej-
sce otwarcie wystawy "Oskar Kolberg 
- Folklorysta, Etnograf i Kompozytor" 
na które serdecznie zapraszamy! Orga-
nizatorzy:

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tłusz-
czańskiej, Porozumienie Domów i 
Ośrodków Kultury Powiatu Wołomiń-
skiego, Centrum Kultury Sportu i Re-
kreacji w Tłuszczu 

  INNE:
■ 30.03., 10.00 – 17.00, Hotel Batory 

-  III Targi Ślubne. W programie: pokaz 
mody, makijaży i fryzur,  show barmań-
skie, muzyka na żywo, najlepsze fi rmy z 
branży, eleganckie limuzyny, niepowta-
rzalne promocje, rabaty targowe.

■ 3 kwietnia , 16.00 – 18.00 , sala wi-
dowiskowa CKSiR w Tłuszczu – casting 
dla osób pragnących śpiewać, rozwijać 
swój talent i pokazać go światu...
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796-046-823; 698-290-799, 
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Ryszard Węsierski
W latach 2006-2010 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego 

Rady Powiatu oraz Wicestarosty

Jest pozwolenie na budowę gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej w 
Markach. Wydana została przez starostwo 18 marca 2014 roku. Decyzja ta 
zatwierdza projekt budowlany i udziela pozwolenia dla Mareckich Inwe-
stycji Miejskich (MIM) na budowę gimnazjum i szkoły ponadgimnazjal-
nej w Markach przy ulicy Wspólnej. 

Część dotycząca gminy Marki 
to dwa budynki. Jeden 3- kondy-
gnacyjny o powierzchni użytkowej 
5901,11m², drugi  2-kondygnacyjny 
o powierzchni użytkowej 8113,53m² 
+ budynek techniczny. Jest to naj-
lepsza jak dotychczas informacja w 
temacie przyszłej szkoły. 

Wcześniej, w dniu 22 stycznia 
2014 roku odbyło się posiedzenie ko-
misji oświaty w Markach, na której 
był omawiany temat budowy szkoły 
i współpracy ze starostwem. Pod-
czas posiedzenia komisji burmistrz 
Marek zauważył, że współpraca ze 
starostwem posiada wydźwięk poli-
tyczny i na przykład jeden z radnych 

w Radzie Powiatu (mieszkaniec Ma-
rek) jest przeciwny zaangażowaniu 
starostwa w tę inwestycję. Można od-
bić piłeczkę w druga stronę i powie-
dzieć, że tylko jeden z radnych Rady 
Powiatu (też z Marek) jest za współ-
pracą. To również polityka. Ale może 
kilka słów o stronie fi nansowej?

Do chwili obecnej koszty związane 
z budową szkoły były niewielkie. To 
pensje (od lipca 2012 roku) prezesa  
MIMu „Mareckie Inwestycje Miej-
skie” i jego podwładnych. Dochodzi 
jeszcze koszt projektu budowy szkoły 
(kilkaset tysięcy złotych). Z kosztów 
projektu starostwo powinno zwró-
cić gminie Marki około 400 000 zł 
za część projektu dotyczącą budowy 
technikum. Teren pod budowę szko-

ły był własnością gminy. Część, na 
której powstaną budynki starostwa 
zostanie przekazana powiatowi w 
odpowiednim czasie. Na dzień dzi-
siejszy powiat nie posiada w budże-
cie zabezpieczonych środków po-
zwalających na rozpoczęcie budowy 
szkoły. A co posiada gmina? 

Gmina przeznaczyła teren, na 
którym powstanie szkoła i dalej już 
władza umywa ręce, to znaczy, że po-
życzki zaciągać będzie MIM. Z wy-
powiedzi burmistrza Marek wynika, 
że cała inwestycja zamknie się sumą 
60 mln zł netto. Suma ta dotyczy ca-
łości inwestycji (miejskiej i powiato-
wej). Część pieniędzy MIM uzyska 
na bardzo korzystnych warunkach 
z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(program Lemur). Jest to program 
dofi nansowujący „Energooszczędne 
Budynki Użyteczności Publicznej”. 
Po zakończeniu inwestycji część po-
życzki może zostać umorzona? Z Le-
mura można będzie pozyskać około 
20% pieniędzy potrzebnych na reali-
zację inwestycji. Pozostałe pieniądze 
– to pożyczki w bankach komer-
cyjnych. Kiedyś te pieniądze gmina 
będzie musiała zwrócić, chociaż nie 
będą fi gurować w budżecie (w dziale 
–zadłużenie). Jest to jedyne na dzień 
dzisiejszy możliwe zabezpieczenie fi -
nansowania inwestycji.  Najważniej-
sze jest to, że rozpoczęcie budowy 
może nastąpić jeszcze w 2014 roku!

Szanowni Sąsiedzi, 
Mieszkańcy Gminy Jadów!
Dziesięć lat temu dobry los 

sprawił, że zamieszkałam w Jado-
wie. Jestem zachwycona malowni-
czym krajobrazem i życzliwością 
sąsiadów, którzy przyjęli mnie do 
swojej społeczności, że właśnie tu 
odnalazłam swoje miejsce na zie-
mi. Dziękuję więc za Wasze zro-
zumienie i życzliwość, z którymi 
spotykam się na co dzień od tych 
dziesięciu lat. 

Właśnie ten dobry klimat daje 

mi silną motywację do podjęcia 
konkretnych działań, które powin-
ny prowadzić do poprawy jakości 
życia mieszkańców i co za tym 
idzie – do stabilnego rozwoju na-
szej gminy. 

Jadów dzięki swojemu wspania-
łemu położeniu i walorom przy-
rodniczym nie może i nie powi-
nien pozostawać tylko „sypialnią” 
dla swoich mieszkańców. Właśnie 
tu powinno być miejsce dla pełni 
życia, pracy i radości z każdego 
dnia. My, mieszkańcy gminy Ja-
dów mamy pełne prawo nie tylko 

do dumy, ale właśnie do wykorzy-
stania lokalnego entuzjazmu, dla 
którego powinny zostać otwarte 
wszelkie możliwości, aby uczest-
niczyć w rozwijaniu naszej małej 
Ojczyzny. 

To my mamy wiedzę, doświad-
czenie, rozeznanie potrzeb i moż-
liwości jak poprawiać nasze wa-
runki codziennego życia. Nie ma 
tej wiedzy żaden „zagraniczny 
inwestor” czy inny „dobroczyńca”, 
który na początek będzie miał usta 
pełne obietnic, że rozwiąże za nas 
nasze problemy, ale będzie je roz-

wiązywał tak długo, jak będzie to 
dla niego opłacalne. 

Chciałabym włączać się, wspie-
rać i pomagać we wszystkim, co 
służy samoorganizowaniu się oby-
wateli Jadowa do pozytywnych 
działań dla siebie i gminy. Roz-
budźmy nasze marzenia i dotych-
czas „uśpione”, niewykorzystane 
możliwości rozwoju, aby czerpać 
radość i satysfakcję ze wspólnej 
pracy, mądrości i z naszych trady-
cji. 

Marzanna Staszak
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- To niemal połowa naszego roczne-
go budżetu, dlatego bardzo cieszymy 
się, że doceniono nasz projekt. Jeszcze 
w kwietniu rozpoczną się prace bu-
dowlane w pawilonie, który zostanie 
podzielony na kilka pomieszczeń, 
zostaną tu podłączone media. Jednak 
dokładny harmonogram prac będzie 
uzależniony od terminu podpisania 
kolejnej umowy – z Ministerstwem 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
od którego mamy dostać kolejne 200 
tys. zł dofi nansowania, za które zamie-
rzamy dokonać prac budowlanych w 
pawilonie – tłumaczy Maksym Gołoś, 
dyrektor Instytucji. - Dotacja obejmuje 
jednak nie tylko pawilon. Za otrzyma-
ne pieniądze powstanie również fi lm 
dokumentalny o Ossowie, aplikacja 
edukacyjna na urządzenia mobilne, 
punkt informacji turystycznej z praw-
dziwego zdarzenia – dodaje.

Z puli środków europejskich ossow-
ska inwestycja otrzyma 269 tys. zł. 
Całkowity koszt projektu wyniesie 
natomiast 324 tys. zł. Oznacza to, że 
część pieniędzy Instytucja musi wy-
łożyć z własnego budżetu. Jednak jak 
obiecał podczas podpisywania umowy 
wicemarszałek Krzysztof Strzałkowski 
Ossów może liczyć na wsparcie przy 
realizacji projektów mających na celu 
doprowadzenie do tego, by setna rocz-

nica Bitwy Warszawskiej miała rangę 
państwową. Jako osoba związana z 
powiatem wołomińskim wyraził też 
radość, że kontynuowane są działania 
na rzecz unowocześnienia infrastruk-
tury turystycznej w Ossowie, z którym 
czuje się związany, bo bywał tu nie raz, 
jeszcze jako uczeń szkolny. 

O potrzebie inwestowania w Ossów 
mówił również burmistrz Wołomina 
Ryszard Madziar. - Dzisiejsze wyda-
rzenie pokazuje, że powołując Samo-
rządowa Instytucję Kultury obraliśmy 
właściwy kierunek. Pamiętajmy, że do 
2020 roku, czyli do 100. Rocznicy Bi-
twy Warszawskiej będą nas prowadzić 
kolejne ważne obchody – takie jak 100. 
rocznica wymarszu I Kompanii Ka-
drowej, czy wybuchu I Wojny Świato-
wej – podkreślał. 

Dlatego podpisana umowa to nie 
koniec inwestycji w Ossowie. W tym 
roku Samorządowa Instytucja Kultury 
w Ossowie wraz z Urzędem Miejskim 
w Wołominie planuje rozpocząć prace 
nad projektem budowlanym muzeum 
w oparciu o koncepcję funkcjonalno-
-architektoniczną, którą zaprezentowa-
no w sierpniu zeszłego roku. Muzeum 
ma być otwarte jeszcze przed 100. rocz-
nicą Bitwy Warszawskiej. Jego koszt 
jest wstępnie szacowany na kilkanaście 
milionów złotych.

Dokończenie tekstu ze str. 1

Nowy plac zabaw dla dzieci, wyremontowany chodnik, lepsze boisko, 
nowy parking, ładnie urządzony skwer, a może cykl letnich imprez plene-
rowych? Nic prostszego, do końca marca złóż wniosek z twoim pomysłem 
do Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2015. 

 W tym roku po raz pierwszy wo-
łominianie mogą sami zadecydować 
o przeznaczeniu części środków z 
budżetu na 2015 r. Mieszkańcy po-
dzielą milion złotych według ich naj-
ważniejszych potrzeb. W ten sposób 
będą mieli możliwość uczestniczenia 
w rozwoju miasta i kształtowaniu 
jego przestrzeni. Projekty do budże-
tu mogą zgłaszać osoby pełnoletnie, 
zameldowane na terenie gminy Wo-
łomin. Ci, którzy jeszcze tego nie 
zrobili, mają ostatnią szansę. Jeszcze 
przez kilka dni do końca marca cze-
kamy na wnioski z propozycjami do 
budżetu. 

Wypełnione formularze należy 
wrzucić do jednej z urn, które znaj-
dują się w w Urzędzie Miejskim w 

Wołominie, Miejskim Domu Kul-
tury, Miejskiej Bibliotece Publicznej, 
Miejskim Zakładzie Dróg i Zieleni, 
na pływalni miejskiej. Koszt każdego 
projektu zgłoszonego przez miesz-
kańca nie może być wyższy niż 100 
tys. zł. Pomysły mogą dotyczyć nie 
tylko budowy nowych obiektów, ale 
także remontów chodników i ulic, 
nowych placów zabaw, parkingów, 
skwerów, estetyki miasta, utrzyma-
nia czystości, a także wszelkich ini-
cjatyw kulturalnych i sportowych. 

Następnie projekty zostaną zwe-
ryfi kowane przez specjalną komisję 
pod kątem formalno-prawnym. Te, 
które  poprawnie przejdą weryfi -
kację, wezmą udział w głosowaniu 
mieszkańców, które potrwa od 14 

kwietnia do 6 czerwca. Projekty, któ-
re uzyskają najwięcej głosów zosta-
ną wpisane do projektu budżetu na 
2015 r. Poznamy je 20 czerwca.

Rośnie zainteresowanie fi rm „Miejscem Przyjaznym Rodzinie”. Gmina 
posiada już sześciu Partnerów różnych branż, którzy zaoferowali zniżki 
dla rodzin posiadających Wołomińską Kartę Rodziny. 

Ostatnio do programu  przyłączył 
się sklep RTV - AGD „ROMARK”, 
który ma swoją siedzibę przy ul. Ko-
ścielnej 23 w Wołominie. Właściciel 
oferuje 5% zniżki osobom posiada-
jącym kartę rodziny wielodzietnej na 

zakup sprzętu AGD, RTV, kompute-
rów i akcesoriów komputerowych.

Kilka tygodni temu burmistrz Wo-
łomina zwrócił się do wołomińskich 
przedsiębiorców i organizacji z proś-
bą o zaoferowanie pakietu zniżek dla 

Rodzin Wielodzietnych. Na ten apel 
odpowiedziało kilka podmiotów, któ-
re dzięki tej współpracy zyskały miano 
„Miejsca Przyjaznego Rodzinie”.

Oferując zniżki na swoje produk-
ty i usługi, przedsiębiorcy wspierają 
wołomińskie Rodziny Wielodzietne, 
a jednocześnie kreują pozytywny wi-
zerunek swojej fi rmy, działającej na 
rzecz lokalnej społeczności.

Lista fi rm - Partnerów programu 
znajduje się na ofi cjalnej stronie woło-
mińskiego Urzędu Miejskiego.

Funkcjonująca od lutego 2013 r. 
Wołomińska Karta Rodziny cieszy 
się ogromną popularnością wśród 
mieszkańców. Dzięki niej mogą oni 
korzystać z licznych zniżek w mieście 
na ofertę sportowo-kulturalną i pobyt 
dziecka w przedszkolu. Karta przysłu-
guje członkom rodzin wielodzietnych, 
posiadających co najmniej troje dzie-
ci. Do tej pory Urząd Miejski w Woło-
minie wydał 2000 kart.

Do 4 kwietnia mieszkańcy mogą ocenić pracę urzędników i wyrazić 
swoją opinię na temat pracy Urzędu Miejskiego w Wołominie. Wszystko 
dzięki specjalnej ankiecie, którą każdy odwiedzający klient może pobrać 
w Urzędzie Miejskim przy punkcie informacyjnym (na parterze).

Mieszkańcy mogą wyrazić swoje 
zdanie m.in. na temat poziomu ob-
sługi, uprzejmości urzędnika, termi-
nowości załatwienia sprawy, dostęp-
ności urzędnika, jakości uzyskanych 
informacji czy czasu oczekiwania 
na obsługę, oceniając je jako bardzo 
dobre, dobre, zadowalające lub też 
niezadowalające. Wypełniając an-
kietę, można również zaproponować 
zmiany, które przyczyniłyby się do 
usprawnienia pracy. W kwestiona-

riuszu znajdzie się również infor-
macja, czy sprawa, z jaką zwrócił się 
interesant, została załatwiona pozy-
tywnie przez dany wydział. Ankieta 
jest anonimowa, należy zaznaczyć 
jedynie swój przedział wiekowy, płeć, 
wykształcenie, status zawodowy oraz 
określić, czy jest się mieszkańcem 
gminy Wołomin. Wypełnione an-
kiety należy wrzucić do urn ustawio-
nych przy punkcie informacyjnym. 

Wre praca na budowie nowoczesnego wołomińskiego Przedszkola nr 9 im. Jasia i Małgosi. Po 9 miesiącach 
od wmurowania kamienia węgielnego pod siedzibę przedszkola u zbiegu ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego i 
Armii Krajowej w Wołominie powstał już nowy budynek. Trwają kolejne prace, m.in. wykonanie elewacji z ocie-
pleniem, ścianek działowych i tynków wewnętrznych, instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania 
i elektrycznych. Koniec  inwestycji wyznaczony został na 30 czerwca. 

Burmistrz Ryszard Madziar wraz 
ze swoim zastępcą Grzegorzem Mic-
kiewiczem zapoznali ze szczegółami 
inwestycji i dalszymi planami dyrek-
tora Przedszkola, Marię Krukowską. 

Nowoczesny obiekt na miarę XXI 
wieku, którego budowa ruszyła pod 
koniec 2012 r., będzie kosztował 
ponad 8,2 mln zł i spełni najwyższe 
standardy, zapewniając najmłodszym 
bezpieczeństwo oraz umożliwiając 
jeszcze lepszą opiekę nad nimi. Prace 
budowane, fi nansowane przez gminę 
Wołomin, wykonuje fi rma Budimpol 
z Warszawy. Nowoczesny, dwukon-
dygnacyjny budynek o kubaturze 
14450 m3 i całkowitej powierzchni 
użytkowej 1993,27 m2 zastąpi starą 

zniszczoną siedzibę, która funkcjo-
nuje od blisko 35 lat.

Na parterze znajdować się będą: 
trzy sale dydaktyczne, szatnia, sala 
zajęć ruchowych, sala doświadczeń 
przyrodniczych z oranżerią, admi-
nistracja, zespół żywieniowy, po-
mieszczenia techniczne oraz część 
pomieszczeń dodatkowych. Wszyst-
kie pomieszczenia dostępne będą 
z przestronnego hallu. Na piętrze 
zlokalizowano również trzy sale dy-
daktyczne, salę zajęć rytmicznych, 
pion specjalistyczny oraz pozostałe 
pomieszczenia pomocnicze. W za-
kres prac wchodzi też zakup, dostawa 
i montaż kompletnego wyposażenia 
w meble, pomoce dydaktyczne, wy-

posażenie technologiczno-sportowe 
i socjalno-sanitarne. Budynek będzie 
dostosowany do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Znajdą się tu gabinety 
m.in.: psychologa, logopedy, gabinet 
ciszy, sala do terapii sensorycznej, 
która wspomaga pracę zmysłów, 
wpływa na zmianę zachowania w sfe-
rze motorycznej, emocjonalnej i po-
znawczej, a co za tym idzie poprawia 
skuteczne uczenie się. 

Co ważne, nowa przestronna pla-
cówka gwarantuje dodatkowe miej-
sca dla przedszkolaków. Sześciood-
działowe przedszkole pomieści aż 
150 dzieci. Podobnie jak w innych 
przedszkolach, wnioski o przyjęcie 
można składać już od 17 marca. 

- Nasi najmłodsi mieszkańcy będą 
tu mieli komfortowe warunki do 
zabawy i nauki. Stawiamy na lepszy 
standard opieki nad dziećmi. Warto 
robić tak dobre inwestycje prorodzin-
ne. Gwarantuję, że zarówno dzieci, 
jak i rodzice będą zadowoleni - ak-
centował burmistrz Ryszard Madziar.

Gmina zadbała także o zmotory-
zowanych rodziców, którzy przywożą 
swoje pociechy do przedszkola - od 
strony ul. Piłsudskiego powstaną 
miejsca parkingowe. Przydadzą się 
już we wrześniu, kiedy nowe przed-
szkole nr 9 im. Jasia i Małgosi zosta-
nie ofi cjalnie otwarte.
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Dokończenie tekstu ze str. 1

Kobyłka poprzez uzbrojone te-
reny oraz plany zagospodarowania 
przestrzennego stała się   miastem 
atrakcyjnym do zamieszkania i 
inwestowania, dlatego też odnoto-
wujemy stały wzrost liczby miesz-
kańców. Kolejnym omawianym 
tematem były inwestycje. Zastępca 
Burmistrza Piotr Grubek podsu-
mował inwestycje zrealizowane w 
2013 roku oraz przedstawił założe-
nia inwestycyjne na obecny rok, w 
których znalazły się m.in. moder-
nizacja ul. Żymirskiego, budowa 
hali sportowej. Na zakończenie tej 
części spotkania Zastępca Burmi-
strza Karina Jaźwińska dokonała 
podsumowania sytuacji w oświa-
cie, która stanowi największą część 
wydatków budżetowych. Prezen-

tacja, oprócz ogólnych danych o 
placówkach oświatowych i ich fi -
nansowaniu, zawierała informacje 
o trwających oraz planowanych 
projektach zewnętrznych w szko-
łach, a także zestawienie wyników 
egzaminów klas szóstych i gimna-
zjalnych w porównaniu do śred-
niej powiatowej i wojewódzkiej. 

Druga część spotkania była po-
święcona pytaniom i sugestiom 
mieszkańców. Każdy mógł poru-
szyć istotną dla siebie, jak i całej 
społeczności sprawę. Do dyspozy-
cji pytających było kierownictwo 
Urzędu, radni oraz kierownicy 
poszczególnych wydziałów. W 
ciągu każdego (blisko 3 godzinne-
go) spotkania mieszkańcy najczę-
ściej pytali o inwestycje drogowe 

miasta, powiatu, a także Polskich 
Kolei Państwowych. Dużym za-
interesowaniem cieszyła się także 
sprawa Partnerstwa Publiczno – 
Prywatnego, planowanego w rejo-
nie ulic Fałata, Leśnej, Ręczajskiej 
i Nadarzyńskiej, która między 
innymi zakłada 1000 m2 nowych 
pomieszczeń użyteczności pu-
blicznej w tym na bibliotekę pu-
bliczną, czy fi lię ośrodka zdrowia. 
Kolejną istotną kwestią była sieć 
ścieżek rowerowych na terenie ca-
łego miasta. Po spotkaniu każdy z 
przybyłych mógł jeszcze indywi-
dualnie dopytać o różne ważne dla 
niego kwestie, czy też zapoznać się 
m.in. z mapami dotyczącymi pla-
nowanej inwestycji kolejowej. 

Całodzienna opieka 
nad starszą kobietą. 

Możliwość zamieszkania 
- Ząbki. 

Tel. 500 119 594

Tyle udało się zebrać podczas 
Charytatywnego Koncertu na rzecz 
Hospicjum Opatrzności Bożej w 
Wołominie. Nie byłoby to możliwe, 
gdyby nie wspaniali goście i dar-
czyńcy, którym z całego serca ser-
decznie dziękujemy. 

28 luty br. z pewnością pozostanie 
na długo w pamięci, poprzez nie-
zwykły wieczór w gościnnym Hotelu 
GREGORY w Kobyłce, wypełniony 
fantastyczną muzyką , ale przede 
wszystkim niepowtarzalną atmosfe-
rą wspólnego pomagania. 

Gospodarze wieczoru prezes 
Stowarzyszenia JEDEN POWIAT 
Robert Roguski oraz dyrektor Ho-

spicjum Opatrzności Bożej w Woło-
minie ks. Dariusz Czupryński, powi-
tali wszystkich gości, wśród których 
był gość specjalny - nasza srebrna 
medalistka olimpijska z Soczi Luiza 
Złotkowska.  Niezapomnianych wra-
żeń dostarczyli soliści Joanna Ho-
rodko i Piotr Rafałko oraz Orkiestra 
Wojskowa Garnizonu Warszawa pod 
dyr mjr. Artura Czereszewskiego. 
Duże emocje wzbudziła też aukcja 
specjalnych darów, dzięki której uzy-
skano 1400 złotych. 

Koncert zakończono jakże wzru-
szającym utworem „Barka”, którego 
słowa były jego  mottem przewod-
nim „ … Ty na mnie spojrzałeś”. 

19 marca w Urzędzie Miejskim 
odbyło się pierwsze spotkanie doty-
czące budowy wiaduktu w Tłuszczu. 
W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz 
Tłuszcza Paweł Bednarczyk, Główny 
Specjalista ds. Infrastruktury Drogo-
wej Piotr Gołoś, przedstawiciele PKP 
Polskich Linii Kolejowych S.A. Jerzy 
Korzeniowski i Stanisław Chraszcz 
oraz przedstawiciele fi rmy IDOM In-
żynieria, Architektura i Doradztwo 
Jordi Pinilla Recasens, Artur Jaroń, 
Marcin Nowakowski oraz Martyna 
Milewska.

Spotkanie zorganizowano w związ-
ku z rozpoczęciem realizacji pracy 
nad projektem dot. „Zaprojektowania 
bezkolizyjnego skrzyżowania z torami 
linii kolejowej Nr 6, Nr 10 i Nr 513 w 
miejscowości Tłuszcz”.

Pan Jerzy Korzeniowski, Dyrektor 
Projektu, przedstawił plan realizacji 
projektu. Poinformował, iż równolegle 
będą prowadzone prace w następu-
jących dziedzinach: aspekty środo-
wiskowe, przygotowanie koncepcji 
programowo – przestrzennej, a po 
zatwierdzeniu koncepcji zostaną przy-
gotowane projekty budowlany i wyko-
nawczy.

Przedstawiciele fi rmy IDOM przed-
stawili wstępne propozycje wariantów 
koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowa-
nia z torami linii kolejowej Nr 6, Nr 10 
i Nr 513, po czym omówiono przedsta-
wione propozycje. W przedstawionych 
projektach zostaną naniesione zmiany, 
o które poprosili przedstawiciele Urzę-
du Miasta.

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka” (bł. Jan 
Paweł II), dlatego podejmujemy trud, by zadbać o wychowanie młodego pokolenia, o przyszłość naszych dzieci i 
całego polskiego społeczeństwa.

25 marca w Zielonce uroczyście rozpoczęto kampanię nadawania Certyfi katów „Szkoła Przyjazna Rodzinie”. 
Do programu przystąpiło 20 placówek oświatowych z terenu całego powiatu wołomińskiego.

Uroczystość rozpoczęła się 
konferencją, którą prowadził 
Bartosz Marczuk – dziennikarz 
i publicysta dziennika Rzeczpo-
spolita, uhonorowany za swoją 
pracę w 2013 r. Tulipanem Na-
rodowego Dnia Życia w kategorii 
Dziennikarz, społecznie działacz 
ZDR 3+, ojciec pięciorga dzieci.

Jako pierwszy głos zabrał 
Ksiądz Dziekan Mieczysław Ste-
faniuk, na wstępie witając i po-
zdrawiając zebranych w imieniu 
swoim i Księdza Arcybiskupa 
Henryka Hosera, który ze wzglę-
du na uroczystości związane z 
obchodami 22. rocznicy powsta-
nia diecezji warszawsko-praskiej 
nie mógł przybyć do Zielonki. 
Ksiądz Stefaniuk wyraził swoje 
poparcie dla idei, mówiąc: "Mam 
nadzieję, że ten certyfi kat przy-
czyni się do uratowania dobrego 
wychowania oraz do uratowania 
polskich rodzin".

Janusz Wardak z Akademii 

Familijnej, podkreślił ogromną 
wartość słów za którymi powinny 
stać czyny jako najlepszy wzorzec 
dla własnych dzieci. Przekazywa-
ne dzieciom wartości powinny 
być spójne - zarówno szkoła, jak 
i rodzice powinni współpracować 
w tym zakresie.

Starosta Wołomiński Piotr 
Uściński przywołał art. 18 Kon-
stytucji RP: „Małżeństwo jako 
związek kobiety i mężczyzny, ro-
dzina, macierzyństwo i rodziciel-
stwo znajdują się pod ochroną i 
opieką Rzeczypospolitej Polskiej.” 
Stąd idea programu nadawania 
Certyfi katów "Szkoły Przyjaznej 
Rodzinie", w której promowane 
są tradycyjne wartości. 

– Chcemy upowszechniać 
programy promujące życie w ro-
dzinie, dotyczące wychowania 
dzieci zgodnego z tradycyjnym 
modelem rodziny, promować 
normalną rodzinę - mówił staro-
sta Uściński.

Jacek Sapa z Centrum Wspiera-
nia Inicjatyw dla Życia i Rodziny 
wyraził swój entuzjazm w związ-
ku ze startem kampanii na terenie 
powiatu wołomińskiego. „Pro-
gram służy odbudowie zaufania 
i życzliwości pomiędzy szkołą a 
rodzicami. Chcemy, aby rodzice 
byli pewni, że ich dziecko będzie 
dobrze wychowywane i uczone, a 
nie deprawowane. Oferta eduka-
cyjna musi być pewna i bezpiecz-
na” – podkreślał.

Kolejnym punktem programu 
było odczytanie deklaracji przy-
stąpienia do programu i podpi-
sanie jej przez dyrektor Nowiń-
ską-Mróz oraz przedstawicieli 
Centrum Wspierania Inicjatyw 
dla Życia i Rodziny - Prezesa 
Jacka Sapę i Wiceprezes Kami-
lę Klechę. Uroczyście wręczono 
Certyfi kat dla Zespołu Szkół w 
Zielonce oraz pozostałym szko-
łom, które przystąpiły do progra-
mu.
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mgr Anna 
Susidko

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO 
MARIUSZ ASTASIEWICZ

ul. Powstańców 47 lok. 16, 05-091 Ząbki
tel. 694 315 734, e-mail: astasiewicz.mariusz@gmail.com

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

Co to jest ADHD?
Około 3-5% dzieci w wieku szkol-

nym cierpi na zespół nadpobudli-
wości psychoruchowej z defi cytem 
uwagi. Jest to tzw. ADHD czyli 
Attention Defi cit Hyperactivity Di-
sorder. Zespół ten nazywany też 
nadruchliwością charakteryzuje się 
impulsywnością, nadmierną ruchli-
wością, trudnością w utrzymaniu 
uwagi. Te objawy składają się na 
trudności, które wpływają na sku-
teczność wykonywania przez dzieci 
zadań. Najczęściej obserwuje się to 
zaburzenie u chłopców przed okre-
sem adolescencji (6-9 razy częściej 
niż u dziewczynek). Najczęściej 
ujawnia się przed 8 r.ż.

Jakie są objawy ADHD?
Dzieci z zespołem ADHD cierpią 

na: 
1.  nadmierną aktywność mię-

śniową: biegają, wiercą się
2.  mają trudności z utrzyma-

niem uwagi, są roztargnione 
i często nie potrafi ą podążać 
za instrukcją lub wypełniać 
poleceń

3.  prezentują impulsywne za-
chowania i niską tolerancję 
na frustrację

4.  osiągają statystycznie o 7-15 
punktów niższy wynik w ba-
daniach testami na inteligen-
cję

5.  mają skłonność do nieprze-
rwanego mówienia 

6.  bywają niedojrzałe społecz-
nie. Ponieważ nie przestrze-
gają obowiązujących zasad, 
często dzieci te negatywnie 
wpływają na otoczenie. Mają 
trudności w relacjach z rodzi-
cami i rówieśnikami.

Jakie są przyczyny ADHD?
Badania wykazują, że problem 

wynika z kombinacji czynników 
genetycznych i środowiskowych. 
Nie znalazły w badaniach nato-
miast potwierdzenia sugestie, że 
nadpobudliwość wynika z czynni-
ków dietetycznych, a w szczegól-
ności ze spożywania barwników 
dodawanych do żywności. Nie ma 
też jednoznacznego wskazania na  
psychologiczną przyczynę tego za-
burzenia.

Jakie stosuje się metody w le-
czeniu tego zespołu?

Niestety brakuje zgodności co 
do efektywnej terapii oraz stoso-
wania leków uspokajających. Cie-

kawe i zaskakujące są obserwacje, 
że leki działające stymulująco na 
mózg, u dzieci z zespołem ADHD 
wywołują dokładnie odwrotny 
skutek, niż na dorosłych. Wpły-
wają mianowicie uspokajająco, 
obniżają aktywność, roztargnie-
nie, zwiększają uwagę i zdolność 
koncentracji. Farmakoterapia nie 
leczy tego zaburzenia a jedynie 
osłabia objawy behawioralne, co 
i dla rodziców, i dla nauczycieli, i 
dla rówieśników, i dla samych cho-
rych dzieci jest bardzo pożądane. 
Leki te należy przyjmować bardzo 
ostrożnie, tylko pod opieką do-
świadczonego psychiatry. 

Skutecznym podejściem tera-
peutycznym wydają się techniki 
behawioralne. Polegają one na 
wzmacnianiu pozytywnym i takim 
układaniu materiałów do uczenia 
się, aby zminimalizować błędy i 
zwiększać szanse na bezpośrednie 
osiąganie przez dziecko sukcesów. 

Najczęściej łączy się te dwa spo-
soby leczenia dzieci z zespołem 
ADHD.

mgr Anna Susidko

psycholog, psychoterapeuta

tel.723 09 80 70

www.groas.eu

§ 1. Panie Mecenasie, fi rma windykacyjna domaga się ode mnie zapłaty 
czesnego, którego rzekomo nie zapłaciłem na uczelni wyższej, choć studia 
skończyłem już 5 lat temu. Mało tego, sprawa trafi ła już do sądu, który 
wydał przeciwko mnie nakaz zapłaty, doręczony mi 22.03.2014r. Co mam 
zrobić, aby nie płacić, bo roszczenie jest chyba przedawnione? <Darek K.>

Panie Dariuszu, sprawa przedaw-
nienia roszczenia o zapłatę czesnego 
jest ostatnimi czasy wysoce kontro-
wersyjna i sporna, także wśród sę-
dziów. Dotychczas sądy przyjmowały, 
iż roszczenie to przedawnia się z upły-
wem lat dwóch od dnia wymagalno-
ści, utożsamiając umowę o studiowa-
nie z umową podobną do zlecenia 
(1). Względnie przyjmowało się, że 
roszczenie tego typu jest roszczeniem 
okresowym, tudzież związanym z 
prowadzeniem działalności gospo-
darczej i przedawnia się z upływem 
lat trzech (2). Ostatnio przełomowy 
okazał się wyrok Sądu Rejonowego 
w Słupsku, który orzekł, że roszcze-
nie to przedawnia się z upływem lat 
dziesięciu (3). To ostatnie zdanie po-
dzielają niektóre Sądy Okręgowe, np. 
w Krośnie, Piotrkowie Trybunalskim, 

Świdnicy, czy Rzeszowie (4). Panie 
Darku, radzę jak najprędzej w Sądzie, 
który wydał nakaz złożyć sprzeciw 
od nakazu zapłaty, koniecznie na 
formularzu SP, dostępnym na stronie 
www Ministerstwa Sprawiedliwości 
(5), w którym trzeba podnieść zarzut 
przedawnienia roszczenia oraz inne 
zarzuty przeciwko żądaniu pozwu. 
Ma Pan termin do 5.04.2014r. ! Jeżeli 
sąd uwzględni zarzut przedawnienia, 
powództwo zostanie oddalone. Ko-
niecznie trzeba stawić się na rozprawę 
i wnosić o zasądzenie zwrotu kosztów 
dojazdu do sądu i utraconego zarob-
ku w związku ze stawiennictwem. 
Szanowny Panie, życzę, aby trafi ł Pan 
na skład sądu, który podziela po-
gląd o dwu, czy trzyletnim terminie 
przedawnienia tych roszczeń (6).

(1) Art. 750 w zw. z art. 751 pkt 2 kodeksu cywilnego (szukaj na: www.isip.sejm.gov.pl);
(2) Art. 118 kodeksu cywilnego;
(3) Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 12.07.2013r. sygn. akt IV Ca 328/13 
(szukaj na: http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/);
(4) Wyroki Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31.10.2013r. sygn. akt 
II Ca 630/13, Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 21.01.2014r. sygn. akt II Ca 930/13 
(szukaj na: http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/);
(5) Formularz sprzeciwu SP szukaj na www.bip.ms.gov.pl/pl/formularze/formularze-
pism-procesowych-w-postepowaniu-cywilnym/;
(6) Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 22.01.2014r. sygn. akt III Ca 
901/13 (szukaj na: http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/).

§ 2. Mam takie pytanie. W ubiegłym roku rozliczając się z Fiskusem 
odliczyłem ulgę za Internet, ale dobiegły mnie informacje, że ulga ta się 
skończyła. Czy to prawda, że rozliczając PIT za 2013 rok nie odliczę już 
ulgi za Internet? <Basia>

Pani Barbaro, prawdą jest, że zasa-
dy odliczania ulgi internetowej ule-
gły zmianie, ale nie w ten sposób, że 
ustawodawca ją zupełnie zlikwidował. 
Obecnie, od 01.01.2013r., z ulgi tej 
można skorzystać tylko i wyłącznie w 
kolejno po sobie następujących dwóch 
latach podatkowych, a to pod warun-
kiem, że wcześniej nie dokonywano 
odliczenia za Internet w zeznaniach 
podatkowych. W praktyce oznacza to, 
że jeżeli rozliczyła Pani ulgę za użytko-
wanie Internetu w zeznaniu rocznym 
za 2012 rok, to w tym roku również 
przysługuje Pani prawo do odliczenia 
w zeznaniu za 2013 rok. Jeżeli zaś w 
tym roku podatnik odlicza tę ulgę po 
raz pierwszy (tj. PIT za rok 2013), to 
i w przyszłym roku prawo do odlicze-
nia ulgi również będzie przysługiwało. 
Ważne jest, aby rozliczając zakończo-
ny właśnie rok podatkowy ( np. w 
deklaracji PIT 37), zaopatrzyć się w 

formularz PIT/O, który należy wypeł-
nić i załączyć do składanej deklaracji 
podatkowej. Do formularza koniecz-
nie proszę załączyć faktury za Internet 
wraz z dowodami opłaty (przelewu) 
za te usługi. Należy mieć również na 
uwadze, że ulga internetowa jest limi-
towana i roczny limit odliczeń wyno-
si 760 zł i tylko taką kwotę możemy 
maksymalnie odliczyć. 

Proszę pamiętać, że termin do skła-
dania deklaracji podatkowych upływa 
z dniem 30.04.2014r. i lepiej się nie 
pomylić, bo każda omyłka wymusza 
konieczność złożenia korekty. Korekty 
dokonujemy poprzez złożenie nowej, 
prawidłowo wypełnionej deklaracji 
PIT-37 i dołączenie pisemnego uza-
sadnienia korekty. Różnica polega 
na tym, że w części A deklaracji PIT-
37 w poz. 10 należy zaznaczyć opcję 
„korekta zeznania”, dołączamy też jej 
pisemne uzasadnienie.

Pomoc w wypełnianiu PIT za 2013 rok
Dyżury pracownika Urzędu Skarbowego 
w Wołominie, który służy pomocą w wy-
pełnianiu deklaracji podatkowych:
- w Urzędzie Miasta w Ząbkach w dniu 8 
kwietnia w godzinach 9.00-17.00;
- w Urzędzie Miasta Kobyłka w dniu 8 
kwietnia w godzinach 9.00 - 15.00;
- w CENTRUM HANDLOWYM M1 
w Markachw dniu 05 kwietnia w godzi-
nach 9.00-14.00 zostanie uruchomione 

stanowisko do elektronicznego wysyłania 
zeznań podatkowych za rok 2013;
- w Urzędzie Miasta Tłuszcz w dniach 02 
kwietnia oraz 16 kwietnia w godzinach 
9.00 - 15.00;
- w Urzędzie Miasta Zielonka w dniu 14 
kwietnia w godzinach 9.00 - 17.00;
- w Urzędzie Miasta Marki w dniu 10 
kwietnia w godzinach 9.00 - 15.00
(źródło: www.is.waw.pl/Index.htm?offi  ce=41)
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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

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

USŁUGI

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 CNNC, TIG, 3D, 
koła zębate Tok-frez, Wołomin, ul. 
Łukaszewicza 7 tel. (22) 787-61-80 

Piotr Tomczak to człowiek, który 
między innymi w naszym powiecie 
przybliża magiczny świat cyrku. 
Jako aktor estradowo-cyrkowy zna 
się na tym znakomicie. Posiada 
nie tylko pasję w tej dziedzinie, ale 
i profesjonalne wykształcenie. Jest 
absolwentem Państwowej Szkoły 
Cyrkowej w Julinku. Po ukończe-
niu szkoły otrzymał stypendium w 
National Ecole de Cirque Fratelini 
w Paryżu. Następnie odbył tournée 
po Europie, biorąc udział między 
innymi w Międzynarodowym Fe-
stiwalu Cyrkowym Monte Carlo.  

W jaki sposób działa magia 
cyrku?

Magia cyrku... to tak jak zachwy-
camy się pięknym obrazem,  do-
brą książką czy ładnym fi lmem. 
Podobnie aktor cyrkowy, artysta 
wykorzystując talent, poparty pra-
cą oraz współpracą z muzykami, 
kostiumologami, scenografami, a 
także reżyserami prezentuje w etiu-
dach, numerach czy spektaklach 
cyrkowych umiejętności żongler-
skie, ekwilibrystyczne, akrobatycz-
ne, gimnastyczne,  prestidigitator-
skie, klownowskie czy treserskie 
zachwyca, wzrusza, oczarowuje, 
porusza serca, wzbudzając  podziw, 
nierzadko niedowierzanie, że coś 
takiego może wykonać człowiek.

Niektórzy mówią, że życie jest 
jak cyrk. Zgadza się Pan z tym?

Czy życie jest jak cyrk? … Chyba 

tak, także w życiu może się wyda-
rzyć niemożliwe lub cyrk jest okrą-
gły i my też rodzimy się, przeżywa-
my życie i umieramy i tak w koło. 
Jeśli ktoś przeżył życie pięknie to 
tak jakbyśmy oglądali wspaniały 
spektakl cyrkowy. Jeśli ktoś przeżył 
życie nie najlepiej, to tak jakbyśmy 
byli w kiepskim cyrku bez duszy.

Gdzie na terenie powiatu woło-
mińskiego można uczęszczać na 
Pana zajęcia?

W Akademii Sztuki Cyrkowej, 
prowadzonej w  Miejskim Ośrod-
ku Kultury w Ząbkach oraz Miej-
skim Ośrodku Kultury Kobyłce

Jak one przebiegają? Wymaga-
ją wysiłku fi zycznego czy tylko 
optymistycznego podejścia?

Uczę akrobatyki, żonglerki, 
ekwilibrystyki oraz magicznych 
sztuczek. Ppotrzeba trochę wysił-

ku fi zycznego i przede wszystkim 
optymistycznego nastawienia.

Zgadza się Pan ze słynnym 
sformułowaniem, że śmiech to 
zdrowie?

O tak, śmiech to dużo zdrowia, 
to fakt, który potwierdzany jest 
przez lekarzy.

Osoby dorosłe też mogą czer-
pać radość z magii cyrku?

Jak najbardziej, sztuka cyrkowa 
ma swoich odbiorców od 2 do 100 
lat a może i więcej.

Miałem przyjemność występo-
wać na Międzynarodowym Festi-
walu Sztuki Cyrkowej w Monte 
Carlo, dorosłych na przedstawie-
niach było 1500 a dzieci około 100.

W obecnych czasach ludzie nie 
radzą sobie ze stresem. Jaka miał-
by Pan radę dla zestresowanych 
osób?

Rada na stres: może spróbować 
odnaleźć pasję i z uśmiechem ją 
realizować.

RADZYMIN

18 marca zespół Teatru "Norwidowcy" z Liceum Ogólnokształcącego w Ra-
dzyminie wystąpił przed publicznością  Miejskiej Sali Koncertowej ze spek-
taklem słowno-muzycznym   "Kopciuszek". Nie jest to pierwsza inicjatywa 
licealistów skierowana do najmłodszej widowni. Młodzież przygotowała pani 
Maria Różycka, nauczycielka języka polskiego

Spektakl dostarczył wielu wzruszeń. W bajkowej scenerii ujawniły się ar-
tystyczne talenty licealistów, m.in. charyzmatycznej Klaudii Jóźwiak, odtwór-
czyni roli macochy, Joanny Kostrzewy i Kingi Głowackiej, w niezapomnianych 

kreacjach złych sióstr, a wreszcie 
Marty Szczepanik, która wcieliła się 
w rolę tytułowej bohaterki, urzekając 
publiczność zarówno grą aktorską, 
jak i pięknym głosem. Nie można po-
minąć także Szymona Cymera w roli 
królewicza, którego kreacja zasko-
czyła widzów. Nad całością czuwali 
narratorzy Aleksandra Syrówka i Ka-
rol Bąk, który dodatkowo zachwycił 
wszystkich niezapomnianymi aran-
żacjami muzycznymi. 

Tyle udało się zebrać podczas Charytatywnego Koncertu na rzecz Hospicjum Opatrzności Bożej w Wołomi-
nie. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wspaniali goście i darczyńcy, którym z całego serca serdecznie dziękujemy. 

28 luty br. z pewnością pozostanie na długo w pamięci, poprzez niezwykły wieczór w gościnnym Hotelu GREGORY 
w Kobyłce, wypełniony fantastyczną muzyką , ale przede wszystkim niepowtarzalną atmosferą wspólnego pomagania. 

Gospodarze wieczoru prezes Stowarzyszenia JEDEN POWIAT Robert Roguski oraz dyrektor Hospicjum Opatrz-
ności Bożej w Wołominie ks. Dariusz Czupryński, powitali wszystkich gości, wśród których był gość specjalny - nasza 
srebrna medalistka olimpijska z Soczi Luiza Złotkowska.  Niezapomnianych wrażeń dostarczyli soliści Joanna Horod-
ko i Piotr Rafałko oraz Orkiestra Wojskowa Garnizonu Warszawa pod dyr mjr. Artura Czereszewskiego. Duże emocje 
wzbudziła też aukcja specjalnych darów, dzięki której uzyskano 1400 złotych. 

Koncert zakończono jakże wzruszającym utworem „Barka”, którego słowa były jego  mottem przewodnim „ … Ty 
na mnie spojrzałeś”. 
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Burmistrz Kobyłki Robert Roguski otrzymał Honorowy Czarny Pas od Polskiego Związku Kickboxingu za 
wspieranie kickboxingu w Polsce.  Jest to drugie takie wyróżnienie nadane włodarzowi miasta w Polsce.

Nadane wyróżnienie wręczono 
burmistrzowi 18 marca 2014 r. pod-
czas wizyty prezesa Polskiego Związ-

ku Kickboxingu, a zarazem założy-
ciela  tej dyscypliny w Polsce, Pana 
Andrzeja Palacza, wiceprezesa Pana 

Gerarda Zdziarskiego oraz trenera 
Kadry Narodowej Pana Grzegorza 
Engela w Kobyłce. 

W dniach 15-16 marca w Tarnobrzegu odbyły się XXIII Mistrzostwa Polski juniorek, juniorów i seniorów oraz 
weteranów w wyciskaniu sztangi leżąc. W pięknej hali i przy doskonałej organizacji startowało z MKS Wicher 
ośmiu zawodników. Padło kilkanaście rekordów Polski we wszystkich grupach wiekowych. 

O wysokim poziomie mogą 
świadczyć podnoszone ciężary. Na 
podkreślenie zasługują rekordy Pol-
ski seniorów do 83 kg - 275 kg i w kat. 
120 kg+ aż 302,5 kg. Mistrzostwa te 

były eliminacją do Mistrzostw Świa-
ta, które odbędą się w maju w Danii. 
Dwóch naszych zawodników Patryk 
Krzyszczak i Artur Białek zostaną 
powołani na te mistrzostwa. Sześciu 

naszych zawodników poprawiło 
znacznie swoje rekordy życiowe. 

Oto wyniki i miejsca naszych 
zawodników:

Juniorzy do 18 lat:
Koseski Łukasz kat.83kg 140kg 4 miejsce rekord życiowy

Juniorzy do 20 lat:

Krzyszczak Patryk kat.66kg 155kg 2 miejsce rekord życiowy
Rzempołuch Cezary kat.83kg 170kg 3 miejsce rekord życiowy
Zaniewski Dawid kat.105kg 170kg 1 miejsce rekord życiowy
Jędrysiak Łukasz kat.120kg 135kg 2 miejsce rekord życiowy

Juniorzy do 23 lat:
Białek Artur kat.66kg 155kg 2 miejsce
Doruch Łukasz kat.120kg 160kg 2 miejsce

Seniorzy
Białek Rafał kat.66kg 160kg 3 miejsce

Szkoda, że Doruchowi sędziowie 
spalili wyciśnięty ciężar, popełnił on 
niewielki błąd unosząc głowę pod-
czas wyciskania. W trzecim podej-
ściu poprosił na sztangę 200 kg i tym 
razem nie docisnął ciężaru, przez co 
musiał się zadowolić wynikiem 160 
kg, co dało mu 2 miejsce.

Kolejny raz zawodnicy Krzyszczak 
i Białek walczyli w jednej kategorii 
wagowej ale w innych grupach wie-

kowych. Tym razem obaj uzyskali 
jednakowy wynik ale Krzyszczak był 
lżejszy i okazał się lepszy.

Na uwagę zasługuje też bardzo 
dobry wynik Cezarego Rzempołu-
cha, który wagą ciała przegrał srebr-
ny medal. Nasi juniorzy do lat 20 w 
punktacji klubowej z ilością 38 pkt. 
zajęli 2 miejsce. To był bardzo udany 
start naszych zawodników.    

Stanisław Bielewicz

DĄBRÓWKA

9 marca br. w hali sportowej przy Pu-
blicznym Gimnazjum im. Tadeusza w 
Dąbrówce odbył się II Turniej Trójek Ko-
szykarskich o Puchar Wójta Gminy Dą-
brówka. W turnieju wystąpiło 6 drużyn. 
Zawody prowadzili nauczyciele wychowa-
nia fi zycznego – Dariusz Lorek i Damian 
Stachurski, a w prowadzeniu biura za-
wodów pomagali uczniowie gimnazjum. 
Rozgrywki prowadzone były systemem 
„każdy z każdym” – w sumie rozegrano 15 
spotkań. Po ponad trzech godzinach zma-

gań, które upłynęły w atmosferze zdro-
wej rywalizacji, wyłoniono zwycięzców.

Oto ostateczna klasyfi kacja turnieju:
1. Gentelmeni w spodenkach
2. Najpierw masa, później rzeźba
3. AZS Gimnazjum Dąbrówka
4. Green Team
5. Gimnazjaliści Dąbrówka
6. Team Potwierdzone Info

ZIELONKA

20 marca w Karczewie odbyły 
się fi nały zawodów Międzypowia-
towych w piłce ręcznej dziewcząt 
szkół podstawowych. W zawodach 
udział wzięły mistrzowie pięciu po-
wiatów: otwockiego (SP12 Otwock), 
legionowskiego (SP7 Legionowo), 
nowodworskiego (SP Dębinki), pia-
seczyńskiego (SP3 Piaseczno) oraz 
wołomińskiego (SP2 Zielonka).

Dziewczęta z zielonkowskiej 
Dwójki w pierwszym meczu pew-
nie pokonały SP7 Legionowo 12:4,   
w drugim meczu jeszcze pewniej 
zwyciężyły SP3 Piaseczno 11:1. W 
kolejnym meczu dziewczęta nie dały 

sobie rzucić bramki, zwyciężając SP 
Dębinki 11:0, w ostatnim decydu-
jącym spotkaniu po bardzo drama-
tycznej końcówce pokonały drużynę 
SP12 Otwock 12:11.  

Na zakończenie drużyna otrzy-
mała piękny puchar, medale oraz 
upominki ufundowane przez Po-
wiatowy Szkolny Związek Sportowy 
w Otwocku oraz przez Starostwo 
Powiatowe w Otwocku. W maju 
drużyna SP 2 Zielonka będzie repre-
zentowała miasto, powiat i rejon w 
Mazowieckich Igrzyskach Młodzie-
ży Szkolnej które zostaną rozegrane 
w Siedlcach.  SK


