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W dniu 27 maja co roku 
świętujemy Dzień Samo-
rządu Terytorialnego. To 
polskie Święto uchwalo-
ne przez Sejm RP w 2000 
roku, upamiętniające 
pierwsze wybory samo-
rządowe, które odbyły się 
27 maja 1990r. Dziś z per-
spektywy czasu można z 
całą pewnością stwierdzić, 
że ze wszystkich reform 
okresu transformacji reak-
tywacja samorządu teryto-
rialnego stała się najwięk-

szym sukcesem Polski. Jest 
to zasługa wielu wspania-
łych ludzi aktywizujących 
lokalne społeczności, ale 
przede wszystkim jest to 
sukces mądrych i wyma-
gających mieszkańców 
polskich gmin i miast, 
tworzących z mocy prawa 
wspólnoty samorządowe. 
Dlatego też wszystkim ko-
leżankom i kolegom samo-
rządowcom, pracownikom  
samorządowym, radnym 
wszystkich szczebli samo-
rządu, w tym szczególnym 
dniu życzę wielu sukcesów, 
ale również wiele pokory, 
cierpliwości i roztropności  
w służbie polskiemu spo-
łeczeństwu. Mam nadzieję, 
że nasze wysiłki zostaną 
zauważone i docenione 
przez lokalne społeczności.

Z serdecznymi  pozdro-
wieniami 

Elżbieta Radwan

W najbliższą niedzielę, 25 maja, będziemy udzie-
lać poparcia kandydatom ubiegającym się do za-
siadania w Parlamencie Europejskim. Dla Powiatu 
Wołomin można przyjąć, że wynik jest już ustalony.  
Dlaczego? Z powiatu Wołomin kandyduje siedem 
osób. To oznacza, że o sześć za dużo, żeby rozpisywać 
się o szansach którejś z nich.

Pamiętajmy, że okręg nr 4 (w wyborach do Parla-
mentu Europejskiego), w którym zamieszkujemy to 
cała Warszawa, osiem powiatów wokółwarszawskich, 
czyli: Wołomin, Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, 
powiat Warszawski-Zachodni, Grodziski, Pruszkow-
ski, Piaseczyński i Otwocki. Prócz tego na kandydatów 
z okręgu nr 4 głosują Polacy przebywający poza grani-
cami kraju. Tych ostatnich można pominąć, gdyż nie 
wnoszą wiele do wyników głosowania. Dla przypo-
mnienia podam, że w wyborach do PE przeprowadzo-
nych 7 czerwca 2009 roku, w skali całej Polski najlepszy 
wynik uzyskał kandydat z okręgu 11 – 393 117 głosów. 
Drugi wynik w skali kraju to 335 933 głosy oddane na 
kandydata w okręgu 10 i trzeci wynik w Polsce to 311 
018 głosów w okręgu nas interesującym (nr 4).

Najważniejsze są miejsca na liście oraz ilość kandy-
datów w najbliższym otoczeniu. Tutaj mam na myśli 
najsilniejszy w okręgu nr 4 powiat Wołomin. Gdyby 
mieszkańcy powiatu chcieli mieć swojego przedstawi-
ciela w Parlamencie Europejskim poszliby zgodnie za-
głosować w dniu wyborów. Teoretycznie przełożyłoby 
się to na około 170 000 głosów i wówczas kandydat o 
największym poparciu dla danego ugrupowania uzy-
skałby około 60 000 głosów.    Dokończenie str. 6

Ryszard Węsierski
W latach 2006-2010 pełnił funkcję 

wiceprzewodniczącego 
Rady Powiatu oraz Wicestarosty

SPRZEDAM DZIAŁKĘ BU-
DOWLANĄ W TŁUSZCZU O 
POW. OK. 2100 M2 (30X70M) 

DWUSTRONNY DOJAZD, 
MOŻLIWOŚĆ PODZIA-

ŁU, MEDIA: WODOCIĄG, 
GAZOCIĄG, LINIA ENER-

GETYCZNA, DROGA ASFAL-
TOWA. TEL: 694-759-987
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2 CO? GDZIE? KIEDY?

KOBYŁKA

MARKI

ZĄBKI

TŁUSZCZ

DĄRBÓWKA ZIELONKA

WOŁOMIN

RADZYMIN

KULTURALNE:
■  30 maja, godz. 17.00, Miejska 

Biblioteka Publiczna w Wołominie, 
Spotkanie autorskie z autorem ksią-
żek oraz znanym hodowcą lilii Józe-
fem Wiśniewskim.

■  6 czerwca, godz. 19.00, MDK 
Wołomin – Koncert Finałowy Po-
wiatowego Konkursu Twórczości 
Artystycznej Dwudziestolecia Mię-
dzywojennego. Wstęp wolny.

■  14-15 czerwca, godz. 10.00 – 
16.00, MDK, Warsztaty Pisania Ikon 
dla początkujących

■  15 czerwca – 10.00-15.00, Ga-
leria przy Fabryczce – Giełda Staroci

KULTURALNE:
• "MUZYKA BEZ GRANIC" - 

Pod takim hasłem w dniach 8-15 
czerwca odbędzie się VII Między-
narodowy Festiwal „Perła Baroku – 
Koncerty Mistrzów”. 

• 28 czerwca – Dni Kobyłki
INNE:

DLA DZIECI:
• Serdecznie zapraszamy na PIK-

NIK Z OKAZJI DNIA DZIECKA, 
który odbędzie się w niedzielę 1 
czerwca na placu 15-sierpnia. Poni-
żej prezentujemy zaproszenie w języ-
ku migowym przesłane przez Polski 
Związek Głuchych.

TURYSTYCZNE:
■  Wycieczka autokarowa do 

Częstochowy, 09.06.2014, godzina 
17:00. Po drodze do Marek plano-
wany postój na obiad we własnym 
zakresie oraz zwiedzanie Żyrardowa 
(unikatowa, odbudowana współcze-
śnie zabytkowa zabudowa dawnej 
fabryki) i kościoła Matki Bożej Po-
cieszenia z witrażami J. Mehoff era. 
Około godz. 20 Powrót na parking 
ul. Lisa Kuli 3 w Markach. Koszt wy-
cieczki 145 zł w tym: ubezpieczenie 
NNW, nocleg ze śniadaniem, prze-
jazd autokarem, obsługa przewod-
nicka. Wstępy opłacają uczestnicy 
indywidualnie. Obiady we własnym 
zakresie.

Organizator wycieczki: Marecki 
Ośrodek Kultury.  Pilot i przewodnik 
wycieczki: Elżbieta Zatorowska - hi-
storyk sztuki.

DLA DZIECI:
■  Zarząd PZW Koło Miejskie nr 

14 w Markach organizuje 1 czerw-
ca 2014 r. na Kanale Królewskim w 
Nieporęcie (wjazd od strony miej-
scowości Małołęka – niebieska kład-
ka dla pieszych) Festyn wędkarski z 

okazji Dnia Dziecka  pod honoro-
wym patronatem Burmistrza Miasta 
Marki. Zbiórka 8.30 – 9.00  w ra-
mach festynu organizowane są liczne 
atrakcje, konkursy, gry i zabawy, w 
tym zawody spławikowe. Po zawo-
dach około godz. 1200 poczęstunek 
dla uczestników i opiekunów  (grill, 
napoje, herbata, kawa) Zapisy dzieci 
biorących udział w zawodach węd-
karskich można dokonać u Skarbni-
ka Koła w Sklepie wędkarskim „SIU-
PEX” Marki ul. Piłsudskiego 172 w 
terminie do dnia 30 maja 2014 r. do 
godz. 19.00

SPORTOWE:
■  17 czerwca to dzień zmagań 

młodych piłkarzy (gimnazjaliści)  z 
Powiatu Wołomińskiego. Miejsce 
rozgrywek: Marki,  ul. Okólna 14 w 
Markach (Orlik przy Szkole Podsta-
wowej nr 1).Turniej Piłkarski o Pu-
char im. bł. Bronisława Markiewicza 
w Markach jest  organizowany przez 
Katolickie Gimnazjum w Markach 
przy wsparciu Urzędu Miasta Marki. 
Tegoroczny turniej zostanie rozegra-
ny po raz szósty. Początek o godz. 10. 
Zmagania tradycyjnie komentuje ks. 
Marcin Rózański - dyrektor KG.

DLA DZIECI:
■  31 maja, OKiS – Festyn z okazji 

Dnia Dziecka
SPORTOWE:
■  Tegoroczne Mistrzostwa Pol-

ski Seniorów w badmintonie, któ-

rych głównym organizatorem jest 
WWL Badminton Club, odbędą się 
w Zielonce. Zapraszamy w dniach 
7-8.06.2014r do Ośrodka Kultury i 
Sportu w Zielonce, gdzie będziecie 
mogli podziwiać przebieg całego tur-
nieju.

KULTURALNE:
■  ROKiS wspólnie z Biblioteką Pu-

bliczną w Radzyminie zapraszają na 
koncert zespołu Vena Valley, 31 maja 
2014 r. (sobota) o godz. 18.00 do Miej-
skiej Sali Koncertowej przy ul. Konsty-
tucji 3 Maja nr 15. Wstęp wolny.

■  7.06.2014(sobota) godz.16:00 In-
auguracja STARadzymin 2014, "Żabu-
sie" - D.Gellner, M.Puzio, opracowanie 
muz. M. Puzio w wykonaniu zespołu 
dzieci z grupy teatralnej Biblioteki Mia-
sta i Gminy Radzymin (klasy II, III) 

■  godz.18:30"Bajkolandia" scenki z 
ulubionych bajek i lektur szkolnych w 
wykonaniu zespołu teatralnego Biblio-
teki Miasta i Gminy Radzymin (dzieci 
III-VI z Radzymina) teksty, opr. muz. 
M. Puzio

■  8.06.2014 (niedziela), godz. 14:30 
"Małe ZOO” przedstawienie Teatrzyku 
Malucha Biblioteki Miasta i Gminy Ra-
dzymin J.Brzechwa, M.Campbell, opr.
muz M.Puzio (dzieci 4-6 lat)

■  godz.15.00 "Co w trawie piszczy-
"M.Płonowska, M.Konopnicka, opra-
cowanie muz. M.Puzio w wykonaniu 
zespołu dzieci z grupy teatralnej Biblio-
teki Miasta i Gminy Radzymin (klasy 
0-II)

■  godz.18:00 "Czekając na Turka" 
fragmenty A.Stasiuk, opr.muz. Domi-
nik Sobański, Biblioteka Miasta i Gmi-
ny Radzymin (młodzież gimnazjalno-
-licealna) 

■ 9.06.2014 (poniedziałek) 
godz.18:00  "Żabusie"

■ 10.06.2014 (wtorek), godz.18:00, 
"Co w trawie piszczy?"

■ 12.06.2014 (czwartek), godz.17:00 
"Kukły Wojny" montaż wierszy J.Kul-
mowa  w wykonaniu młodzieży z ze-
społu teatralnego z Marek

■  godz.17:30 "Wakacje z bajkami" 
- opracowanie literacko muzyczne M. 

Puzio na podstawie znanych bajek dla 
dzieci, zespół teatralny z Marek (klasy 
0- III)

■  godz. 19:00 "Tango" S. Mrożek 
wybrane sceny, opr. muzyczne M. Pu-
zio, zespół teatralny młodzieży gimna-
zjalnej z Marek

■  14.06.2014 (sobota), godz.17:00 
Zakończenie spotkań, rozdanie nagród

■  godz.18:00 Finał festiwalu - naj-
lepsze fragmenty prezentowanych 
spektakli! Na wszystkie spektakle 
WSTĘP WOLNY!

■  Radzymiński Ośrodek Kultury i 
Sportu zaprasza na Koncert Papieski 
pt. "W Ojczyznę zakorzeniony" w wy-
konaniu Reprezentacyjnego Zespołu 
Artystycznego Wojska Polskiego, który 
odbędzie się 13 czerwca 2014 roku o 
godz. 20.00 w hali widowiskowo-spor-
towej przy Al. Jana Pawła II 20. Wstęp 
wolny! 

SPORTOWE:
■  7 czerwca 2014 r. w ROKiS odbę-

dą się I Mistrzostwa Polskiej Federacji 
Karate Shinkyokushin dla Młodzie-
żowców (U22) oraz Kadetów (15-16 
lat). Będzie to także turniej kwalifi ka-
cyjny do Mistrzostw Europy w wymie-
nionych kategoriach wiekowych, które 
odbędą się 15 października na Litwie. 
Ofi cjalne otwarcie o godzinie 12.00. 
Zapraszamy.

■  Radzymiński Ośrodek Kultury i 
Sportu zaprasza na XX Puchar Polski w 
Tańcu Sportowym, który odbędzie się 
14 czerwca 2014 roku na hali sporto-
wo-widowiskowej przy Al. Jana Pawła 
II 20 w Radzyminie. Wstęp wolny 

■  Wołomińskie Stowarzyszenie Mi-
łośników Dawnej Motoryzacji oraz 
Towarzystwo Przyjaciół Radzymina  
zaprasza na IV Rajd Zabytkowych Ro-
werów „Po ziemi radzymińskiej”, który 
odbędzie się w dniu 8 czerwca 2014 r. 

KULTURALNE:
■  29 maja, CKSiR, godz. 15.30 – 

Wykład Sławomira Wąsika o obser-
wacjach przyrody

■  30 maja, godz. 18.30, CKSiR 
w Tłuszczu, Wykład Zofi i i Michała 
Miedzińskich poświęcony Laponii 
oraz Wyspom Owczym

■  14-15 czerwca, Stadion Miejski, 
Dni Tłuszcza

■  29 czerwca, CKSiR w Tłuszczu 
- Spektakl „Teodor Cafe”

  SPORTOWE:
■  2 czerwca, Dzień sportu połą-

czony z Dniem Dziecka, Sala Gim-
nastyczna, boiska sportowe oraz te-
ren wokół SZ w Postoliskach,

■  15 czerwca, Spławikowe - Pu-
char Przewodniczącego Rady Miasta 
p. Krzysztofa Jana Gajcego, Stawy 
Dolcan Nowa Wieś, gm. Brańszczyk

INNE:
■  23 czerwca, stawy Mokra Wieś - 

Noc Świętojańska Mokra Wieś 
DLA DZIECI:
■ 1 czerwca, Dzień Dziecka, 

CKSiR

DLA DZIECI:
■  1 czerwca - Gminny Festyn z 

okazji „Dnia Dziecka”
KULTURALNE:
■  5 czerwca, „Spotkanie z fi lhar-

monią” w GCK
■  11 czerwca, XI Plener Malarski 

„Wspomnienie miejsc dzieciństwa 
Cypriana Kamila Norwida” 

■  13 czerwca, Warsztaty ARTRI-

STY dla Pań w Gminnym Centrum 
Kultury w Dąbrówce 

INNE:
■  6 czerwca, godz. 10.00 – 11.00, 

Finał Turnieju Wiedzy Turystyczno- 
Ekologicznej o Obszarze Związku 
Gmin Zalewu Zegrzyńskiego

■  21 czerwca, Magia Nocy Świę-
tojańskiej- impreza plenerowa w 
Chruścielach 
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Całodzienna opieka 
nad starszą kobietą. 

Możliwość zamieszkania 
- Ząbki. 
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28 czerw-
ca sportowe 
serce powiatu 
będzie bić w 
Markach na 
miejskim sta-
dionie przy ul. 

Wspólnej. To właśnie tutaj rozpoczną 
się zawody, których punktem kulmi-
nacyjnym będzie Nocny Marek, czyli 
bieg rozpoczynający się o nietypowej 
porze. Ale zanim jego zawodnicy 
ustawią się na linii startu, pierwsze 
skrzypce zagrają dzieci i młodzież. O 
godz. 17 rozpocznie się rywalizacji 
na kilku dystansach biegowych, uza-
leżnionych od ich wieku. Potem do 
gry wejdą fani nordicwalking. Będą 
mieć do pokonania dystans 5 km pro-
wadzący głównie terenami leśnymi. 
Główny bieg rozpocznie się o 21.00. 
Zadaniem zawodników będzie poko-
nanie dystansu 10 km, prowadzącego 
ulicami miasta. 

- Regularnie biegam po Markach 
i widzę, jak grono biegaczy rośnie. 
Dość powiedzieć, że w dzień powsze-
dni o szóstej rano w lesie pomiędzy 
naszym miastem a Ząbkami spotka-
łem czterech biegaczy. Kilka lat temu 
nie było żywej duszy. Dlatego wierzę, 
że Nocny Marek okaże się strzałem 
w dziesiątkę i na stałe – podobnie 
jak Mała Mila Marecka – wpisze się 

do sportowego kalendarza miasta – 
mówi Tadeusz Markiewicz, marecki 
bloger. 

Zarys trasy Nocnego Marka jest już 
znany. Bieg będzie prowadzić od sta-
dionu do kompleksu Braci Briggs, a 
następnie przez Zieleniec z powrotem 
na ul. Wspólną.

- Nocny Marek został włączony do 
cyklu Korona Równiny Wołomiń-
skiej. To pięć biegów, które są organi-
zowane w naszym powiecie. Cieszy-
my się z tego wyróżnienia i zaręczamy, 
że nie zawiedziemy zawodników oraz 
kibiców – zapewnia Jacek Orych, wi-
ceprezes Mareckiego Stowarzyszenia 
Gospodarczego, organizatora impre-
zy. 

Zwycięzcy Nocnego Marka zosta-
ną wyłonieni w kilku kategoriach. To 
tradycja wszystkich biegów, że najbar-
dziej liczy się klasyfi kacja generalna – 
zarówno kobiet jak i mężczyzn. Orga-
nizatorzy wprowadzili także kategorie 
wiekowe. Zwyciężyć będzie można w 
grupach 16-39 lat oraz 40 plus (oczy-
wiście oddzielnie płeć piękna oraz 
ta… mniej piękna). Pojawi się też kla-
syfi kacja drużynowa – zespoły muszą 
liczyć co najmniej trzech zawodników 
(płeć obojętna), a do punktacji będą 
się liczyć czasy trójki najlepszych. 

- Więcej informacji można zna-
leźć na stronie www.nocnymarek.net 

reklama tel. 796-046-823
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Burmistrz Miasta Kobyłka 

1. przy ul. Zielenieckiej o pow. 
501 m2; cena wywoławcza 
169.000 zł 
2. przy ul. Zielenieckiej  o pow. 
593 m2; cena wywoławcza  
199.000 zł
- przetarg na sprzedaż tych nie-
ruchomości odbędzie się w dniu 
9 czerwca 2014 r. 
3. przy ul. Kordeckiego o pow. 
1586 m2; cena wywoławcza 
490.000 zł
4. przy ul. Prusa o pow. 1816 
m2; cena wywoławcza 560.000 
zł

- rokowania w sprawie sprzeda-
ży tych nieruchomości odbędą 
się w dniu 18 czerwca 2014 r. 

Bliższych informacji można 
zasięgnąć pod nr tel.  /22/ 760-
70-97. 

Ogłoszenia w sprawie zbycia 
ww. nieruchomości zostały za-
mieszczone na stronie interne-
towej Urzędu Miasta Kobyłka 
www.kobylka.pl w zakładce 
Nieruchomości oraz w Biulety-
nie Informacji Publicznej Urzę-
du Miasta Kobyłka w zakładce 
Nieruchomości - Sprzedaż.

informuje, że Gmina Kobyłka posiada do sprze-
daży nieruchomości pod zabudowę mieszkanio-
wą jednorodzinną i wielorodzinną:

Bieg Nocny Marek – 10 km
Start 28.06.2014 – g.21:00

• Dodatkowo biegi dzieci 
– od przedszkolaka

• Marsz NordicWalking – 5 km
Nagrody i inne atrakcje
Informacje i zapisy: 
www.NocnyMarek.pl
Facebook: 
www.fb .com/BiegnNocnyMarek

Takiej imprezy, o takiej porze, w naszym powiecie prawdopodobnie jeszcze nie było. Przez kilka czerwcowych 
wieczornych godzin Marki staną się mekką biegaczy i fanów nordicwalking. Start głównego biegu prowadzącego 
ulicami wschodniej części miasta - punktualnie o 21.00.

oraz w serwisie społecznościowym-
Facebook (Bieg Nocny Marek). Tam 
można poznać m.in. zarys trasy oraz 
regulamin imprezy. Serdecznie zapra-
szamy: i biegaczy, i kibiców – bądź-
cie z nami 28 czerwca – mówi Jacek 
Orych.

Impreza nie mogłaby się odbyć, 
gdyby nie partnerzy i sponsorzy. Po-
moc zadeklarowały: miasto Marki, 
lokalna policja oraz Ochotnicza Straż 
Pożarna. W gronie sponsorów zna-
lazły m.in. przedszkole Chatka Pu-
chatka, sala zabaw Kręciołek, fi rma 
MGM, Wodociąg Marecki, wydaw-
nictwo Egmont, biuro turystyczne 
Era Wakacji, fi rma informatyczna 
Activenet oraz hurtownia artykułów 
fryzjerskich i kosmetycznych Pro-
gress. Czas będzie mierzyć klub Entre.
pl Team.
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podmioty prowadzące działalność gospodarczą zlokalizowane 
na terenie Powiatu Wołomińskiego, jak również poza jego obszarem 

do współpracy przy realizacji Programu

Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl
Zainteresowanych, chcących zostać ofi cjalnym Partnerem Programu, pro-

simy o kontakt telefoniczny: (0-22) 787-43-01, 03, 04 wew. 144 lub mailowy:
 takrodzina@powiat-wolominski.pl

Wspieraj rodziny, promuj swoją fi rmę!
Już dziś zostań Partnerem Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl – zaofe-
ruj zniżki dla posiadaczy kart i zyskuj!
Korzyści bycia Partnerem?
• naklejka Partnera programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl 
• promocja Partnera w mediach, 
• kreowanie pozytywnego wizerunku fi rmy,
• pozyskanie nowych lojalnych klientów,
• zapoznanie posiadaczy Powiatowej Karty Rodziny z  ofertą Partnera, 
• umieszczenie informacji o partnerstwie, logo i linku do strony Partnera 

na stronie internetowej programu www.takrodzina.pl
• osiągnięcie większego zysku, przy niższej marży dzięki większej liczbie 

klientów. 
Jak zostać Partnerem programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl?
To proste:

1. wypełnij oświadczenie o chęci współpracy i zaoferuj zniżki dla posiada-
czy Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl,

2. podpisz Regulamin współpracy Powiatu Wołomińskiego z podmiotami 
prowadzącymi działalność gospodarczą przy realizacji programu 

3. ciesz się z korzyści, jakie daje partnerstwo w programie

ZAPRASZAMY I DZIĘKUJEMY 
ZA PRZYŁĄCZENIE SIĘ DO PROGRAMU

W Wołominie pojawia się coraz więcej wyasfaltowanych ulic i nowych chodników, po których kierowcy mogą 
poruszać się bez obaw o swoje pojazdy, a piesi – o bezpieczeństwo swoje i najbliższych. Kolejną tegoroczną inwe-
stycją drogową jest budowa ul. Kleeberga położonej w północnej części Wołomina na osiedlu Sławek-Nowa Wieś. 

14 maja Burmistrz Wołomina Ryszard Madziar podpisał umowę z wykonawcą, panem Pawłem Całką, reprezentu-
jącym fi rmę DOWBUD-C z Warszawy. W maju na odcinku od ul. Tęczowej do Wiosennej rozpoczną się roboty bu-
dowlane, które potrwają maksymalnie do końca lipca. Chwilowe utrudnienia zrekompensuje mieszkańcom na pewno 
efekt końcowy w postaci nowej nawierzchni. Wpusty deszczowe wraz z przykanalikami zostaną podłączone do istnie-
jącej już kanalizacji deszczowej. Dzięki temu na ulicy po deszczu nie będą tworzyły się już kałuże. Umowa obejmie też 
wykonanie nawierzchni zjazdów bramowych z kostki betonowej. Koszt prac to ponad 220 tys. zł.

Gmina Wołomin i powiat woło-
miński wspólnie wybudują rondo 
na skrzyżowaniu ulic 100-lecia, 
Podmiejskiej, Armii Krajowej w 
Zagościńcu.

Burmistrz Ryszard Madziar oraz 
przedstawiciel starostwa naczelnik 
Wydziału Inwestycji Andrzej Nocoń 
ofi cjalnie podpisali umowę dotyczą-
cą przekazania środków na tę inwe-
stycję. Wkład gminy to 160.500,00 
zł, czyli ok. 1/3 łącznych kosztów 
budowy.

Przy podpisaniu obecni byli 
przedstawiciele Komitetu budowy 
ronda w Zagościńcu. Za poparciem 
tej inwestycji udało się zebrać kilka-
set podpisów.

- Wszyscy zdajemy sobie spra-
wę, że w szybko rozwijającym się 
Zagościńcu nie brakuje potrzeb. 
Mieszkańcy powinni mieć jednak 
świadomość, że realizacja jednego 
projektu w żaden sposób nie blokuje 
kolejnych. Budowa ronda, które słu-
żyć ma przede wszystkim poprawie 

bezpieczeństwa w okolicy szkoły, nie 
wykluczy odwodnienia ulic i działek 
czy nakładek na drogi – mówił Ry-
szard Madziar, burmistrz Wołomina.

To kolejny krok na drodze do 
wybudowania ronda przy szkole w 
Zagościńcu. Gotowa jest już doku-
mentacja projektowa, teraz jeszcze 
procedura przetargowa wyboru wy-
konawcy i sama budowa. Według 
planów po nowym bezpiecznym 
rondzie będziemy jeździć jeszcze w 
tym roku.
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5SAMORZĄD

Wodociąg Marecki serdecznie zaprasza na rodzinny piknik z okazji 
15-lecia działalności spółki. Koncerty, konkursy, atrakcje sportowe, 
czekają na wszystkich przybyłych podczas imprezy pod hasłem „Mar-
kowa Woda”, która odbędzie się 14 czerwca 2014 na Stadionie Miejskim 
przy ul. Wspólnej 12 w Markach. 

Dzień 14 czerwca zapowiada 
się niezwykle atrakcyjnie. Wszy-
scy, którzy lubią zabawę i aktyw-
ne spędzanie czasu na świeżym 
powietrzu, będą mieli w czym 
wybierać. Już od godziny 14.00 
na przybyłych czekają niespo-
dzianki. Zaczynamy paradą ryce-
rzy średniowiecznych, którzy w 
trakcie imprezy zorganizują po-
kazy walk ciężkozbrojnych.  Na 
scenie będzie można podziwiać 
występy artystyczne lokalnej 
społeczności (Zespół Wokalny 
MOK, Klub Tańca Nowoczesne-
go „Atut” MOK, Klub sportowy 
ACRO DANCE, Przedszkole Nr 
11). Motywem przewodnim im-
prezy jest woda.  I to nasza, Mar-
kowa, prosto z Stacji Uzdatniania, 
którą markowianie będą mogli 
spróbować podczas pikniku. Nie 
zabraknie też ekologicznych cie-
kawostek na stoisku Wodociągu 
Mareckiego, a dorośli uzyskają 
informacje na temat budowy 
kanalizacji sanitarnej.  Na du-
żych i małych czekają kule wod-
ne i małpi gaj.  Będzie zdrowo i 
sportowo. Wystarczy ubrać dres i 
ćwiczyć razem z nami.  Zumba, 
gra w badmintona, strzelanie z 
łuku, rozgrywki piłki siatkowej i 
nożnej to jedne z wielu atrakcji, 
w których będzie można wziąć 
udział.  Podczas pikniku nastąpi 

fi nał konkursu fotografi cznego 
„Woda w obiektywie” oraz „Polo-
wanie na faktury”. Nie zabraknie 
muzycznej oprawy, ponieważ od 
godz.19.00 odbędą się koncerty 
zespołów: De Marco, Don Vasyl 
i Akcent.  Całość zakończy pokaz 
sztucznych ogni.

Impreza jest podziękowaniem 
dla mieszkańców Marek, za to, 
że są z nami od 15 lat. Dobiega 
końca projekt unijny „Budowa 
kanalizacji sanitarnej na obszarze 
aglomeracji miasta Marki”, pod-
pisana została umowa na jego 
rozbudowę i sprawnie realizowa-
ny jest program podłączeń, dla-
tego mamy wiele powodów do 
wspólnego świętowania. Piknik 
„Markowa Woda” organizowany 
jest pod patronatem Burmistrza 
Miasta Marki i nie odbyłby się 
bez wsparcia licznych sponsorów. 

Zapraszamy serdecznie wszyst-
kich markowian i ich gości. 

Więcej szczegółów na stronie 
www.wodociagmarecki.pl 

KOBYŁKA

Popiersie Jana Pawła II od soboty 26 kwietnia można oglądać u zbiegu 
ulic: Wołomińskiej, Granicznej i Jana Pawła II w Kobyłce. Uroczyste-
go odsłonięcia dokonali: Ewa Jaźwińska - przewodnicząca Rady Miasta, 
Robert Roguski - burmistrz Miasta, abp Henryk Hoser, ks. dziekan Jan 
Andrzejewski oraz Robert Denis - prezes Akcji Katolickiej.  Uroczystość 
uświetnił chór miejsko- parafi alny Cantanti, który m.in. odśpiewał uko-
chaną pieśń naszego rodaka- Barkę.  Pomnik autorstwa fi rmy ART-OD-
LEW z Opola składa się z dwóch części: granitowego postumentu oraz 
popiersia wykonanego z brązu.

STRACHÓWKA

10 maja odbyło się uroczyste otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w Stra-
chówce. Uroczystość rozpoczął wójt Piotr Orzechowski, witając wszyst-
kich przybyłych. Wydarzenie przyciągnęło wielu znakomitych gości. 
Wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński w swoim prze-
mówieniu podkreślił, że wspólne uczestnictwo w takich wydarzeniach 
jest formą okazywania sobie wzajemnego szacunku. Wicepremier   Ja-
nusz Piechociński z okazji 25-lecia polskiej transformacji wręczył przed-
siębiorcom z gminy Strachówka, dyplomy uznania za aktywne propa-
gowanie idei i ducha przedsiębiorczości w środowisku lokalnym oraz 
zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki.

JADÓW

10 maja odbyło się  uroczyście 
otwarcie zmodernizowanego tar-
gowiska w Jadowie połączone z 
Festynem Ludowym i Festiwalem 
Smaków – Jadowskich Wyrobów 
Tradycyjnych. Gminie udało się 
złożyć dobry wniosek i otrzyma-
ła dofi nansowanie w wysokości 
968.141,00 zł. Niestety okazało 
się, że kwota początkowo zabez-
pieczona w budżecie gminy nie 
była niewystarczająca, dlatego 
ogłoszono aż cztery przetargi. W 
końcu Rada Gminy przesunęła 
brakujące 200.000 zł,   wyłoniono 
wykonawcę i przystąpiono do re-
alizacji. Ostateczny koszt realizacji 
inwestycji wyniósł 1.824.759,93zł
  Dzień otwarcia targowiska był 

wielkim świętem dla jadowskiej 
społeczności lokalnej. Po otwar-
ciu imprezy i przywitaniu  gości 
przez wójta Jadowa, nastąpiła 
prezentacja stoisk z potrawa-
mi regionalnymi. Można było 
spróbować „Strachowskich pyz 
z mięsem”, „Klusek z serem Ew-
cia”, „Żuru myszadlańskiego”, 
„Celineczek”, „Bigosu mazowiec-
kiego”, „Sernika urlańskiego”, 
„Szarlotki szewnickiej”, „Przy-
smaków Jackowych”, ”Smakoły-
ków Wiesiowych”. Przybyli goście 
mogli zobaczyć występ Klubu 
Emerytów i Rencistów „Spo-
kojna Jesień” z Urli, następnie 
programy zaprezentowane przez 
uczniów szkół z Szewnicy, No-

winek, Myszadeł, Jadowa i Urli.
Uroczystego przecięcia wstęgi do-
konali: Janusz Piechociński, Bo-
żena Żelazowska, Adam Struzik, 
Krzysztof Strzałkowski, Rado-
sław Rybicki,  Artur Dąbrowski, 
Grzegorz Świętorecki, ks. dziekan 
Wiesław Bocheński, Dariusz Ko-
koszka i Rafał Rozpara. Kolejnym 
punktem programu był pokaz 
Polskiego Systemu Walki Wręcz 
– Haller, a także występy naszych 
najmłodszych artystów z przed-
szkola w Jadowie. W tym dniu 
odchodzono w gminie Jadów 
również Dzień Konia.  Wszyscy 
chętni mogli przejechać się brycz-
kami, dla bardziej zaawansowa-
nych czekały konie do ujeżdżania.

REKLAMA  TEL. 796-046-823
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6 PORADY

mgr Anna 
Susidko

Anoreksja psychiczna jest zaburze-
niem odżywiania, obserwowanym u 
osób dorosłych. Prawie wcale nie wy-
stępuje u osób przed okresem dojrze-
wania.

Ta jednostka chorobowa zbiera 
śmiertelne żniwo, i nigdy nie powin-
na być ignorowana lub traktowana 
jako „widzimisię” chorego. Wskaźnik 
śmiertelności jest w tym wypadku 
najwyższy wśród wszystkich zaburzeń 
psychicznych, a śmierć jest zwykle wy-
nikiem fi zycznych konsekwencji gło-
dzenia się albo samobójstwa.

Podstawowe cechy tego syndromu:
► intensywny lęk przed przybraniem 
na wadze,
► odmowa regularnego, właściwego 
odżywiania się,
► bezpodstawne narzekanie na nad-
wagę,
► spadek ciężaru ciała poniżej 85% 
wagi należnej (u osób, które nadal ro-
sną o 15% mniejszy przyrost wagi w 
stosunku do wzrostu),
► zaburzony lub niewłaściwy wpływ 
obrazu własnego ciała na samoocenę,

► u kobiet – nieobecność przynaj-
mniej 3-4 kolejnych miesiączek,
► znaczna nadaktywność fi zyczna,
► obsesyjna samokontrola.
Charakterystyczne cechy osobowości 
osób chorych to:
► tendencja do dużego dystansu emo-
cjonalnego i zahamowania poznaw-
czego,
► preferowanie rutyny, ustalonego po-
rządku i przewidywalnego środowiska 
oraz kłopoty z przystosowywaniem się 
do zmian,
►  zwiększony konformizm i uległość 
względem innych,
►  unikanie ryzyka i silne uczucie nie-
pokoju w sytuacjach stresowych,
► skłonności perfekcjonistyczne.

Chorzy bezwzględnie powinni znaj-
dować się pod stałą opieką lekarską!

W terapii powinna znajdować się nie 
tylko osoba chora ale także cała rodzi-
na. Wynika to z faktu, iż w rodzinach, 
z których pochodzą ci chorzy, panują 
specyfi czne wzorce i style komunikacji. 
Powinny one ulec przepracowaniu i 
zmianie w toku terapii rodzinnej.

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

Co może zrobić podwykonawca, któremu nie zapłacono?
Witam.  Zgłaszam się z takim problemem. Otóż prowadzę działalność 

gospodarczą, taką małą fi rmę budowlaną, zatrudniam kilka dosłownie 
osób. W ubiegłym roku wykonywaliśmy dla jednego z wykonawców roboty 
budowlane, polegające na ocieplaniu stropodachów w budowanym bloku. 
Roboty zostały zrealizowane, zdane protokołem końcowym bez uwag, jed-
nakże wykonawca nie chce nam zapłacić faktury. Zgłosiłem się z problemem 
także do inwestora, ten stwierdził, że nic nie wiedział o podwykonastwie, nie 
wyraził nigdy zgody, a ich prawnik stwierdził, że umowa była więc nieważna. 
Dodał też, że na pewno za wykonawcę nie zapłacą. Co ja mam robić w takiej 
sytuacji, muszę zapłacić swoim ludziom zaległe pensje. <Mati>

(1) Art. 6471 Kodeksu cywilnego (szukaj na: www.isip.sejm.gov.pl);
(2) Art. 410 Kodeksu cywilnego (szukaj na: www.isip.sejm.gov.pl);
(3) wyrok Sądu Najwyższego z 21.08.2013r., sygn. Akt III CSK 9/13 (szukaj w bazie 
orzeczeń Sądu Najwyższego na http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza%20
orzeczeń.aspx?ItemID=2321&ListName=Orzeczenia3&Sygnatura=”II+CSK+9%
2f13” )

Szanowny Panie, istotnie do waż-
ności umowy o roboty budowlane 
pomiędzy wykonawcą, a podwyko-
nawcami i dalszymi podwykonawca-
mi jest potrzebna zgoda inwestora i za-
chowanie formy pisemnej tej umowy 
(1). Ustawodawca chcąc zabezpieczyć 
interesy majątkowe podwykonawców, 
często mniejszych fi rm i słabszych na 
rynku wprowadził regulację, wedle 
której zgoda inwestora będzie powo-
dować powstanie solidarnej odpowie-

dzialności za zapłatę wynagrodzenia 
za wykonane prace. Oznacza to, że 
gdy wykonawca nie zapłaci podwyko-
nawcy faktury, ten ostatni będzie mógł 
skierować żądanie zarówno do wyko-
nawcy, jak i inwestora. W przypadku 
nieważności umowy, czy to niezawar-
cia jej w formie pisemnej, czy bez zgo-
dy inwestora ochrona podwykonaw-
ców nadal przysługuje, jednakże na 
innych podstawach. Nie da się ukryć, 
że inwestor, który odebrał prace zo-

stał wzbogacony, wykonawca zaś być 
może też otrzymał wynagrodzenie od 
inwestora (2). Jedynym zubożonym w 
całej sprawie będzie podwykonawca. 
Ostatnio Sąd Najwyższy wypowiedział 
się słusznie, że podwykonawca może 
skierować żądanie i do wykonawcy i 
do inwestora, a to na podstawie prze-
pisów o nienależnym świadczeniu (3). 
Przecież wykonał Pan swoje roboty w 
przeświadczeniu, że spełnia ciążące 
na Panu zobowiązanie, choć umowa 
okazała się nieważna. Podsumowując 
albo będzie Pan musiał udowodnić, 
że inwestor wiedział o pracach bu-
dowlanych (choćby wpisy w dzien-
niku budowy, zaakceptowany przez 
niego protokół odbioru prac), a więc 
zaakceptował podwykonawstwo w 
sposób dorozumiany, albo może Pan 
wystąpić o zapłatę przeciwko inwesto-
rowi i wykonawcy z tytuł nienależnego 
świadczenia, którego okazało się być 
nieważnym. Życzę powodzenia w do-
chodzeniu swoich należności. Na przy-
szłość proszę zadbać zawsze o zawarcie 
umowy o podwykonastwo w formie 
pisemnej i uzyskanie zgody inwestora 
najlepiej przed rozpoczęciem prac, je-
śli to niemożliwe, to także w trakcie ich 
wykonywania. Pozdrawiam!

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

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrz Tłuszcza, działając na podstawie art. 38 i art. 85 
ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2013r, poz. 1235 z późn. zm.)

zawiadamia, że w dniu 29 kwietnia 
2014 r. na wniosek fi rmy „PIOTRO-
-STAL” Adam Sikora, Dobczyn ul. 
Osiedle Młodych 10, 05-205 Klembów, 
wydana została decyzja o środowisko-
wych uwarunkowaniach zgody na re-
alizacje przedsięwzięcia polegającego 
na budowie rozbudowie istniejącego 
punktu skupu metali o punkt zbierania 
i demontażu pojazdów wycofanych z 
eksploatacji oraz punkt odbioru zuży-
tego sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego na działce o nr ew. 373/2 przy 

ul. Zaściankowej 1 w Tłuszczu, powiat 
wołomiński.

Jednocześnie zawiadamiam wszyst-
kich zainteresowanych o możliwości 
zapoznania się z treścią decyzji oraz do-
kumentacją sprawy w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Tłuszczu ul. Warszawska 
10, pok. nr 18, w terminie 14 dni od 
daty podania powyższej informacji do 
publicznej wiadomości.

Z up. Burmistrza Tłuszcza
/-/ Tomasz Jusiński

Dokończenie tekstu ze str. 1

  
 

Doliczając głosy z innych powia-
tów oraz te z Warszawy byłby pewny 
mandat. Niestety to tylko teoria w 
dodatku nie poparta żadnymi fakta-
mi. A szkoda. Siedmiu kandydatów 
z powiatu Wołomin zajmuje miejsca 
od drugiego do dziesiątego na listach 
swoich ugrupowań. Czyli – żaden 
poważnego miejsca na liście nie 
otrzymał. 

Nie było moim zamysłem rozpi-
sywać się o szansach poszczególnych 
kandydatów, bo takich szans nie 
mają. Ale liczy się udział w wybo-
rach i może to dla niektórych przy-
nieść wymierny efekt w jesiennych 

wyborach samorządowych. Sądzę, 
że części kandydatów o to właśnie 
chodzi. Na zakończenie chciałbym 
apelować do mieszkańców 12 gmin, 
aby wystąpili jako Jeden Powiat i za-
głosowali na kandydatów z powiatu 
Wołomin. Wybierzmy lepszego! Ja-
godziński czy Uściński, Wujkowska 
czy Pazio,  Sankari czy Zawadzka? 
Wszystkich mieszkańcom Powia-
tu Wołomin namawiam do wzięcia 
udziału w wyborach. Chodzi o to, że 
chcemy, czy nie chcemy ale jesteśmy 
w Unii Europejskiej i powinniśmy 
wyrazić swoje zdanie!

Ryszard Węsierski
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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 rozegranych w weekend zawodach Pucharu Świata w węgierskim Seged doskonale spisali się podopieczni 

trenera Grzegorza Engela. Z 9 - osobowej kadry Polski juniorów w formule kick light ósemka wraca z turnieju 
z medalami (4 złote, 3 srebrne i 1 brązowy). Na dorobek medalowy całej polskiej reprezentacji znaczący wpływ 
mieli kickboxerzy Wichru. Rafał Sitek zdobył Puchar Świata, Martyna Dzięciołowska wywalczyła srebro, a Kamil 
Ruta i Patryk Kuryłek zajęli III miejsce.

Turniej w Seged ma wieloletnią 
tradycję i skupia wielu świetnych 
europejskich zawodników i zawod-
niczki. Grzegorz Engel zabrał na Wę-
gry reprezentację Polski juniorów, 
której jest selekcjonerem. W składzie 
znaleźli się jego klubowi podopiecz-

ni z Wichru Kobyłka. Rywalizację w 
swojej kategorii (- 57 kg) wygrał Rafał 
Sitek, pokonując w fi nale zawodnika 
gospodarzy. Martyna Dzięciołowska 
w kat. do 70 kg musiała uznać w fi -
nale wyższość krajowej rywalki Ka-
roliny Mychlewicz. Patryk Kuryłek 

wystartował w formule low kick (-57 
kg). Po wygranej z jednym Węgrem 
w ćwierćfi nale w walce o fi nał uległ 
kolejnemu i zajął III miejsce.

Kamil Ruta w półfi nale stoczył 
pasjonującą walkę z Rosjaninem, w 
której sędziowie po wyrównanym 
boju przyznali zwycięstwo rywalowi 
Polaka i nasz mistrz świata zdobył 
brązowy medal.

- Cieszą mnie sukcesy kierowanej 
przeze mnie reprezentacji juniorów i 
dobre wyniki ekipy Wichru – mówi 
Grzegorz Engel. - Martyna i Rafał są 
zawodnikami kadry nie dlatego, że 
trenują ze mną w klubie, ale z uwa-
gi na swoje umiejętności. Patryk 
zanotował świetny występ i zebrał 
pochwały od trenera kadry w formu-
le low kick. Kamil potwierdził klasę 
światową. Jego walka z zawodnikiem 
rosyjskim była ozdobą turnieju. Je-
stem bardzo zadowolony z wystę-
pów moich podopiecznych – dodaje 
trener Engel.

WOŁOMIN

ZIELONKA

STRACHÓWKAKLEMBÓW

W Kawiarence Miejskiego Domu Kultury, możemy 
oglądać obrazy wołomińskiej artystki Anety Saks. W 
ostatni piątek, odbył się wernisaż, podczas którego otwar-
to wystawę akwareli, ukazujących sielską przyrodę oraz 
nieskalane, piękne widoki. Wernisaż, swoim występem 
uświetnił zespół „No Tak”, który tworzą Elżbieta Zdro-
dowska, Andrzej Oleksiak i Paweł Wudkowski. Organi-
zatorem wydarzenia była Kawiarenka Miejskiego Domu 
Kultury.

W ostatnią sobotę w Miejskim Domu Kultury odbył 
się teatralny maraton. Dwa przedstawienia Teatru Patataj 
wystawiane jeden po drugim przyciągnęły dużą grupę 
widzów spragnionych teatralnych wrażeń. Przedstawie-
nia „Rodzina idealna” oraz „Siedem grzechów przed-
ślubnych” łączy wspólny bohater, to Adam Anioł, którego 
losy możemy śledzić w obu spektaklach. Twórcą scena-
riuszy oraz reżyserem sztuk jest Piotr Stawski a wszystkie 
próby odbywały się w Miejskim Domu Kultury.

11 maja gościliśmy duet Szymon Kusarek, aktor estrady, wokalista, satyryk 
i Paweł Leszczyński, znakomity akordeonista. Usłyszeliśmy, jak trafnie głosił 
tytuł koncertu, „Śmietankę polskiej piosenki na wesoło”. Tym razem jednak 
piosenka okraszona została ciekawą fabułą anegdot i żartów Szymona Kusar-
ka. Jeśli ktokolwiek na widowni przyszedł w złym humorze, z pewnością opu-
ścił salę w dobrym nastroju. A program był życiowy, a jakże. Wątek przewod-
ni opowieści stanowiły oczywiście trudne od zawsze relacje na linii kobiety 
„i pozostali”. Był to drugi koncert z cyklu „Spotkania z piosenką” w Ośrodku 
Kultury i Sportu. Już dziś zapraszamy na kolejne.

Koło Gospodyń Wiejskich w Roszczepie pozyskało 
środki w ramach gminnego konkursu dla organizacji 
pozarządowych, które wspólną decyzją postanowiło 
przeznaczyć na wymianę strojów - uszycie nowych 
bluzek i fartuchów. - Koło Gospodyń Wiejskich swo-
imi występami uświetnia różnego rodzaju uroczysto-
ści, w związku z czym posiadanie reprezentacyjnych 
ubiorów było bardzo ważne. Dotychczasowe stroje 
były już wysłużone wieloletnim użytkowaniem - po-
wiedziała sołtys Roszczepu Halina Adamska. Zda-
niem pani sołtys: - Koło Gospodyń Wiejskich repre-
zentując Gminę Klembów promuje również muzykę 
ludową, występuje podczas lokalnych, gminnych, die-
cezjalnych i powiatowych dożynek prezentując swoje 
dzieło - wieniec. Strój ludowy jest niezbędny do god-
nego reprezentowania twórczości ludowej i poszerza-
nia wiedzy w tej dziedzinie wśród społeczeństwa.

10 maja oddano do użytku Kino w Jadwisinie. Uroczystości 
rozpoczęły się od powitania przybyłych gości przez wójta gmi-
ny Strachówka, następnie wicepremier Janusz Piechociński wy-
głosił przemówienie, w którym podkreślił ważną rolę tego typu 
inwestycji w rozwój kultury wśród lokalnej społeczności. Głos 
zabrał także pomysłodawca projektu i prezes zarządu Kina za 
Rogiem Grzegorz Molewski. Kolejnym punktem było uroczy-
ste przecięcie wstęgi przez wicepremiera Janusza Piechocińskie-
go, wójta Piotra Orzechowskiego oraz prezesa zarządu Kina za 
Rogiem Grzegorza Molewskiego. Poświęcenia obiektu dokonał 
ks. dziekan Wiesław Bocheński. Po uroczystym oddaniu obiek-
tu goście zajęli miejsca i zaczął się pierwszy seans fi lmowy. Tego 
dnia nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych, oprócz specjalne-
go seansu z bajkami, dzieci mogły uczestniczyć w warsztatach 
animacyjnych z naszym specjalnym gościem – Wiesławem 
Ziębą, znanym grafi kiem, satyrykiem, rysownikiem, reżyserem 
fi lmów animowanych, współtwórcą takich kultowych bajek jak 
„Reksio” czy „Przygody Bolka i Lolka”
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Z inicjatywy stowarzyszenia „Jeden Powiat” na terenie gminy Jadów przeprowadzono przedświąteczną ak-
cję charytatywną dla najbardziej potrzebujących rodzin. Dzięki wsparciu przedsiębiorców z gmin: Jadów, 
Tłuszcz, Wołomin i Radzymin 23 rodzinom przekazano paczki świąteczne.

 - Mamy nadzieję, że dzięki tej 
skromnej pomocy wielu mieszkań-
ców gminy Jadów mogło przeżyć 
święta w nieco lepszej atmosferze. 
Oczywiście nie mogłoby się to stać 
bez hojnej pomocy ze strony wielu 
darczyńców, którym przy tej okazji 
składam najserdeczniejsze podzię-
kowania. To bardzo budujące, że 
również w dzisiejszych czasach jest 
wiele osób, które są skłonne podzie-
lić się z innymi, którzy znaleźli się w 
trudnej sytuacji – mówi reprezentu-

jąca stowarzyszenie „Jeden Powiat”  
Marzanna Staszak, a jednocześnie 
mieszkanka gminy Jadów.

Pani Marzanna wykazała się dużą 
determinacją zarówno w zorganizo-
waniu pomocy, jak i zapewnieniu, 
żeby dotarła ona na czas do najbar-
dziej potrzebujących. Wszystkie 
paczki dostarczyła osobiście przy 
pomocy najbliższej rodziny. Zajęło 
jej to trzy dni. Gmina Jadów jest dość 
rozległa, a dotarcie do niektórych 

posesji było naprawdę nie lada wy-
czynem.

- Cieszę się, że mogłam osobiście 
spotkać się z wieloma mieszkańcami, 
porozmawiać  o ich problemach. Te 
wizyty były dla mnie refl eksją na naj-
bliższy czas i budującym doświad-
czeniem. Często widzimy rodziny 
dobrze sytuowane, ale nie do końca 
szczęśliwe, choć mogłoby się wy-
dawać, że mają wszystko. Rodziny, 
które odwiedziłam potrafi ą cieszyć 
się nawet z najdrobniejszych rzeczy. I 
to jest budujące – podsumowuje Ma-
rzanna Staszak.

Dzięki tej akcji pomoc trafi ła do 23 
najbardziej potrzebujących rodzin.

Akcja charytatywna nie pozostała 
bez echa, gdyż jest kontakt zwrotny 
od wielu rodzin po dzisiejszy dzień. 
Wniosek płynący z tego jest bardzo 
przejrzysty. Rodzinom oprócz pa-
czek okolicznościowych potrzebne 
jest stałe wsparcie w różnej postaci. 
Liczy się zainteresowanie i wspo-
mniana wcześniej „pomocna dłoń”.

red.            

26 kwietnia we Dworze Fran-
ciszków odbyło się poświąteczne 
spotkanie członków i sympaty-
ków Stowarzyszenia „Jeden Po-
wiat”. Oprócz symbolicznego po-
dzielenia się jajkiem był też czas 
na ucztę duchową w postaci wy-
kładu prof. Waldemara Dziaka.

Spotkanie kryło w sobie sporo 
niespodzianek, jedną z nich był 

prezent jubileuszowy w postaci 
występu artystycznego specjalnie 
dla prezesa Roberta Rogulskiego, 
który obchodził swe urodziny.

Spotkanie miało charakter 
integracyjny, podczas którego 
wszyscy mogli się lepiej poznać, 
podzielić swoim doświadcze-
niem. Nie mogło się też obyć bez 
wspólnego zdjęcia. red. 


