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KLEMBÓW

Zdaje się, że to coraz powszechniej obowiązująca maksyma w świecie 
biznesu. Najgłośniej mówiło się o tym przy okazji realizacji dużych inwe-
stycji drogowych, kiedy to główny wykonawca nie uznawał za stosowne 
zapłacić za pracę wielu podwykonawców. Jak się okazuje podobnych przy-
padków nie brakuje i na naszym podwórku. Ze swoim problemem zgłosił 
się do nas przedsiębiorca z Tłuszcza, który został poszkodowany przez 
wrocławską fi rmę, która na rzecz gminy Klembów realizuje dużą inwesty-
cję o wartości ponad 4 mln zł. Projekt dotyczy informatyzacji gminy, w 
ramach którego wykonawca buduje m. in. 4 duże wieże, z których będzie 
nadawany sygnał umożliwiający korzystanie z Internetu.

Jeszcze pod koniec zeszłego roku 
wrocławska fi rma Netpioneer Sp. 
z o. o. wykonując fundamenty pod 
wspomniane wieże zakupiła z tłusz-
czańskiej betoniarni beton o wartości 
blisko 50 tys. zł. Faktury zostały wy-
stawione, a potem od nich zapłacony 
podatek VAT.

Po dwóch miesiącach przedsiębior-
ca kontaktował się z centralą fi rmy i 
prosił o uregulowanie należności. Za-
skakująca jest reakcja przedstawicieli 
fi rmy Netpioneer, którzy niesłychanie 
się zdziwili, że przedsiębiorca zwrócił 
się o swoją należność. 

O problemie poinformowaliśmy 
wójta gminy Klembów Kazimierza 
Rakowskiego. Otrzymaliśmy zapew-

nienie, że fi rma Netpioneer nie otrzy-
mała z gminy jeszcze ani grosza i na 
pewno nie dostanie, gdy się nie rozli-
czy z tłuszczańską fi rmą. 

Jak na razie przedsiębiorca nie dość, 
że nie dostał swojego wynagrodzenia, 
to musiał zapłacić podatek VAT, tym 
samym dokładając do interesu. 

Obecnie wznoszone są metalowe 
konstrukcje wieży. Sprawdzimy, czy 
wrocławska fi rma robi to własnymi 
siłami, czy także wynajęła sobie pod-
wykonawcę, któremu nie zapłaci.

Sprawę będziemy pilotowali, a wię-
cej szczegółów podamy już w kolej-
nym numerze.

Mirosław Oleksiak 

JADÓW

Dwaj mężczyźni zostali zatrzymani podczas demontażu toyoty auris, którą skradziono dzień wcześniej. 
33-letni Łukasz M. oraz 33-letni Łukasz K. usłyszeli już zarzuty dotyczące ukrycia i demontażu skradzionego 
samochodu. Na terenie dwóch posesji mundurowi ujawnili wiele różnych części samochodowych, które naj-
prawdopodobniej pochodzą z rozbiórek kradzionych pojazdów. Decyzją prokuratora mężczyźni zostali objęci 
dozorem policyjnym.

Wykonując czynności operacyjne 
funkcjonariusze dotarli do posesji 
w gminie Jadów, gdzie dwaj męż-
czyźni demontowali samochód. 

Policjanci natychmiast ustalili, że 
pojazd ten pochodzi z przestępstwa 
- został dzień wczesnej skradziony. 
Na terenie tej oraz sąsiedniej posesji 

znajdowało się wiele różnych części 
samochodowych, które najprawdo-
podobniej pochodzą z przestępstw.

wz

MARKI

14 kwietnia o godz. 10.30 miał 
miejsce giełdowy debiut obliga-
cji wyemitowanych przez Mia-
sto Marki. Mareckie obligacje 
będą notowane na rynku Catayst. 
Marki są pierwszą gminą w po-

wiecie wołomińskim, której ob-
ligacje będą notowane na gieł-
dzie. Ich oprocentowanie oparte 
będzie na sześciomiesięcznym 
wskaźniku WIBOR oraz marży w 
wysokości 1,4 %.   Okres wykupu 

rozłożony jest na 5 lat i rozpoczy-
na się w listopadzie 2018 roku. 
Środki pozyskane z emisji prze-
znaczone zostaną na inwestycję w 
rozwój miasta oraz do obsługi za-
dłużenia.

RADZYMIN

Śmigus Dyngus (21 kwietnia 2014 r.) na spływie kajako-
wym to ciekawa oferta dla osób ceniących wypoczynek na 
łonie natury. Dla zainteresowanych przygotowano dwie trasy 
spływu w bezpośrednim sąsiedztwie Radzymina:

1. Spływ Rządzą na odcinku Rejentówka-Arciechów.
2. Spływ Bugiem na odcinku Kuligów-Arciechów.
Obie trasy kończą się na Jeziorze Zegrzyńskim, tak aby 

uczestnicy mogli wypłynąć na jego wody.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy lub te-

lefoniczny.
Więcej informacji na http://www.kajaki.pro

SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ W 
TŁUSZCZU O POW. OK. 2100 M2 (30X70M) 

DWUSTRONNY DOJAZD, MOŻLIWOŚĆ 
PODZIAŁU, MEDIA: WODOCIĄG, GAZO-
CIĄG, LINIA ENERGETYCZNA, DROGA 

ASFALTOWA. TEL: 694-759-987

SPRZEDAM DZIAŁKĘ 500M2, 
UL. KOSYNIERÓW ZĄBKACH, 

TEL. 690-312-293
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2 CO? GDZIE? KIEDY?

KOBYŁKA

MARKI

ZĄBKI

TŁUSZCZ

KULTURALNE:
■ 16 maja – koncert hip -hopowy
INNE:

■ 3 maja – Święto uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja 

■ 31 maja – Dzień Dziecka

KULTURALNE:
■ 26 kwietnia - Miejski Ośrodek Kultury , godz. 17.00, otwarcie wystawy 

malarstwa Anny Siekierko oraz koncert grupy Klan 
SPORTOWE:       INNE:

KULTURALNE:
■  26 kwietnia - Autokarowy 

wyjazd do KINA "PRAHA" na fi lm 
"KAMIENIE NA SZANIEC". Reż.: 
ROBERT GLIŃSKI. Scen.: DO-
MINIK W. RETTINGER i WOJ-
CIECH PAŁYS. Wyjazd ze Strugi 
o godz. 15.00, a z ul. Malinowej o 
godz. 15.15. Bilety ulgowe w cenie 
10 zł. Przejazd autokarem bezpłat-
ny. 

INNE: 
■ 28 kwietnia 2014 (poniedzia-

łek) godz. 11.00 Przekazanie do 
Mareckiego Ośrodka Kultury kart 
zgłoszeń uczestników fi nału kon-
kursu  Sprawności Ortografi cznej 
DYKTANDO 2014 - XIX Edycja-- 
do 28 kwietnia 2014 (poniedzia-
łek) w godz. 12.00 - 19.00

■ Dyktando Finałowe w Marec-
kim Ośrodku Kultury (III etap) 6 
maja 2014 (wtorek) godz. 11.00 
Uroczyste podsumowanie w Ma-
reckim Ośrodku Kultury Powia-
towego Konkursu Sprawności 
Ortografi cznej Dyktando 2014 
z udziałem laureatów, patronów 
konkursu oraz zaproszonych go-
ści. Wręczenie nagród i dyplo-
mów. Wykład prof. Włodzimierza 
Gruszczyńskiego

■ 21 maja 2013 (poniedziałek) 
godz. 12.00.

■ 3 maja, godz. 12.00 – Uroczy-
ste obchody 223. rocznicy uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja w parafi i 
p.w. św. Izydora w Markach 

ZDROWIE:
■ 23 kwietnia, 28 kwietnia, 29 

kwietnia, 5 maja, 12 maja, w go-
dzinach 9.00-17.00 panie w wieku 
50-69 lat będą mogły bezpłatnie 
wykonać badanie mammogra-
fi czne w specjalnym mammobu-
sie ustawionym na parkingu przy 
Urzędzie Miasta Marki. Wyma-
gana jest wcześniejsza rejestracja 
pod numerami telefonów: (85) 
676 03 32 lub (85) 676 13 22, w 
godz. 8.00-20.00. Zainteresowa-
ne badaniem panie poza granicą 
wieku, mogą wykonać badanie od-
płatnie. Koszt badania mammo-
grafi cznego wynosi 80 zł, również 
wymagana jest wcześniejsza reje-
stracja telefoniczna

SPORTOWE:
■ 26 kwietnia - Olimpiada młodzie-

ży w sportach wędkarskich. W Progra-
mie: Test sprawnościowy, trójbój spin-
nigowy, test ekologiczny. Organizator: 
Koło PZW „Ciernik” nr 84 w Tłuszczu 

■ 27 kwietnia - Spławikowe Mi-
strzostwa Koła – II Termin, Olimpiada 
Młodzieży w sportach wędkarskich. 
Organizator: Koło PZW „Ciernik” nr 
84 w Tłuszczu 

■ 17 maja - Piknik Rodzinny w cza-
sie IV biegu Cichociemnych 

INNE:
■ 24 kwietnia - Dzień Papieski, ZS w 

Postoliskach oraz kościół parafi alny w 
Postoliskach

■  2 maja - Obchody Dnia Straża-
ka. Organizator: OSP Tłuszcz, Urząd 
Miejski 

■ 8 maja - Dzień Unii Europejskiej w 
Zespole Szkół w Tłuszczu

KULTURALNE:
■  25-28 kwietnia 20 Tłuszczańskie 

Biesiady z Książką. Organizator: Biblio-
teka Publiczna w Tłuszczu 

■ 3 maja - Święto Konstytucji. 
■ 5 maja- Zespół Szkół w Postoli-

skach - Rocznica Konstytucji 3-go maja 

KLEMBÓW
SPORTOWE:
■ 18  maja godz. 13.30 -  18.00, 

Zespół Szkół w Ostrówku w porozu-
mieniu ze Stowarzyszeniem Impuls 
organizuje RAJD ROWEROWY. W 
programie: przejazd do Franciszkowa, 
zawody sportowe, ognisko z piecze-
niem kiełbasek, powrót do ostrówka. 
Rajd jest bezpłatny. Zapisy w szkole do 
9 maja. Zapewniamy: napoje, pieczy-
wo, kiełbaskę, coś słodkiego.    

■ 10 maja – Sportowy Turniej Zło-
tych Piłek w dwóch dyscyplinach: 
piłki noznej oraz piłki siatkowej. Ter-
min zgłoszenia upływa 30 kwietnia. 
Miejsce: Zespół Szkół w Ostrówku. 
Wpisowe: 100 zł (dot. piłki nożnej)/ 
50 zł (dot. piłki siatkowej). Cały do-
chód przeznaczony będzie na zorga-
nizowanie Dnia Dziecka w Zespole 
Szkół w Ostrówku.  Telefon informa-
cyjny: 506 131 078.

DĄRBÓWKA
DLA KOBIET:
■ 25 kwietnia - Warsztaty AR-

TRISTY dla Pań w Gminnym 
Centrum Kultury w Dąbrówce 

INNE:
■  26 kwietnia, godz. 18.40 - 

Uroczystość dziękczynna w wi-
gilię kanonizacji Jana Pawła II w 
Kościele Parafi alnym pw. Pod-
wyższenia Krzyża Świętego w Dą-
brówce. 

■ 4 maja - Obchody 223. Rocz-
nicy uchwalenia Konstytucji 3 
Maja i Święto Strażaków

■ 11 maja - Uroczystości upa-
miętniające 70. Rocznicę zrzutów 
dla Polski Podziemnej. 

STRACHÓWKA
INNE:
■  Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska i Wójt Gminy Strachówka 

Piotr Orzechowski zapraszają na X „Vademecum 2014 – w korowodzie we-
selnym rodziców Cypriana Norwida”. Uroczystość odbędzie się 27 kwietnia 
w niedzielę kanonizacji Jana Pawła II.  Rozpocznie  się Mszą Świętą o godz. 
12:00 w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Strachówce. Po mszy złożymy 
kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II. Świąteczny korowód ruszy  ulicą Nor-
wida i Jana Pawła II do Sulejowa. 

WOŁOMINRADZYMIN KULTURALNE:
■ 23 kwietnia, godz. 12.00 -17.00,  

Miejska Biblioteka w Wołominie – Świa-
towy Dzień Książki i Praw Autorskich

■ 27 kwietnia, Fabryczka, godz. 18.00 
– Wystawa prac absolwentów Wydziału 
Rzeźby ASP w Warszawie – Pracownia 
Rzeźby 15

■ 30 kwietnia, godz. 18.00, Fabryczka 
– Koncert islandzkiej grupy ARSTIRID

SPORTOWE:
■  23 kwietnia 16.30, HURAGAN – 

Piłka nożna - Huragan Sobsmak Woło-
min – Pilica Białobrzegi (IIIL)

 KULTURALNE:
■  KABARETOWY SPEKTAKL 

MUZYCZNY - BEZ MĘŻCZYZN 
25.04.2014. ROKiS oraz Biblioteka 
Publiczna w Radzyminie zaprasza-
ją na JEDYNY KABARETOWY 
SPEKTAKL MUZYCZNY O WIEL-
KIEJ ARTYSTCE POCZĄTKU XX 
WIEKU - ANDY KITSCHMAN. 

Przedstawienie odbędzie się dnia 
25.04.2014 r. o godz. 19.00, w Ra-
dzymińskiej Sali Koncertowej przy 
ul. Konstytucji 3 maja 15. Wstęp 
wolny.

INNE:
■ 26 kwietnia, ROKiS, godz. 18.00  

5 – lecie Radzymińskiej Orkiestry 
Dętej – Koncert Galowy



Wiadomości.pwWiadomości.pw
WWW.WIADOMOSCIPW.PLreklama tel. 796-046-823

3SAMORZĄD

Gazeta Powiatu Wołomińskiego „Wiadomości.pw” Wydawca: SIM MEDIA Redaktor naczelny: Mirosław Olek-
siak, redaguje Zespół. Adres redakcji: 05-240 Tłuszcz, ul. Polna 5A tel. 694-759-987; 796 -046 -823, redakja@wiado-

moscipw.pl Reklama: tel. 796-046-823; 698-290-799, reklama@wiadomoscipw.pl

13 marca minął już rok od wy-
boru nowego papieża, który przy-
brał imię Franciszek. Ta rocznica 
przywołała wśród moich znajo-
mych – o bardzo różnych zresz-
tą światopoglądach – naprawdę 
ciekawą i dość konstruktywną 
dyskusję. Z tej naszej wymiany 
opinii wynikła jedna z konklu-
zji: najważniejszy jest człowiek. 
Okazało się, że większość z nas 
jest mile zaskoczona właśnie tym 
ludzkim zachowaniem papieża, 
jego skromnością, pokorą i mą-
drością, także tą życiową. Jego 
zachowanie, jako przecież osoby 
sprawującej władzę jest prawdzi-
wym przykładem, a jego przekaz 
jest genialny w swojej prostocie. 
Taka umiejętność mówienia o 
rzeczach trudnych to zdecydo-
wanie wielki dar, ale powinna 
być także przykładem dla wszyst-
kich sprawujących władzę, że 
najważniejszy jest człowiek. Pa-

Zwyczaje papieża zaskakiwały już 
w pierwszych dniach jego pontyfi ka-
tu. Jego Pierścień Rybaka jest nie ze 
złota, a tylko pozłacany, papież tele-
fonuje sam i nie prosi o pomoc swo-
jego sekretarza, podczas spotkań z 
wiernymi na powitanie używa zwro-
tów: „dzień dobry” czy „dobry wie-
czór”, a na koniec modlitwy  Anioł 
Pańki żegna wiernych słowami: 
„dobrej niedzieli” lub „smacznego 
obiadu”, nie jeździ luksusowymi li-
muzynami a często chodzi piechotą, 
wreszcie nie mieszka w Pałacu Apo-
stolskim, a w skromnym mieszkaniu 
w Domu Św. Marty. Także dzięki 
tym gestom poczuliśmy, że papież 
jest jednym z nas, że nie zamyka się 
za murami Watykanu, że wychodzi 
do ludzi, że chce słuchać o naszych 
problemach. 

Papieżowi Franciszkowi zawdzię-
czamy również wyznaczenie daty  
kanonizacji Błogosławionych Jana 
Pawła II i Jana XXIII,  która odbędzie 
się 27 kwietnia 2014 w Watykanie, 
podczas której dwaj błogosławieni 
papieże: Jan Paweł II oraz Jan XXIII, 
zostaną ogłoszonymi świętymi Ko-
ścioła katolickiego. Jan Paweł II zo-
stanie kanonizowany dziewięć lat 
po śmierci i trzy lata po beatyfi kacji, 
zaś Jan XXIII pół wieku po śmierci 
i trzynaście lat po beatyfi kacji. W 
przypadku Jana XXIII papież zde-
cydował o odstąpieniu od stwier-
dzenia cudu za wstawiennictwem 
błogosławionego. Będzie to pierwsza 
podwójna kanonizacja papieży w 
XXI wieku i zarazem pierwsza ka-
nonizacja głowy Kościoła od czasu 

kanonizacji Piusa X w 1954. Papież 
Franciszek , kanonizując  dwa tak 
wspaniałe autorytety moralne jaki-
mi niewątpliwie byli nasz rodak Jan 
Paweł II oraz Jan XXIII, wykazuje po 
prostu troskę o nas zwykłych ludzi, 
albowiem w tych trudnych czasach 
takich autorytetów i takich przykła-
dów nam potrzeba.

 Abstrahując od duchowego aspek-
tu, papież daje nam także przykład 
jak powinna wyglądać władza. Po-
kazuje nam, że powinna być cierpli-
wa, że rządzący powinni wychodzić 
do ludzi i słuchać o ich problemach, 
a nie zamykać się za murami urzę-
dów lub koncentrować się jedynie na 
materialnych aspektach – luksusowe 
gabinety, czy limuzyny z kierowcą. 
Daje także przykład jak ważny jest 
dialog, kompromis i pozytywna ko-
munikacja. Wreszcie pokazał nam, 
że władza jest po to, żeby służyć, a 
nie na odwrót i to, że najważniejszy 
jest człowiek. 

W naszej codzienności starajmy 
się o tym pamiętać i wtedy, kiedy 
tę władzę sprawujemy, ale również 
wtedy, gdy zmuszeni jesteśmy jej 
podlegać. Wielu obawiało się tego 
pontyfi katu, tej zmiany podejścia, tej 
zmiany wizerunku, ale chyba było 
warto. My też nie bójmy się zmian. 
Przykład papieża Franciszka poka-
zuje, że tam, gdzie jest szacunek dla 
człowieka, tam zmiana może być tyl-
ko na lepsze.

Elżbieta Radwan

pież Franciszek daje nam dowód i świadectwo umiłowania człowieka, a także  wyjątkowej skromności. 
Daje przykład, że władza to przede wszystkim szacunek dla drugiego człowieka. 
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Całodzienna opieka 
nad starszą kobietą. 

Możliwość zamieszkania 
- Ząbki. 

Tel. 500 119 594

Trwają przygotowania do powołania Miejskiej Rady Seniorów w Woło-
minie, która pełnić będzie funkcje doradcze i opiniodawcze. W jej skład 
wejdą osoby, które ukończyły 60 rok życia. Będą to członkowie organizacji 
pozarządowych działających na rzecz środowiska osób starszych, a także 
przedstawiciele burmistrza. To pierwszy taki projekt w powiecie woło-
mińskim.

W spotkaniu konsultacyjnym, któ-
re odbyło się 3 kwietnia, udział wzięli 
m.in. członkowie klubów senior-
skich i emeryckich z terenu gminy. 
Seniorom został przedstawiony do 
konsultacji projekt uchwały zakła-
dającej powołanie Rady Seniorów, 
która będzie reprezentować osoby 
starsze przed władzami gminy. We-
dług projektu skład osobowy Rady 
powoływany będzie zarządzeniem 
burmistrza na okres kadencji Rady 
Miejskiej. Rada ma ściśle współpra-
cować z władzami przy określaniu i 
realizacji potrzeb ludzi starszych, a 
także inicjować działania na rzecz 
seniorów. Będzie także wydawać 
opinie i formułować wnioski służące 
rozwojowi działalności na rzecz osób 
starszych oraz zgłaszać uwagi do 
aktów prawa miejscowego przygo-
towywanych przez burmistrza. Po-

przez swoje działania będzie budo-
wać pozytywny społeczny wizerunek 
osób starszych, a także przełamywać 
stereotypy na temat seniorów i sta-
rości. Obecni na spotkaniu seniorzy 
wyrazili pełną aprobatę dla tego typu 
działań. W najbliższych tygodniach 
będą oni mogli wnosić swoje uwagi 
i pomysły do projektu uchwały, któ-
ra następnie zostanie skierowana na 
sesję Rady Miejskiej i poddana pod 
głosowanie wołomińskich radnych.

- Dzięki poznaniu i zrozumieniu 
potrzeb osób starszych będziemy 
mogli wspierać jeszcze bardziej ich 
aktywność. To grupa osób z dużym 
potencjałem społecznym, ale także 
potrzebami i oczekiwaniami, dlatego 
współpraca i dialog są jak najbardziej 
potrzebne – powiedział burmistrz 
Wołomina, Ryszard Madziar.

W gminie Wołomin zameldowa-
nych jest ponad 10 tys. osób powy-
żej 60 roku życia. To 1/5 wszystkich 
mieszkańców gminy. Władze od lat 
podejmują działania na rzecz ak-
tywizacji działalności organizacji 
skupiających ludzi starszych oraz 
promowania pozytywnego wize-
runku osoby starszej jako człowieka 
aktywnego, w pełni wartościowego 
dla społeczności lokalnej. Seniorzy 
mogą korzystać z oferty kulturalnej, 
edukacyjnej czy bezpłatnych badań. 
Od wielu lat prężnie działa Woło-
miński Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku zrzeszający prawie 200 studentów, 
a także kluby seniora, związki eme-
rytów i inne organizacje wpierające 
osoby starsze.

Przedstawiciele organizacji bio-
rą udział w życiu społecznym i pa-
triotycznym miasta. Przy wsparciu 
Ośrodka Pomocy Społecznej i Miej-
skiego Domu Kultury włączają się 
w obchody uroczystości patriotycz-
nych, organizują spotkania okolicz-
nościowe czy wyjazdy integracyjne. 

W ubiegłym roku gmina włączyła 
się w „Rządowy Program na rzecz 
Aktywności Społecznej Osób Star-
szych na lata 2012 – 2013”. Miejska 
Biblioteka Publiczna zorganizowała 

TŁUSZCZ
Jan Paweł II w Tłuszczu
10 kwietnia w Społecznym Mu-

zeum Ziemi Tłuszczańskiej miało 
miejsce uroczyste otwarcie wystawy 
p.t. „Jan Paweł II w Radzyminie”. 
Wystawa upamiętnia wizytę Jana 
Pawła II w Radzyminie 13 czerwca 
1999 roku. Otwarcie wystawy wzbo-

gacił występ uczniów z Gimnazjum 
im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu 
oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II. Ekspozycja czynna 
będzie do końca maja w godzinach 
8.00 do 16.00 od poniedziałku do 
piątku lub po uzgodnieniu telefo-
nicznym (29) 75 73 894. 

STRACHÓWKA
Pamięci bohaterów Powstania 

Styczniowego
Na początku kwietnia w miejsco-

wości Kąty-Wielgi odbyły się Ob-
chody upamiętniające bohaterów 
Powstania Styczniowego, organizo-
wane przez Starostę Wołomińskiego 
Piotra Uścińskiego oraz Wójta Gmi-
ny Strachówka Piotra Orzechow-
skiego. Uroczystości rozpoczęły 
się od Mszy Świętej w kościele pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Strachówce, którą odprawił 

ksiądz proboszcz Mieczysław Jerzak. 
W dalszej kolejności wszyscy goście 
udali się przed mogiły powstańcze 
z 1863 r. w Kątach-Wielgich, gdzie 
kwiaty i wieńce złożyły delegacje 
lokalnych władz samorządowych, 
kombatantów oraz uczniów.

Po zakończeniu części ofi cjal-
nej, młodzież z Zespołu Szkół im. 
Rzeczpospolitej Norwidowskiej w 
Strachówce zaprezentowała program 
patriotyczny, który zakończył uro-
czystość.

projekt edukacyjny „Spotkania z pa-
sjami”, podczas których seniorzy mo-
gli spotkać się ze znanymi osobami 
(Krystyna Janda, Hanna Bakuła czy 
Jacek Pałkiewicz), które opowiadały 
o swoich pasjach realizowanych w 
wieku emerytalnym. Seniorzy mogli 
wziąć też udział w trwającym cztery 
miesiące kursie obsługi komputera i 
korzystania z Internetu. 

W ramach „Programu działań z 
zakresu ochrony zdrowia” gmina 
wspiera seniorów w zakresie pro-
fi laktyki osteoporozy oraz grypy 
sezonowej, organizując bezpłatne 

badania i szczepienia. W ciągu roku 
korzysta z nich ok. 1000 osób. Dzięki 
temu zwiększa się świadomość po-
trzeb przeprowadzania badań pro-
fi laktycznych, jednocześnie spada 
zachorowalność.

- Będziemy chcieli regularnie 
spotykać się z członkami Rady Se-
niora, aby móc poznać ich potrzeby 
i wspólnie decydować o ich realiza-
cji. W przyszłości planujemy także 
wprowadzenie Karty Seniora, która 
oferowałaby zniżki na usługi w na-
szych instytucjach – dodaje bur-
mistrz Wołomina. red.
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W dniu 10 kwietnia 2014 roku, w czwartą rocznicę katastrofy Smo-
leńskiej zmarł nasz Kolega -Henryk Bartos. Od wielu lat pracował w 
Starostwie w Wołominie.  Był człowiekiem niesłychanie kontaktowym, 
o donośnym głosie. Nie pozwalał o sobie zapomnieć. Był osobą po-
nadczasową. Lubił rozmawiać. Nie był mrukiem. Zakochany w mieście 
Białystok. Sympatyk Huraganu Wołomin i białostockiej „Jagi”. Pamięć o 
Heniu (mogę tak napisać, bo z Henrykiem mówiliśmy sobie po imieniu) 
zezwala mi napisać, że dobry, rzetelnym pracownikiem, a co ważniejsze 
życzliwymi i otwartym człowiekiem. Cześć Jego Pamięci.

Ryszard Węsierski - Wicestarosta 2008-2010

W Markach oddanych zostało do użytku w ostatnim czasie kilka stano-
wisk, tak zwanych Bike& Ride. Można byłoby je nazwać „rurki do przypi-
nania roweru”, ale przecież jesteśmy w Europie i nie można używać pol-
skich nazw. Wyżej wymienione „rurki” bardzo dobrze sprawdzają się przy 
Urzędzie Miasta Marki, gdzie w każdy dzień roboczy przywiązanych jest 
do nich kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt rowerów. 

To samo urządzenie przy skrzyżo-
waniu ulicy Sosnowej z Kościuszki 
nie służy nikomu, a jedyny rower, 
który często tam parkuje, przypięty 
jest do słupka ze znakiem B-R (zdję-
cie 1). Na ulicy Szkolnej w Markach, 
przy Szkole Podstawowej nr 2 też 
wbetonowano kilka takich urzą-
dzeń, chociaż na terenie szkoły jest 
kilkadziesiąt stojaków dla rowerów i 
przydałyby się następne. Z tych przy 
ulicy nie widziałem, aby ktokolwiek 
korzystał. O innych miejscach usy-
tuowania opisywanego wynalazku 
w Markach nie wspomnę. Dodam, 
że wszystkie większe sklepy zadbały 
o swoich klientów i takie B-R sobie 
pomontowały. 

Normalni rowerzyści nie szu-
kają w mieście takiego wynalazku 
(oprócz wspomnianego przy Urzę-
dzie Miasta) i parkują po swojemu, 
czyli tam gdzie jest się do czego 
przypiąć, najczęściej do latarni. Jako 
zapalony rowerzysta (cyklista) czę-
sto widuję rower przypięty do znaku 
drogowego przy zbiegu Trasy Toruń-
skiej z ulicą Piłsudskiego. Mówiąc 
wprost, budowanie B-R jest wska-
zane, ale tam gdzie jest potrzebne. 
Można było dobudować więcej tych 
„rurko-zaczepów” na skwerze przy 
Urzędzie Miasta Marki, dotychczas 
nazywanym przez mieszkańców 
Marek „Skwerem Księcia Janusza”, 
a niedawno nazwanym w ramach 
„wielkiego patriotyzmu” Skwerem 
Żołnierzy Wyklętych.

Kilka słów wyjaśnienia, kto to był 
Książę Janusz?  Książę Janusz uro-
dzony około 1346 roku. Od 1374 
książę warszawski, od 1381r. książę 
na Warszawie, Nurze, Łomży, Liwie, 
Ciechanowie, Wyszogrodzie i Za-
kroczymiu, lennik Polski. Żył i pano-
wał do 1429 roku.  Dzisiejsze Marki 
to była w czasach Księcia Janusza 
- Puszcza Słupecka. Dla Marek nie 
zrobił nic. Bo nie mógł!  Nie mylić z 
Burmistrzem Marek Januszem We-
rczyńskim, miłościwie nam panują-
cym od 18 lat, który w odróżnienia 
od Księcia Janusza – mógł!! I to bar-
dzo dużo. 

Reasumując – wydawać publiczne 
pieniądze (szczególnie w latach kry-
zysu) trzeba z głową a nie dla mar-
ketingu. Zmieniać nazwę skweru, 
któremu mieszkańcy Marek sami 
nadali nazwę, to tak jak Kamienice 
Whiteheada  nazwać blokowiskiem, 
lub park przy rzece Długiej – Ri-
wierą. Serdeczne życzenia wszelkiej 
pomyślności i dużo zdrowia dla 
wszystkich mieszkańców Marek 
oraz czytelników „Wiadomości. pw” 
z okazji Świąt Wielkanocnych prze-
syła autor tekstu.

Ryszard Węsierski

ZIELONKA
Katyń – pamiętamy!

 11 kwietnia w kościele MB Częstochowskiej 
w Zielonce odbyła się uroczystość ku czci Po-
laków pomordowanych w Katyniu, Miedno-
je, Twerze i innych miejscach Golgoty Wschodu.
Msza Katyńska odbywa się w Zielonce od wielu lat w 
okolicach daty odkrycia masowych grobów Polskich ofi -
cerów w Katyniu. Miejsce uroczystości też nie jest przy-
padkowe, bowiem w kruchcie zielonkowskiego kościoła 
znajdują się epitafi a ofi cerów zamordowanych na Wscho-
dzie oraz urna z prochami pochądzącymi z miejsc kaźni.

Piątkową uroczystość rozpoczął program słow-
no-muzyczny w wykonaniu Magdaleny Tun-
kiewicz i Wojciecha Bardowskiego - wokal, któ-
rym akompaniował Waldemar Dubieniecki na 
akordeonie. Wspomnienia z tamtego okresu oraz rys 
historyczny odczytał narrator Wojciech Machnicki. 
Następnie Mszy św. przewodniczył ks. Mieczysław Stefa-
niuk proboszcz parafi i MB Częstochowskiej w Zielonce, 
który w homilii zaznaczył, że wydarzenia które wspomi-
namy, w swojej genezie odnoszą się do wybory pomiędzy 
dobrem, a złem, o czym nigdy nie wolno nam zapomi-
nać.

Ryszard Węsierski
W latach 2006-2010 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego 

Rady Powiatu oraz Wicestarosty
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mgr Anna 
Susidko

Wiosna w pełni. Znów dobry 
moment na porządki, postanowie-
nia, zmianę życia. Robiąc porząd-
ki zaczynamy się zastanawiać jak 
uporządkować własne życie aby 
było szczęśliwsze, bardziej zgodne 
z naszymi dążeniami, mniej na-
znaczone cierpieniem. Podejmu-
jemy nowe postanowienia, ważne 
decyzje, szukamy nowych dróg i 
znów po jakimś czasie orientuje-
my się, że wewnątrz, gdzieś w głębi 
siebie odczuwamy ten sam, znany 
nam rodzaj cierpienia, niepokoju, 
niezadowolenia. Znów nasze życie 
zaczyna nas uwierać niczym źle 
dopasowany but...

Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego 
nie możemy ustawić życia tak, aby 
było sprzyjające, zadowalające, sa-
tysfakcjonujące?

Byłam ostatnio na pewnym wyjeź-
dzie w ośrodku, do którego przyje-
chali ludzie z całej Polski. Poznałam 
tam wielu ciekawych i sympatycz-
nych ludzi. Między innymi było tam 
pewne małżeństwo, nazwijmy ich 
Rysia i Jasio. Małżeństwo było zgod-
ne i radosne aż do chwili, kiedy Jasio 

oburzył się na swoją żonę, za jakieś 
niewinne zachowanie. Padły z jego 
ust oskarżenia: bo ty to zawsze....i 
przestał się odzywać do Rysi. Ona 
gasła z dnia na dzień, chodziła coraz 
bardziej przygaszona, przybita, a w 
końcu zła i rozdrażniona. Próbowa-
ła go przeprosić, lecz Jasio milczał 
jak zaklęty. Inni stopniowo odsuwali 
się od nich, nie chcąc stanąć po czy-
jejś stronie, unikając opowiedzenia 
się za którymś z małżonków. Patrząc 
na nich pomyślałam sobie – jaka 
szkoda, przyjechali na wakacje jed-
nak nie wypoczywają. A życie jest 
tu i teraz. Nie za tydzień, nie za dwa, 
ale właśnie dzisiaj, w tej chwili. Jak 
mówi mój ulubiony autor: nie mo-
żesz mieć lepszej przeszłości. Mo-
żesz mieć tylko lepszą przyszłość.

Rysia szukała sposobów, aby udo-
bruchać Jasia. Szukała zgody. W 
jego dobrym samopoczuciu szukała 
klucza do przywrócenia własnego 
dobrego samopoczucia. I tu niestety 
tkwi spore ziarno tajemnicy. Szukać 
należy w sobie! Skoro przeprosiła 
a on nadal chodził obrażony, nie 
przyjmował wyciągniętej ręki...cóż 
zrobić miała więcej Rysia? Niewiele 
albo już nic więcej. Tymczasem ona 
cierpiała coraz bardziej....

Dzieje się tak, ponieważ naj-
częściej wydaje nam się, że szczę-
ście leży gdzieś na zewnątrz, poza 

nami. Myślimy: będę szczęśliwszy 
gdy szczęśliwy będzie ktoś bliski, 
gdy dostanę podwyżkę, gdy ktoś 
mnie polubi. Szukamy szczęścia na 
zewnątrz nie wiedząc, że jest ono 
ukryte głęboko w nas samych. A na-
wet gdy już w głowie przestawimy to 
sobie, nadal nie wiemy jak szukać, 
jak zajrzeć w siebie, jak to zalecenie 
skutecznie realizować.

Nie dam tu recepty dobrej dla 
wszystkich, bo takiej nie ma. Każdy 
jest inny, i w czymś innym znajdzie 
ukojenie. Jednak na pewno należy 
przestać zmieniać innych i skon-
centrować się na sobie. A przede 
wszystkim należy zakwestionować, 
a najlepiej całkowicie usunąć prze-
konanie, że „nic nie da się zrobić”! 
Zmiana może być trudna i bolesna 
ale zawsze jest możliwa. Zwłaszcza 
teraz, wiosną. A zacząć ją wdrażać 
należy dzisiaj, bo wejście na wyso-
ką górę składa się z małych kroków, 
które rozpoczynamy w tej chwili.

mgr Anna Susidko

psycholog, psychoterapeuta

tel.723 09 80 70

www.groas.eu

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO 
MARIUSZ ASTASIEWICZ

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

Panie Mecenasie, niechlubnie przyznać muszę, że w 2012r spowo-
dowałem wypadek samochodowy, niestety z mojej winy, bo byłem po 
alkoholu. Nie dość, że skasowałem auto ofi ary, to jeszcze kierujący nim 
facet doznał licznych obrażeń i trafi ł na długo do szpitala. Dostałem 
wyrok w zawiasach, nie odwoływałem się, bo bez sensu. Oczywiście 
miałem wykupioną polisę OC w P. S.A., a z tej polisy zakład wypłacił 
odszkodowanie i za auto i za obrażenia ofi ary. Myślałem, że sprawa na 
tym się zakończy, w końcu byłem ubezpieczony i sąd mnie skazał wy-
rokiem, a tu nagle zakład ubezpieczeń wysłał mi wezwanie do zapłaty 
tych kwot, które on wypłacił. O co tu chodzi, czy ubezpieczyciel ma pra-
wo żądać ode mnie pieniędzy, przecież byłem ubezpieczony. <Cezary>

(1) Art. 43 ustawy z dnia 22.05.2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpiecze-
niowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyj-
nych  (szukaj na: www.isip.sejm.gov.pl);
(2) Art. 11 ustawy Kodeks postępowania cywilnego (szukaj na: www.isip.sejm.gov.pl);
(3) Art. 16 ust. 4. i 25 ust. 3. ustawy z dnia 22.05.2003r. o działalności ubezpieczeniowej. 

Panie Czarku, niestety zakład 
ubezpieczeń w tej sytuacji ma pra-
wo domagać się od Pana zwrotu 
wypłaconego pokrzywdzonemu 
w wypadku odszkodowania, a do-
kładnie odszkodowania i zadość-
uczynienia za doznaną krzywdę. 
Ubezpieczycielowi przysługuje 
tzw. roszczenie regresowe (zwa-
ne regresem nietypowym), które 
może być dochodzone od spraw-
cy wypadku w ściśle oznaczonych 
przypadkach (1), mianowicie jeże-
li kierujący:

• wyrządził szkodę umyślnie, 
w stanie po użyciu alkoholu lub 
w stanie nietrzeźwości albo po 
użyciu środków odurzających, 
substancji psychotropowych lub 
środków zastępczych w rozumie-
niu przepisów o przeciwdziałaniu 
narkomanii; 

• wszedł w posiadanie pojazdu 
wskutek popełnienia przestępstwa;

• nie posiadał wymaganych 
uprawnień do kierowania pojaz-
dem mechanicznym, z wyjątkiem 
przypadków, gdy chodziło o rato-
wanie życia ludzkiego lub mienia 
albo o pościg za osobą podjęty 
bezpośrednio po popełnieniu 
przez nią przestępstwa;

•  zbiegł z miejsca zdarzenia.
Warto mieć więc na uwadze, że 

dopuszczenie wyżej wymienio-
nych zachowań może skutkować 
pozbawieniem ochrony przed do-
maganiem się zwrotu wypłacone-
go odszkodowania. 

W Pana przypadku, gdy istnieje 
skierowany przeciwko Panu pra-
womocny wyrok karny, sprawa 
ewentualnego postępowania sądo-
wego o zapłatę może być trudna, 
ponieważ ustalenia wydanego w 

postępowaniu karnym prawomoc-
nego wyroku skazującego co do 
popełnienia przestępstwa wiążą 
sąd w postępowaniu cywilnym, 
sąd więc w sprawie cywilnej nie 
będzie mógł przyjąć, iż rzecz wy-
padku miała się inaczej (2).

Pana zadaniem, gdy ubezpie-
czyciel wystąpi na drogę sądową 
o zwrot wypłaconego odszkodo-
wania, będzie kwestionowanie i 
podważanie wysokości wypłaco-
nego odszkodowania. Musi więc 
Pan udowodnić, że ubezpieczyciel 
wypłacił za dużo, bo np. auto ofi a-
ry wcale nie było tyle warte jak 
ustalono. Proponuję także uzyskać 
wgląd do akt szkody, albowiem 
zakład ma obowiązek udostępnić 
Panu (ubezpieczonemu) informa-
cje i dokumenty gromadzone w 
celu ustalenia odpowiedzialności 
zakładu ubezpieczeń lub wyso-
kości świadczenia. Obowiązany 
jest także udostępnić posiadane 
przez siebie informacje związane 
z wypadkiem lub zdarzeniem bę-
dącym podstawą ustalenia jego 
odpowiedzialności oraz ustalenia 
okoliczności wypadków i zdarzeń 
losowych, jak również wysokości 
odszkodowania lub świadczenia 
(3).  Ułatwi to Panu z pewnością 
obronę, lecz należy wówczas bar-
dzo wnikliwie analizować udo-
stępnione materiały. Życzę powo-
dzenia.

Drogi Czytelniku, jeże-
li masz nietypowy problem 
prawny, który Cię nurtuje i 
nie daje spać, napisz  maila 
do Redakcji Wiadomości PW 
(redakcja@wiadomoscipw.pl), 
a odpowiedź od naszego Me-
cenasa pojawi się na łamach 
gazety. 
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Sylwia
Kowalska

Marzena Świętochowska-Gryz to nie tylko niezwykle uzdolniona ma-
larka. Ta zielonkowska twórczyni z niesamowitym wyczuciem i gustem 
tworzy imponujące projekty wnętrz.  Z panią Marzeną rozmawiam o pa-
sjach, Galerii Marzeń, feng shui i codziennym życiu. 

Czuje się Pani artystką przez 
duże A?

Absolutnie nie, próbuję coś two-
rzyć i sprawia mi to radość, a jeśli 
jeszcze komuś się podoba to radość 
jest podwójna.

Widzi Pani, że w swojej pracy 
cały czas się rozwija? Czuje, że wła-
sne dzieła stają się coraz doskonal-
sze, ciekawsze, bardziej zaskakują-
ce?

Cały czas widzę progres w swojej 
pracy, odkrywam siebie, poszukuję 
drogi. Myślę, że każdy kto coś two-
rzy rozwija się, jest w czymś coraz 
lepszy. Czasami podczas swej drogi 
błądzimy, ale tylko po to, by znaleźć 
tą, której szukamy.

 Gustav Klimt stwierdził kiedyś: 
„Jeśli ktokolwiek chce mnie zrozu-
mieć, powinien uważnie patrzeć na 
moje obrazy". Pani twórczość też 
odkrywa osobowość, charakter?

W pewien sposób nie można się 
z tym nie zgodzić. Nie tylko poka-
zują osobowość, ale też zmienność 
naszych nastrojów. Dużo też zależy 
od stanu naszego ducha. Czasami 
najpiękniejsze powstają wtedy gdy 
jest nam źle.

Od dawna związana jest Pani z 
zielonkowską Galerią Marzeń. Kto 

i w jaki sposób może korzystać z 
tego miejsca?

Do galerii od października 2014 
będzie mógł przyjść każdy, obejrzeć 
prace, zobaczyć jak pracuję. Teraz 
jest wszystko w trakcie przygotowań. 
Dodatkowo moje obrazy są również 
dostępne do oglądania w restauracji 
Nowa Kuźnia na Wilanowie oraz 
Złota Kaczka w Złotych Tarasach w 
Warszawie.

Nie zapominajmy, że zajmuje się 
też Pani aranżacją wnętrz, w tym 
feng shui. Woli Pani projektować 
czy malować?

Aranżacja wnętrz i feng shui to 
bardziej hobby, ale  lubię pomagać 
dobrać kolory, w tym czuję się świet-
nie. Feng shui również jest bardzo 
przydatne, szczególnie, aby popra-
wić sobie status materialny czy zdro-
wie tak bardzo cenne. Dużo ludzi 
w to nie wierzy, ale jak się okazuje 
w dobrym miejscu zawieszone na 
przykład lustro przynosi nam nowe 
możliwości zarobienia, to wtedy 
zmieniają zdanie. Wyliczenia w feng 
shui są bardzo skomplikowane i dużo 
aspektów trzeba wziąć pod uwagę 
również w otoczeniu zewnętrznym, 
to jest: przebieg ulic, słupy prądowe, 
sąsiednie domy, puste łąki i tak dalej.

Wiele osób nie wierzy w działa-
nie feng shui. Twierdzą wręcz, że to 
zabobony. Jak by Pani przekonała 
takich ludzi, że nie mają racji?

Osoby, które źle czują się w swo-
im domu, ciągle wymieniają kolory, 
przemeblowują, mają dom niedosto-
sowany do swojego Ming Gua. Cza-
sami intuicja nam coś podpowiada i 
zmieniamy aż w końcu okazuje się, 
że czujemy się dobrze. W feng shui 
każdy kolor oznacza żywioł, każ-
dy materiał, z którego wykonane są 
meble również. Jeśli w domu mamy 
energie choroby należy użyć metalu. 
Dźwięk metalu na przykład zegara, 
muzyki klasycznej powoduje, że te 
energie są uśpione, można dodać 

metalowe karnisze, szary kolor ścian 
itd. Trudno jest kogoś przekonać jeśli 
nie wierzy, najlepiej przekonać się na 
własnym przykładzie.

Przyszła wiosna. Jak w tani i pro-
sty sposób rozweselić wnętrza swo-
jego domu?

Fajnie jest wtedy zagrać dodatka-
mi, na przykład  poduchy na kana-
pie, bieżnik na stole, doniczki. Sku-
siłabym się też na jakąś fajną tapetę 
na jednej ściance 3-4 pasy, a efekt 
murowany. Można pokusić się na 
wymianę tapicerki na starych krze-
słach, teraz mamy takie piękne tka-
niny a ja uwielbiam takie metamor-
fozy. Polecam, stare meble nabierają 
nowego blasku.

Wróćmy do malarstwa. Ile czasu 
poświęca Pani na tworzenie swoich 
prac malarskich?

Nie wiem jak inni pracują, ale ja 
muszę mieć chęć, tak zwaną wenę, 
czasami jest tak, że maluję jak wariat 
kilka dni niewiele jedząc, a czasami 
nawet dwa tygodnie nie siadam do 
sztalug. I nie lubię malować czegoś 
na zamówienie. Maluję wtedy kilka 
innych prac, a za zamówienie nie 
mogę się w ogóle zabrać.

Ma Pani jakąś dobrą radę dla po-
czątkujących artystów, którzy boją 
się lub wstydzą pokazać światu, a 

PRACA

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

„ 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 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

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 

W ząbkowskim Miejskim Ośrodku Kultury ostatnia sobota marca obfi -
towała we wspaniałe artystyczne wydarzenia. Gościliśmy bowiem dwóch 
wspaniałych twórców: malarkę – Krystynę Maracewicz oraz aktora musi-
calowego i wokalistę – Jakuba Wociala.

Tego dnia sala MOKu pękała w 
szwach. Nawet po otwarciu wer-
nisażu ciągle napływały fale gości, 
żądnych kulturalnych doznań. Przy-
bywający rozmawiali z artystami, 
podziwiali piękne obrazy, dyskuto-
wali o malarstwie i musicalach. At-
mosfera stała się niesamowita.

Wieczór rozpoczął wernisaż wy-
stawy prac Krystyny Maracewicz. 
Ostatnio prace tej malarki w Ząb-
kach oglądałam blisko 4 lata temu. 
Pani Krystyna jest stałym gościem 
ząbkowskiej galerii nie tylko za spra-
wą swojego niezaprzeczalnego talen-
tu. Artystka  pierwsze kroki stawiała 
w Pracowni Rysunku i Malarstwa 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząb-
kach pod czujnym okiem Bogusła-
wy Ołowskiej. Rezultaty tej pracy 
stały się niebywałe. Pani Krystyna 
z wykształcenia jest elektronikiem. 
Kopiuje wielkich mistrzów, głównie 
Alfreda Wierusz-Kowalskiego i Iva-
na Szyszkina. Malarka najchętniej 

maluje pejzaże, akty i portrety. Jej 
obrazy znajdują się w wielu prywat-
nych kolekcjach w kraju i zagranicą. 
Uczestniczyła w licznych plenerach 
malarskich. Brała też udział w około 
30 wystawach zbiorowych i indywi-
dualnych.

Po części „wystawowej” mogliśmy 
posłuchać wspaniałego koncertu 
najpiękniejszych utworów musi-
calowych. A wykonała je postać w 
Ząbkach (i nie tylko) uwielbiana 
– niezwykle uzdolniony i docenia-
ny wokalista – Jakub Wocial, obec-
nie Kierownik Artystyczny Sceny 
Koncertowej Teatru Rampa na Tar-
gówku. Przygoda artysty z muzyką  
rozpoczęła się  od udziału w przy-
gotowaniach do musicalu „Piotruś 
Pan” Janusza Józefowicza i Janusza 
Stokłosy. Wtedy właśnie zakochał się 
w tej muzyce i poznał tę  formę te-
atralną, która wciągnęła go na całego. 

Pan Kuba może poszczyć się też 

faktem, że założył własny, niezależny 
Teatr Muzyczny w Warszawie, PAL-
LADIUM STAGE, w którym zagrał 
m. in. postać tytułowego Upiora 
w musicalu THE PHANTOM OF 
THE OPERA. Znany jest również 
z Teatru Roma jako Herbert z mu-
sicalu Romana Polańskiego „Taniec 
Wampirów”. Zagrał także Młodsze-
go Pastora w spektaklu muzycznym 
CHŁOPCY Z PLACU BRONI w 
warszawskim Teatrze na Woli. Od 
maja 2013 roku możemy oglądać 
Wociala w „Upiorze w Operze”, gra-
nym w Operze i Filharmonii Podla-
skiej w Białymstoku. Jakub wciela się 
w postaci Mr. Reyer oraz Mr. André.

Piosenki wykonane podczas ząb-
kowskiego spotkania spotkały się z 
entuzjastycznym odbiorem widzów. 
Oklaskom nie było końca. A na fi nał 
Kuba wykonał ze wszystkimi modną 
ostatnio sweetfocię. 

Sylwia Kowalska

mają prawdziwy talent?
Ja siebie też uznaję za początkują-

cego, wstyd trzeba przełamać. Naj-
gorsze jest to na początku, co powie-
dzą inni i tego się boimy. Pamiętajcie, 
że malujecie z sercem i  nie ma zna-
czenia opinia. Najważniejsze, aby 
wam się podobało. Wielcy dopiero 
po latach uznani byli za fenomen. 

Trzeba tworzyć i tworzyć, bo to roz-
wija nasze dusze.

Gdzie można będzie w najbliż-
szym czasie zobaczyć Pani obrazy?

Niedawno moje obrazy pojawiły 
się na Prezentacji Plastyki Mareckiej 
(styczeń 2014r). Teraz pracuję nad 
pewną kolekcją i jeszcze nie wiem, 
jaki będzie jej los.
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8 TRADYCJA / SPORT

W obecnych czasach tak naprawdę możemy w ogóle nie zabierać się do gotowania w przedświątecznym  okresie. Firmy cateringowe oferują potrawy 
od A do Z. Można też wyjechać daleko od domu i czekać na gotowe śniadanie wielkanocne, serwowane przez ekskluzywny hotel. Można też liczyć na  
potrawy i wypieki przygotowane przez członków naszej rodziny, bądź po prostu iść do sklepu i kupić gotowe produkty. No tak, można. Ale gdzie ten 
klimat dawnych lat ...

Należy ze smutkiem przyznać, że 
wszystkie przedświąteczne przygo-
towywania umierają śmiercią natu-
ralną. Tym samym ginie tradycja, 
a także specyfi czny dla tego okresu 
klimat, który sprzyja scalaniu rodzi-

ny. Do lamusa przechodzą również 
prawdziwe smaki, które niegdyś cie-
szyły tym bardziej, że powstawały 
wspólnym „trudem”. Trudem w cu-
dzysłowie bowiem to tak naprawdę 
było to wspólne spędzanie czasu, roz-

mowy, opowieści z dawnych czasów, 
śmiechy, dowcipy... po prostu dobra 
zabawa.   

Może i w obecnych czasach ist-
nieją osoby, które mają czas (czy to 
możliwe?!) i ochotę, by powrócić 
do dawnych tradycji i z całą rodziną 
przygotować wielkanocne potrawy. 
Niech na stołach zagoszczą  wielkie 
baby drożdżowe, jaja przyrządzone 
na rozmaite sposoby, chrzan własnej 
produkcji, wyśmienite mazurki, aro-
matyczny biały barszcz, swojska biała 
kiełbasa, szynki, boczki... Mnóstwo 
tych smakołyków. Na ich przygoto-
wanie mamy jeszcze trochę czasu, bo 
Wielkanoc tuż, tuż. 

Dla odważnych przygotowałam 
kilka pradawnych przepisów, prosto 
z oryginalnej książki Heleny Mo-
łochowiec pt. „Wielka ilustrowana 
książka kucharska z wielobarwnemi 
ilustracjami” w tłumaczeniu Wandy 
Kalinowskiej, wydanej w Poznaniu 

w 1929 roku. Pisownię pozostawiam 
oryginalną. 

Jajka w koszulkach w sosie
Postawić na płycie rondelek z 

wodą, wlać do niej 1 szkl. octu, soli, 
zagotować, wpuścić 12 jaj, ale nie 
więcej jak po 4 sztuki naraz, rozbijać 
jajka ostrożnie nad samą wodą, goto-
wać pod przykryciem 2 1/2 minuty, 
potem wybrać ostrożnie łyżką dursz-
lakową na półmisek, oblać 2 łyżka-
mi masła albo następującym sosem: 
1 łyżkę masła zasmażyć z 1 łyżką 
mąki, rozprowadzić 2 szkl. buljonu, 
wlać trochę octu albo soku cytryno-
wego; dla koloru dodać karmelu z 1 
kawałka cukru, włożyć soli, pieprzu, 
zagotować razem i oblać jajka na pół-
misku. 

Chrzan z octem
Utrzeć korzonek chrzanu, wlać octu, 

żeby zaledwie nakrył chrzan, posolić 
troszkę, dodać cukru 1/2 łyżeczki.

Chrzan ze śmietaną
Utrzeć korzonek chrzanu, zmie-

szać ze szklanką świeżej śmietany, 
zlekka posolić. Podawać do zimnego, 
gotowanego prosięcia. (…)

Barszcz z selera
Ugotować biały bulion z 3/4 – 1 1/4  

kl. wołowiny (dodać, jeśli kto lubi pół 
kl. szynki) – przecedzić. Wziąć pół kl. 
samych liści selera, sparzyć, wyrzucić 
na sita, drobno posiekać. Masło i 1/3 
szklanki mąki zasmażyć zlekka, wło-
żyć selery, zasmażyć, dodać śmietany, 
dolać przecedzony buljon, zagotować 
mieszając. Do wazy włożyć 2 listki se-
lera drobno posiekanego i kopru.

Pieczeń pieczona z jajecznicą
Usmażyć jajecznicę z 6-ciu jajek z 

gotowaną pokrajaną szynką wędzo-
ną, szczypiorkiem i masłem. Miękki 
kawałek mięsa, pierwszej krzyżowej 
zbić w rodzaju dużego zraza cienkie-
go, posolić popieprzyć, rozłożyć na 
wierzch jajecznicę, mięso zwinąć tak, 
żeby miało formę podługowatej buł-
ki, wstawić w piec, obłożyć małymi 
plasterkami słoniny albo masła. Po-
krajać w plastry, polać ostrym sosem. 

Sylwia Kowalska

KOBYŁKA
Spławikowe Mistrzostwa Koła 

 30 marca na Kanale Królewskim w m. Białołęka odby-
ły się V Spławikowe Mistrzostwa Koła nr 29 w Kobyłce. 
Na starcie stawiło się 32 zawodników podzielonych na 4 
kategorie wiekowe. Uroczystego otwarcia zawodów do-
konał burmistrz Miasta Kobyłka Robert Roguski, który 
towarzyszył również zawodnikom w trakcie przygoto-
wań do I tury.

Zajęcia Młodzieżowej Szkoły Wędkarstwa Sportowe-
go, które odbyły się w tym miejscu tydzień wcześniej za-
powiadały dobre wyniki. W łowisku dominowały krąpie 
i ukleje, przyłowem były leszcze i płocie. Zimna noc i po-
ranny przymrozek sprawił, że ukleje, na które liczyli nie 
tylko najmłodsi uczestnicy zawodów nie brały. Należało 
łowić średnią rybę, niekiedy z różnych dystansów. 

  Po pierwszej dwugodzinnej turze nadszedł czas na 
przelosowanie stanowisk, posiłek i ponowną rywalizację. 
Niestety, mimo przepięknej słonecznej pogody, ukleje 
tak wyczekiwane przez najmłodszych zawiodły.  

 O godz. 15.20 zakończyła się II tura zawodów. Wa-
żeniu ryb, jak zwykle towarzyszyły emocje i wszyscy 
oczekiwali na wyniki końcowe. Bardziej doświadczeni 
zawodnicy, którym „nie poszło” w I turze, w II osiągnęli 
lepsze rezultaty, jak np. Robet Kowalczyk, który ostatecz-
nie zajął III m. w kat. seniorów. W kat. kobiet większa 
waga złowionych ryb dała zwycięstwo Małgorzacie Śli-
wińskiej. Najrówniej w obu turach połowił Mateusz Tu-
rek, debiutując w kat. seniorów został Mistrzem Koła. W 
kat. kadetów zwyciężyła Martyna Rudnik, a w  kat. junio-
rów Antoni Jamiołkowski. 

ZIELONKA
Jest sukces!!!

 W miniony weekend 11-13 kwietnia w hali sportowej OKiS od-
był się emocjonujący fi nał Mistrzostw Polski w Unihokeju w ka-
tegorii juniorów starszych. Rywalizowały ze sobą cztery druży-
ny: UKS Absolwent Siedlec, ULKS Olimpia Łochów, UKS Fenomen 
Babimost i oczywiście MUKS Zielonka. Zwyciężyli gospodarze!
Najbardziej emocjonującym był sobotni mecz z ULKS Olimpia Ło-
chów. Trudne dla Zielonki spotkanie musiała rozstrzygnąć dogryw-
ka, w której lepsi okazali się nasi zawodnicy, kończąc mecz z wynikiem 
7:6! „Złotą bramkę” zdobył sekundy przed końcowym gwizdkiem Jan 
Owczarczyk, uznany również najlepszym zawodnikiem naszej druży-
ny. W ostatnim spotkaniu nasi juniorzy wygrali z Fenomenem Babi-
most 6:4 i tym samym obronili mistrzowski tytuł z poprzedniego sezonu!
Srebrne medale dla ULKS Olimpii Łochów, trzecim zespołem tegorocznych 
Mistrzostw Polski został UKS Fenomen Babimost! 

RADZYMIN
Z Radzymina 

do Szwajcarii 
12 kwietnia  siedmiu zawod-

ników   MKS Karate Acade-
my Lenkiewicz Team Radzy-

min wystartowało w  bardzo 
mocno obsadzonym Pucharze Eu-
ropy dzieci i Kadetów w Szwajcarii.
Startowało w nim 276 zawodników 
z  16 krajów starego kontynentu. 
W  kata złoto dla radzymińskiego 

klubu zdobył Daniel Kogut. W  ku-
mite złoto zdobyła Daria Banasik 
i Maksymilian Podlecki, srebro zdo-
był Hubert Derlatka a brąz najmłod-
szy z ekipy Filip Lenkiewicz.

KLEMBÓW
l Premier Liga o Puchar 

Wójta Klembowa rozpoczęta
Wraz z początkiem kwietnia w Ostrówku odbyła się 1 kolejka rundy re-

wanżowej Premier Ligi o Puchar Wójta Klembowa. Premier Liga - to roz-
grywki skierowana do grup U18 - są to jedyne rozgrywki w  powiecie dla tej 
właśnie grupy wiekowej. Po udanej rundzie jesiennej czekają  kolejne emocję 
w rundzie rewanżowej i wyłonienie Mistrza Premier Ligi sezonu 2013/2014. 
Premier Liga to alternatywa dla wszystkich młodych piłkarzy, którzy chcą 
spędzić aktywnie czas i zmierzyć się ze swoim rówieśnikami w duchu fair 
play.

DĄBRÓWKA
Sukces w karate!

5 kwietnia w Kobierzycach k. Wrocławia odbył się  III Międzynarodo-
wy turniej karate dla dzieci i młodzieży. Startowało w nim 382 zawod-
ników. Klub  z Dąbrówki reprezentowało 16 karateków. Dla większości 
z nich był to pierwszy tak poważny start w formule semi kontakt. Zawod-
nikami z sekcji w Dąbrówce byli Maciej Kotkowski oraz Robert Podgórny. 
Dąbrówka zdobyła 4 medale : srebro wywalczył Robert Podgórny , brą-
zy wywalczyli: Mikołaj Karczmarczyk, Kacper Kielczyk i Jacek Niziołek.
Dzień później w Katowicach odbyły się 42 Mistrzostwa Polski Karate. Tam w 
kategorii -80 kg brązowy medal wywalczył  Patryk Kostrzewa. Już za tydzień 
7 osobowa ekipa Karate Academy weźmie udział w Pucharze Europy Dzieci 
i Kadetów w Szwajcarii. W Szwajcarii Dąbrówkę reprezentować będą Daria 
Banasiak i Patryk Kujawski.
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