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Wołomin upamiętni bohaterskich 
lotników amerykańskich Eskadry 
Kościuszkowskiej. Ambasador USA 
w Polsce,  Stephen Mull: „To pięk-
ny przykład amerykańsko-polskiej 
współpracy wojskowej wiele lat 

przed powstaniem sojuszu NATO”.
W tym roku w sierpniu, oprócz 

wydarzeń rocznicowych „Cudu nad 
Wisłą”, władze samorządowe Wo-
łomina pragną oddać hołd boha-
terskim lotnikom amerykańskim, 

którzy podczas wojny polsko-bolsze-
wickiej w 1920 roku przyszli z bez-
cenną pomocą dla narodu polskiego, 
walcząc w stworzonej przez nich 
„Eskadrze Kościuszkowskiej”. 

Dokończenie str. 4

Już  po raz 10 „Rzeczpospolita” 
opublikowała ranking najlepszych 
samorządów gminnych w Polsce. 
W tegorocznej edycji Ząbki zostały 
wyróżnione 3-krotnie za: stan fi nan-
sów i zarządzanie, innowacyjność 
oraz realizację dużych inwestycji.  Na 
prawie 2,5 tys. gmin w Polsce Ząb-
ki zajęły odpowiednio: 18, 23, 40 
miejsce. Szczegółowy ranking został 
przedstawiony w wydaniu „Rzecz-
pospolitej” z 15 lipca. Laureaci zostali 
zaproszeni na specjalną galę, podczas 
której wręczono certyfi katy przyzna-
ne przez 10-osobową kapitułę, dzia-
łającą pod przewodnictwem prof. Je-
rzego Buzka. W imieniu burmistrza 
Ząbek wyróżnienie odebrał wicebur-
mistrz Artur Murawski. Dokończenie str. 5

Stawka godna milionera. Pro-
blem w tym, że nie był to zjazd 
milionerów z powiatu wołomiń-
skiego, którzy na swym dorocznym 
posiedzeniu zechcieli podzielić się 
swym cennym doświadczeniem i 
wspólnymi siłami doradzić co roz-
robić, aby na naszym terenie żyło 
się lepiej. 

A była to tylko sesja rady powiatu, 
podczas której dyskutowano, jak po-
dzielić okręgi wyborcze w związku z 
nadchodzącymi wyborami samorzą-
dowymi. 

Niektórzy twierdzą, że tej sesji 
spokojnie mogłoby nie być, a radni 
sprawą mogli zająć się dużo wcze-

śniej. Ale była i każdemu z radnych 
trzeba będzie wypłacić po 1000 zł. 
Co ciekawsze sprawy, w której radni 
się spotkali nie udało się sfi nalizować 
uchwałą. Radni większością głosów 
odrzucili propozycję przedłożoną 
przez zarząd, decydując tym samym, 
że kwestię rozstrzygnie komisarz wy-
borczy. Efekt więc jest taki, jakby sesji 
w ogóle nie było.    

JP
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3SAMORZĄD

Powiat podzielony: Powiat A i Powiat B

  
Powiat wołomiński to jeden z największych powiatów ziemskich w Polsce, na obszarze którego (pow. ok. 

1000km2)  funkcjonuje 12 gmin, które zamieszkuje ok. ćwierć miliona ludzi. Nasz powiat jest dość zróżnicowany, 
a większość różnic oscyluje wokół osi podziału wschód – zachód.

Zachodnia część powiatu skupia 
niemal wszystkie miasta powia-
tu (Ząbki, Marki, Zielonka, Ko-
byłka, Wołomin i Radzymin). Tu 
koncentruje się życie większości 
mieszkańców powiatu (ok.80%). 
Jednocześnie zachodnia część 
obejmuje zaledwie ok. 30% obsza-
ru powiatu wołomińskiego.

Wschodnia część to przede 
wszystkim tereny wiejskie (gmi-
ny: Tłuszcz, Klembów, Poświęt-
ne, Strachówka, Jadów, Dąbrów-
ka oraz tereny wiejskie gmin 
Wołomin i Radzymin). Na dość 
rozległym obszarze ok. 700 km2 
zamieszkuje łącznie ok. 50 tys. 
mieszkańców).

Od kilku lat różnice między 
wschodem a zachodem nie maleją, 
a wręcz przeciwnie pogłębiają się, 
zarówno pod względem demogra-
fi cznym, jak i społeczno-gospo-
darczym.

O ile na procesy demografi cz-
ne (głównie migracyjne) samo-
rządy mają dość pośredni wpływ, 
bo o tym, że ludzie osiedlają się 
w określonych miejscach nie jest 
wynikiem tylko działalności władz 
lokalnych, ale także obiektyw-
nych uwarunkowań zewnętrznych 

(bliskość dużych ośrodków miej-
skich, rozwinięta komunikacja z 
dostępem do różnych środków 
transportu, rozwój przedsiębior-
czości i poziom bezrobocia). Choć 
też i rola samorządów jest nie do 
przecenienia. Bo o jakości życia 
w mieście decyduje jakość zarzą-
dzania daną gminą (wszelka in-
frastruktura: inwestycje liniowe, 
kubaturowe; oferta dla różnych 
grup społecznych o charakterze 
edukacyjno-kulturalno-sportowo-
-rekreacyjnym).

Wyższa jakość życia jest zna-
komitą zachętą, żeby osiedlać się 
właśnie tam.

To też od mniej więcej 10 lat 
daje się zaobserwować znaczący 
wzrost liczby mieszkańców w za-
chodniej części powiatu (szczegól-
nie w Ząbkach i Markach).

O takim wzroście nie można  
już mówić w przypadku gmin 
wiejskich. A w niektórych z nich 
ludności systematycznie uby-
wa. Wydaje się, że ten proces jest 
trudny do zatrzymania. Rolnic-
two niemal całkowicie podupadło. 
Nowe, młode pokolenie często nie 
chce kontynuować pracy na roli, 
a chcąc z czegoś żyć decyduje się 
na migrację albo do Warszawy lub 
mniejszych miasteczek, a nawet 
bardzo często za granicę. 

Procesy demografi cznie niemal 
dokładnie odzwierciadlają sytu-
ację społeczno-gospodarczą po-

szczególnych terenów.
Zachodnia część powiatu jest 

bogatsza, tu jest więcej fi rm, 
mniejsze bezrobocie, szeroka ofer-
ta dająca większe możliwości roz-
woju.

W przypadku wschodu jest do-
kładnie odwrotnie.

Można zatem mieć wrażenie, że 
nasz powiat dzieli się na dwa po-
wiaty: Powiat A  i Powiat B

Paradoksalnie ten podział z roku 
na rok staje się bardziej wyraźny. 
Żeby to stwierdzić, nie potrzeba 
skomplikowanych analiz socjolo-
giczno – ekonomicznych. Widać 
to gołym okiem.

Wydaje się, że powiat jako jed-
nostka samorządu terytorialnego 
w większym stopniu powinien 
wpływać na to, aby te różnice sta-
wały się coraz mniejsze. Ale tak 
się niestety nie dzieje. I nie ma 
się co dziwić. Na politykę inwe-
stycyjną bardzo duży wpływ ma 
rada powiatu. Ponieważ więk-
szość radnych reprezentuje część 
zachodnią, to i więcej inwestycji 
realizowanych jest w tej części po-
wiatu. Jest to wina bardziej mecha-
nizmów funkcjonowania samo-
rządu niż samych ludzi, bo trudno 
wymagać, aby radny pochodzący z 
Ząbek czy Zielonki bardziej mar-
twił się o Jadów i Strachówkę niż o 
Ząbki i Zielonkę.

Przyszłość może być jeszcze 
gorsza, bo już od nowej kadencji 
(wybory samorządowe w listopa-
dzie br.)  wschodnia część powiatu 
straci jednego radnego na rzecz 
zachodniej części. 

Bardzo prawdopodobne zatem 
się staje, że podział na Powiat A i 
Powiat B będzie się wciąż pogłę-
biał. Można powiedzieć, że bogaty 
będzie stawał się bogatszy, a bied-
ny – biedniejszy.

Tak jak w gospodarce wolno-
rynkowej. Wydaje się, że również 
samorządy powinny mieć więcej 
instrumentów do korygowania 
tych często niezawinionych przez 
nikogo różnic. Przecież mieszkań-
cy wsi nie są w niczym gorsi niż 
mieszkańcy miast i odwrotnie. 

Mirosław
Oleksiak

Sprzedam domek 
(2 pokoiki, kuchnia, 2 pomieszczenia go-
spodarcze- do remontu) wraz z działką 
o powierzchni 810 m2. Cena 200 000 zł. 
Lokalizacja:centrum Jasienicy Maz. ul. 
Długosza 4 -powiat wołomiński-gmi-
na Tłuszcz-(blisko PKP, sklepy, szkoła, 
kościół), droga asfaltowa do posesji. 
Nieruchomość gruntowa posiada księgę 
wieczystą. Telefony kontaktowe: 512-
448-025, 691-184-559, 727-540-083.

 
02.08.2014r. (sobota)

godz. 14.00 - XII Mazowiecki Konkurs Sy-
gnalistów i Muzyki Myśliwskiej i X Krajowy 
Konkurs Zespołów Rodzinnych Muzyki My-
śliwskiej - ROKiS (przesłuchanie)

03.08.2014r. (niedziela)
godz. 11.30 - Msza Hubertowska z udziałem 
uczestników Mazowieckiego Konkursu Sy-
gnalistów i Muzyki Myśliwskiej - Kolegiata 
Radzymińska
godz. 14.00 - Finał XII Mazowieckiego Kon-
kursu Sygnalistów i Muzyki Myśliwskiej - Ra-
dzymiński Ośrodek Kultury i Sportu

9.08.2014r. (sobota)
godz. 10.00 - Turniej Piłki Nożnej Młodzi-
ków – RKS „Mazur” Radzymin.

10.08.2014r. (niedziela)
godz. 07.00 - XX Zawody Wędkarskie „Cud 
nad Wisłą” - stawy hodowlane w Ossowie
godz. 10.00 - XI Turniej Piłki Nożnej – RKS 
„Mazur” Radzymin”

14.08.2014r. (czwartek)
godz. 18.00 - XI Gala Operetkowo-Operowa 
na Mazowszu - Radzymiński Ośrodek Kultu-
ry i Sportu.

15.08.2014r. (piątek)
godz. 09.00 - XXIV Zawody Gołębiarskie 
„Cud nad Wisłą” Radzymin - Łomża (start 
5000 gołębi pocztowych ze stadionu RKS 
„Mazur”)
godz. 09.00 – START XXIII Międzynarodo-
wego Półmaratonu Ulicznego „Cud nad Wi-
słą” – plac Tadeusza Kościuszki w Radzyminie
godz. 10.00 - META XXIII Międzynarodowe-
go Półmaratonu Ulicznego „Cud nad Wisłą” – 
plac Tadeusza Kościuszki w Radzyminie
godz. 10.00 - XXV Jubileuszowy Ogólnopol-
ski Turniej Brydżowy „Cud nad Wisłą” im. 
Jacka Połulicha - Radzymiński Ośrodek Kul-
tury i Sportu

godz. 10.00 - VIII Wyścig Rowerowy dla 
dzieci – Radzymiński Klub Sportowy „Ma-
zur”
godz. 10.00 – Zapisy motocyklistów na XIII 
Zlot Motocyklowy „MotoCud” – parking przy 
Cmentarzu Żołnierzy Polskich 1920 roku w 
Radzyminie
godz. 12.00 – Honorowy start XIII Zlotu 
Motocyklowego „MotoCud” – parking przy 
Cmentarzu Żołnierzy Polskich 1920 roku w 
Radzyminie
godz. 15.00 - Uroczysty Apel przy pomniku 
Wincentego Witosa w Radzyminie
godz.15.30 - Meta XIII Zlotu Motocyklowe-
go „MotoCud” - Plac Tadeusza Kościuszki w 
Radzyminie.
godz. 17.00 - Uroczysta Msza Święta i Apel 
Poległych na Cmentarzu Żołnierzy Polskich 
1920 roku w Radzyminie 

Plac Tadeusza Kościuszki w Radzyminie
godz. 20.00 - Koncert Macieja Maleńczuka z 
Zespołem Psychodancing
godz. 21.30 - pokaz sztucznych ogni Imprezę 
poprowadzi DJ Farad
godz. 21.40 - koncert zespołu Bayer Full

16.08.2014r. (sobota)
godz. 16.00 - Odbicie Radzymina 1920 - re-
konstrukcja historyczna, pola bitwy przy 
Sanktuarium św. Jana Pawła II w Radzyminie, 
ul. Słowackiego
godz. 18.00 - Przemarsz historyczny ulicami 
Radzymina zwieńczony inscenizacją nadania 
orderów Virtuti Militari przez gen. Józefa Hal-
lera żołnierzom walczącym pod Radzyminem 
w sierpniu 1920 roku
godz. 19.30 - Koncert Kapeli Wileńskiej

17.08.2014r. (niedziela)
godz. 18.00 – „Wielkie Tańce Ukrainy” - 
Koncert Ukraińskiego Zespołu Pieśni i Tańca 
„KALINA” z Kijowa - Radzymiński Ośrodek 
Kultury i Sportu

Tania reklama!!!
60 zł za emisję

od 36 zł  za emisję przy 
dłuższej współpracy

tel. 796-046-823
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Z tej okazji 16 sierpnia, na polach 
ossowskich, zostanie zorganizowany 
„American Day”. Jego inauguracją o 
godzinie 12.00 będzie uroczyste od-
słonięcie tablicy pamiątkowej, którego 
dokonają Ambasador USA w Polsce 
Stephen Mull oraz Burmistrz Woło-
mina Ryszard Madziar. Planujemy 
także wiele interesujących wydarzeń 
towarzyszących, m.in. prezentację 
amerykańskiej musztry wojskowej, ce-
remonię fl agi, występy cheerleaderek, 
pokazy amerykańskiego footballu i 
motocykli. Muzeum Sił Powietrznych 
w Dęblinie przygotuje interesującą 
wystawę plenerową poświęconą pilo-
tom eskadry kościuszkowskiej, a 23 
Baza Lotnictwa Taktycznego z Mińska 
Mazowieckiego, będąca spadkobiercą 
tradycji kościuszkowskiej przygotuje 
ekspozycję współczesnego ekwipunku 
pilota myśliwca m.in.: fotel z katapultą, 
kombinezon, ponton. W trakcie pik-
niku będzie można posilić się amery-
kańskimi daniami i napojami przygo-
towanymi przez sieć amerykańskich 
restauracji Jeff 's Neighborhood Grill 
& Bar, a wieczorem po koncercie wo-
łomińskiej Miejskiej Orkiestry Dętej, 
która wystąpi z repertuarem amery-
kańskim, będzie można potańczyć w 
rytmach amerykańskiego country.

Zwycięska bitwa pod Ossowem, 
zwana „Cudem nad Wisłą”, stała się 

symbolem victorii polskich wojsk nad 
bolszewickim najeźdźcą w wojnie pol-
sko-bolszewickiej 1920 roku. Obok 
polskich wojsk przyczynili się do tego 
żołnierze i ochotnicy z wielu krajów 
świata. Niezwykłą  pomoc w 1920 
roku zaoferowali nam amerykańscy 
ochotnicy. Byli to młodzi piloci, którzy 
swoje poświęcenie uzasadnili pragnie-
niem spłacenia honorowego długu za 
zasługi Tadeusza Kościuszki i Kazi-
mierza Pułaskiego dla historii USA. 
Odbyli oni wiele bojowych lotów w 
Eskadrze Kościuszkowskiej, a za swoje 
wyjątkowe bohaterstwo wszyscy zosta-
li odznaczeni przez Marszałka Piłsud-
skiego orderami Virtuti Militari.

4 SAMORZĄD

Dokończenie tekstu ze str. 1

◀ Ambasador USA w Polsce  
Stephen Mull zaprasza do 
Ossowa

Powstanie amerykańskiej 
„Eskadry Kościuszkowskiej” do-
kładnie 95 lat temu - to bardzo 
piękny przykład amerykańsko-
-polskiej współpracy wojskowej 
wiele lat przed powstaniem so-
juszu NATO. Ta historia, która 
mogłaby być gotowym scenariu-
szem hollywoodzkiego fi lmu, jest 

o wiele za mało znana zarówno w Polsce, jak i w USA. Dlatego bardzo 
się cieszę, że Burmistrz Wołomina wystąpił z inicjatywą upamiętnienia 
młodych, dzielnych pilotów amerykańskich, którzy przyszli z pomocą 
Polakom w 1920 roku. To jeden z wielu, bardzo pięknych i heroicznych 
przykładów, potwierdzających bliskość naszych Narodów. Powinniśmy 
o tym pamiętać i tę pamięć pielęgnować. Wielki polski mąż stanu i wy-
bitny pianista, ówczesny premier polskiego rządu Ignacy Jan Paderewski 
skierował do pilotów słynne słowa: „Nic dotąd nie wzruszyło mnie tak 
bardzo, jak wasza oferta, młodzi ludzie, by walczyć, a jeśli trzeba będzie, 
to umrzeć za mój kraj”. 

Do zobaczenia 16 sierpnia w Ossowie, miejscu które jest symbolem 
zwycięstwa w wojnie 1920 roku, do którego przyczynili się także odważ-
ni amerykańscy lotnicy. 

  Na obchody 94. rocznicy 
Bitwy Warszawskiej 

i American Day w Ossowie 
zaprasza Burmistrz Wołomina 

Ryszard Madziar
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Wygrywają najbardziej aktywni
Pierwsza z kategorii, w której Ząbki 

zajęły 18 miejsce, została przeprowa-
dzona w dwóch etapach. Do drugiego 
etapu przeszły miasta i gminy, które w 
najlepszy sposób zarządzały swoimi 
fi nansami w latach 2010-2013 i jedno-
cześnie najwięcej w tym czasie inwesto-
wały.  

Pod uwagę brano m.in. takie para-
metry jak:
- dynamika wydatków na inwestycje
- wielkość pozyskanych środków unij-
nych (w przeliczeniu na mieszkańca)
- indywidualny wskaźnik zadłużenia
-  dynamikę wzrostu dochodów wła-
snych w latach 2010-2013
- relację nakładów inwestycyjnych do 
przyrostu zadłużenia w latach 2010-
2013
- transport i łączność
- ochronę środowiska

W drugim etapie wzięto pod uwagę 
także:
- współpracę z organizacjami pozarzą-
dowymi
- wydatki mieszkaniowe
- wyniki testów szóstoklasistów i gim-
nazjalistów
- stopę bezrobocia w latach 2010-2013 i 
sposoby zapobiegania bezrobociu
- liczbę nowych przedsiębiorstw i 
wspieranie rozwoju przedsiębiorczości
- posiadanie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego

Wynik analizy tych parametrów dał 
Ząbkom bardzo wysokie 18 miejsce. 
W tej kategorii rankingu wszystkie 
gminy w Polsce zostały podzielone na 
trzy grupy: miasta na prawach powiatu 
(największe miasta w Polsce), pozostałe 
gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz 
gminy wiejskie. Ząbki zostały przypisa-

ne oczywiście do drugiej grupy.  
Przybywa samorządów 

innowacyjnych
W tej kategorii, w której  Ząbki za-

jęły również bardzo dobrą pozycję (23 
miejsce), brano pod uwagę m.in.:
- stopień zinformatyzowania urzędu, 
szkół i gminy
- liczba usług realizowanych przez 
urząd za pomocą internetu (rejestracja 
zapytań, skrzynka podawcza,  elektro-
niczne systemy informacji, itp.)
-  czy został wprowadzony zintegrowa-
ny system zarządzania
-  sprawy związane z: meldunkami, 
ewidencją działalności, podatkami lo-
kalnymi, komunikacją.

Wielkie przedsięwzięcia dzięki 
pieniądzom z Unii

Ostatnia z kategorii dotyczy realizacji 
największych inwestycji współfi nanso-
wanych przez UE.

Nie może być zaskoczeniem, że naj-
większe inwestycje są realizowane w 
największych miastach. W pierwszej 
„10” są tylko stolice obecnych woje-
wództw. Kolejne 30 miast to przede 
wszystkim te, które niegdyś były mia-
stami wojewódzkimi. Miłą niespo-
dzianką jest fakt, że pośród tych gigan-
tów znalazły się również nasze małe 
Ząbki z inwestycjami na kwotę 105 
mln zł, zajmując 40 lokatę, wyprzedza-
jąc takie miasta jak: Gdynia (43 miej-
sce, 93 mln zł), Zielona Góra (51m, 76 
mln zł), Ostrołęka (61m, 42 mln zł) czy 
Skierniewice (74m, 29 mln zł).

Bez wątpienia to dobra wiadomość, 
nie tylko dla samorządowców, ale i 
mieszkańców. Dla samorządowców, 
bo ich wysiłek został zauważony i do-
ceniony; dla mieszkańców, bo mają 
pewność zewnętrznej, obiektywnej i 
rzetelnej oceny.   Mirosław Oleksiak

Dokończenie tekstu ze str. 1

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

BURMISTRZ TŁUSZCZA 
ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż  zabudowanej nieruchomości 

oznaczonej numerem ewidencyjnym 1278 o powierzchni 0,1846 ha  położonej 
w mieście Tłuszcz przy ulicy Kraszewskiego i Wąskiej. Nieruchomość 
stanowi własność Gminy Tłuszcz i jest zapisana w księdze wieczystej nr 
WA1W/00061769/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wołominie – Wydział 
IV Ksiąg Wieczystych.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 września 2014 r. o godzinie 12.00  
w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu przy ulicy Warszawskiej 10,  

sala konferencyjna.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 950 000 zł brutto 
(słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne po  uprzednim 
wpłaceniu wadium w wysokości 47 500 zł. (słownie: czterdzieści siedem tysięcy 
pięćset złotych) na rachunek bankowy Gminy Tłuszcz ul. Warszawska 10,  
05-240 Tłuszcz Nr 05 8006 0000 0053 9089 2000 0001 – Spółdzielczy  
Bank  Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie ul. Wąska 18, do dnia  
12 września 2014 r.,  które  będzie  uprawniać do uczestniczenia w przetargu.
Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim 
w Tłuszczu przy ulicy Warszawskiej 10, pokój nr 14 lub tel. (0-29) 777 52 60.
Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Tłuszczu oraz na stronie internetowej Gminy Tłuszcz  
www.tluszcz.pl i Biuletynie Informacji Publicznej www.tluszcz.bip.net.pl

Do zakresu rzeczowego przedmio-
towego projektu składają się dwa za-
sadnicze komponenty:
I. Inwestycje zrealizowane w latach 
2010 – 2013, na które składają się:
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 
ul. Ułanów
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z pompownią ścieków i kanałem 

tłocznym przy ul. Rumuńskiej
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 
ul. Lotników
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w drodze dojazdowej do ul. Szpotań-
skiego
5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w drodze dojazdowej do ul. Wołomiń-
skiej

II. Inwestycje przewidziane do realiza-
cji w roku 2014, na które składają się:
6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 
ul. Broniewskiego, Narutowicza i Sko-
rupki.
7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 
ul. Ułanów.
Wartość dofi nansowania wynosi 
544 956,72 zł.

Miasto Kobyłka otrzymało dofi nansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej do projektu pn. „Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka” 
w ramach konkursu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet: I oś – „Gospodarka wodno 
- ściekowa” Działanie 1.1 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys.

Na zaproszenie ambasador Litwy 
w Polsce  Lorety  Zakareviciene bur-
mistrz Kobyłki  Robert Roguski  gościł 
na uroczystości  z okazji Święta Naro-
dowego Litwy. Uroczystość odbyła się 
na terenie ambasady Litwy w Warsza-
wie. 

Wśród zaproszonych gości obecni 
byli. m.in.  przedstawiciele Sejmu i Se-
natu RP, ambasadorzy i attache akredy-
towani w Polsce, znane osoby z kręgu 
polityki, kultury, gospodarki i mediów.

◀ Burmistrz Kobyłki Robert Ro-
guski składa gratulacje amba-
sador Litwy w Polsce z okazji 
Święta Narodowego.

14.07.2014 r. uruchomione zostało nowe połączenie autobusowe na trasie 
Kobyłka - Wołomin - Czarna - Ciemne - Radzymin - Ciemne - Czarna - Wo-
łomin – KOBYŁKA. Szczegółowy rozkład jazdy na stronie urzędu (www.ko-
bylka.pl)

Na czwartkowej XLIV sesji (24.07.2014) Rady Powiatu Wołomińskiego od-
było się głosowanie w sprawie podziału Powiatu Wołomin na okręgi wybor-
cze. Propozycja Starosty była prosta „jak niemiecka autostrada”. Zabrać jeden 
mandat z „obwarzanka” wokół Tłuszcza i dać go dla gminy Ząbki. Tyle tylko, 
że było to uproszczone myślenie! Czwarty mandat dla Ząbek był bezdyskusyjny 
(pisałem o tym w numerze 2(2) 2013 i numerze 2(12) 2014 „Wiadomości.pw”). 

Podczas sesji Rady Powiatu pojawiły 
się głosy, że jest to niesprawiedliwy po-
dział, gdyż gminy wiejskie tracą jednego 
przedstawiciela na koszt gmin miejskich i 
może dojść do tego, że to przedstawiciele 
właśnie gmin miejskich będą decydować 
o rozwoju (inwestycjach) gmin wiejskich. 
Były też w tym temacie głosy Wójtów, dla 
których zbliżają się wybory samorządowe 
i trzeba było się czymś wykazać. Wraże-
nie z Sesji było takie, że część Radnych i 
Wójtów zapomniała, że w Polsce zaraz po 
Konstytucji najważniejszymi aktami prawa 
są Ustawy uchwalane przez Sejm. Głosy 
na Sesji mówiące o tym, że chcemy zacho-
wać taki stan, jaki był, to brak wiedzy albo 
zwykły populizm. Radni powinni mieć 
pewną wiedzę. Gdyby ktoś chciał przyjrzeć 
się ilości mieszkańców w poszczególnych 
gminach (one stanowią o ilości radnych 
w Radzie Powiatu-tak mówi Ustawa) to 
najmniejsza w powiecie Wołomin, Gmi-
na Ząbki posiada powierzchnię 11 km² i 
gęstość zaludnienia 2290 osób/km². Dla 
przykładu blisko dziesięciokrotnie większa 
gmina Strachówka o powierzchni 107 km² 
posiada gęstość zaludnienia 29 osób/km². 
Jeszcze lepszym przykładem dla porówna-
nia jest najbardziej zaludnione na świecie 
państwo-Chiny o powierzchni 9 596 960 
km² ze średnią liczbą ludności na km² wy-
noszącą 144 osoby. To 15 razy mniej niż w 
Ząbkach!

Temat czwartego mandatu w Ząbkach 
nie podlega dyskusji. Ale moim zdaniem 
czwarty mandat należał się również gmi-
nie Marki kosztem gminy Wołomin. Tego 
powiat nie wziął pod uwagę. A szkoda. 

Gmina jest równie rozwojowa jak Ząbki, 
chociaż przydałby się nowy Włodarz, tak 
skuteczny jak w Ząbkach. Temat czwartego 
mandatu dla gminy Marki poruszyło pod-
czas sesji tylko dwóch radnych (z Marek i z 
Ząbek). W efekcie krótkich, ale znaczących 
wypowiedzi, Rada Powiatu projekt Uchwa-
ły przegłosowała negatywnie. 6 osób za, 18 
przeciw, 3 osoby wstrzymujące się od głosu. 

Wracając do tematu ilości mandatów 
w poszczególnych okręgach wyborczych 
w Powiecie Wołomińskim, trzeba przyto-
czyć treść pisma Komisarza Wyborczego 
do Rady Powiatu. Z treści pisma wynika, 
że jeśli Powiat do 21 sierpnia nie podejmie 
uchwały w sprawie nowego podziału Po-
wiatu na okręgi wyborcze, to Komisarz wy-
borczy wprowadzi nowy podział na okręgi 
wyborcze (inny niż propozycja Starosty). 

Czym to się przejawia? Komisarz chce, aby 
gminy Dąbrówka, Klembów i Poświętne 
stanowiły jeden okręg wyborczy - 3 man-
datowy, natomiast gminę Tłuszcz chce 
połączyć z gminą Jadów i Strachówka w 
okręg 4 mandatowy. 

Umyślnie napisałem, że Komisarz chce 
a nie proponuje, bo będzie to decyzja nie-
podważalna (przynajmniej do następnych 
wyborów samorządowych). Chociaż na 
Sesji pojawiły się głosy, że projekt Komi-
sarza jest lepszy od projektu Starosty to 
moim zdaniem Starosta miał rację, że taki 
projekt Uchwały zaproponował. Gdyby 
próbował podzielić w jakikolwiek sposób 
gminy wiejskie spotkałby się tylko z kry-
tyką. Uważam, że kluby radnych wiedząc 
o problemie (przypominam, pisałem o 
tym w lutym 2013 roku, mogły wywierać 
wpływ na posłów w sprawie nowelizacji 
Ustawy dotyczącej wyborów samorzą-
dowych. Mogły proponować dołożenie 
jednego, dwóch lub trzech mandatów dla 
Rady Powiatu Wołomin. Czy byłoby to 
skuteczne to oddzielny temat, ale wyjątko-
wo w przypadku Powiatu Wołomin Sejm 
powinien się przychylić nad takim wnio-
skiem. 

Rada Powiatu pewnie już nie wróci do 
tematu przed 21 sierpnia 2014 roku, więc 
przyjmijmy projekt Komisarza wyborcze-
go. Ważne jest, żebyśmy poszli w listopa-
dzie 2014 roku do urn wyborczych i nie 
narzekali, że mamy złych Radnych albo 
niegospodarnego Burmistrza czy Wójta.

Ryszard Węsierski
W latach 2006-2010 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego 

Rady Powiatu oraz Wicestarosty
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Panie Mecenasie, od dłuższego 
czasu noszę się z zamiarem złoże-
nia pozwu rozwodowego przeciw-
ko mężowi, a to z jego winy. Jest to 
hultaj, który nie dba o mnie, dużo 
pije, wszystko, co zarobi przepija, a 
to ja płacę rachunki, spłacam raty za 
pralkę, choć zarabiam dużo mniej 
niż mąż. Bywa tak, że mnie uderzy, 
raz to chyba była Policja, założyła 
mu niebieską kartę i spisała protokół, 
nie wiem co było dalej. Uciekłam od 
niego z pół roku temu, wprowadzi-
łam się do matki. Dzieci  nie mamy. 
Chodzi mi o to, że nie chcę czekać 
kilku lat na rozwód z orzekaniem o 
winie, wolałabym dostać rozwód bez 
orzekania o winie. Czym się w ogóle 

w skutkach różni jedno od drugiego. 
A drugie pytanie to, co mam zrobić, 
aby mój mąż nie zaciągnął jakichś zo-
bowiązań przed wyrokiem rozwodo-
wym, które też będę musiała spłacać?

Marlena
Pani Marleno, w Pani sytuacji nie 

ulegałbym pokusie rozwiązania mał-
żeństwa za porozumieniem stron. 
Jest to owszem wygodne, bo proces 
wówczas trwa z pewnością krócej, 
jednakże wyrok rozwodowy bez orze-
kania o winie wywołuje pewne skutki 
na przyszłość i to skutki fi nansowo 
niebezpieczne. Kwestia winy za roz-
kład pożycia ma wpływ na obowiązek 
alimentacyjny między rozwiedziony-

mi. Sąd nie orzeka o winie rozkładu 
pożycia na zgodny wniosek stron, tj. 
powoda i pozwanego. Oczywiście nie 
ma żadnej przeszkody, aby później taki 
wniosek cofnąć, gdyby wyszły na jaw 
nieoczekiwane okoliczności lub gdyby 
małżonek się rozmyślił. W Pani sytu-
acji, jako że w małżeństwie występuje 
przemoc, mąż ma założoną niebieską 
kartę, a więc ma Pani silne dowody 
przeciwko mężowi, wnosiłbym pozew 
rozwodowy z żądaniem uznania wy-
łącznej winy małżonka. 

Zgodnie z kodeksem rodzinnym 
i opiekuńczym małżonek niewinny 
może żądać od małżonka wyłącznie 
winnego rozkładu pożycia zasądze-
nia na jego rzecz alimentów i nie ma 
przy tym obowiązku wykazywać, że 
znalazł się w niedostatku. Uzyskanie 
orzeczenia o winie małżonka w pew-
nym sensie uprzywilejowuje małżonka 
niewinnego, który nie musi dowodzić 
niedostatku. Niedostatek oznacza, że 
były małżonek nie jest w stanie samo-
dzielnie zaspokoić swoich usprawiedli-
wionych potrzeb w całości lub w części. 

Jedyną przesłanką, którą musi wy-
kazać małżonek niewinny w stosunku 
do winnego jest istotne pogorszenie sy-
tuacji materialnej po rozwodzie. Wów-
czas obowiązek alimentacyjny będzie 
polegał na przyczynianiu się w od-
powiednim zakresie do zaspokajania 
usprawiedliwionych potrzeb małżonka 
niewinnego.

Jeżeli zaś małżeństwo zostanie roz-
wiązane przez rozwód bez orzekania o 
winie, wówczas były małżonek będzie 
mógł żądać od Pani alimentów, jeżeli 
popadnie w niedostatek. Może to wów-
czas w Pani wzbudzić poczucie krzyw-
dy, dlatego tak istotne będzie uzyskanie 
rozwodu z orzeczeniem o winie. 

Obowiązek alimentacyjny wygasa 
po upływie 5 lat od orzeczenia roz-
wodu (w wyjątkowych przypadkach 
termin może być przedłużony) oraz w 
przypadku zawarcia kolejnego małżeń-
stwa. 

W przypadku, gdy ma Pani do czy-
nienia z przemocą w domu, w wyroku 
rozwodowym można żądać także eks-

misji małżonka, choćby mieszkanie/
dom należało wyłącznie do niego. 

Odpowiadając na drugie pytanie, w 
sytuacji, gdy uciekła Pani od męża, lecz 
posiadacie Państwo wspólnotę mająt-
kową, a zarazem obawia się Pani, że hu-
laszczy tryb życia męża spowoduje za-
ciągnięcie zobowiązań, za które może 
Pani również odpowiadać solidarnie, 
warto rozważył złożenie pozwu o usta-
nowienie rozdzielności majątkowej z 
datą wsteczną. Pozew taki wytacza się 
przed Sądem Rejonowym, w przeci-
wieństwie do sprawy rozwodowej, któ-
rą rozpoznaje Sąd Okręgowy. Nie moż-
na zatem tych spraw łączyć w jednym 
postępowaniu, będą one toczyły się 
niezależnie i wymagają złożenia dwóch 
osobnych pozwów. 

Życzę Pani powodzenia i, choć ła-
two tak mówić, to proszę spróbować 
powstrzymać emocje w sprawie roz-
wodowej, gdyż tego rodzaju sprawy 
wymagają chłodnego osądu. Emocje 
nigdy nie są dobrym doradcą. 

6 PORADY
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Polscy przedsiębiorcy narażeni 
są na nowe formy wyłudzania od 
nich środków pieniężnych. Oszuści 
coraz częściej podszywają się pod 
różnego rodzaju instytucje i orga-
ny, licząc na brak czujności osób 
prowadzących działalność gospo-
darczą.

W ostatnim czasie wielu przedsię-
biorców otrzymało za pomocą faksu 
informacje o nałożeniu na nich przez 

Państwową Inspekcję Pracy mandatu 
karnego w wysokości tysiąca złotych 
za zatrudnianie osób bez umowy o 
pracę. W informacjach tych było po-
nadto wskazane, że  „niedostosowa-
nie się do poleceń Inspektora Pracy 
grozi grzywną do kwoty 30 tys. zł".  
Do informacji o nałożeniu mandatu 
karnego dołączono wypełnione blan-
kiety przelewu z wydrukowanym nu-
merem konta bankowego. Informacje 
zawierały znak grafi czny podobny do 
logotypu Państwowej Inspekcji Pracy 
oraz zatytułowane były jako ,,Postano-
wienie”.

Jeżeli ktokolwiek z Państwa otrzy-
mał taki faks z informacją o nało-

żonym mandacie, to stanowczo od-
radzamy przekazywanie pieniędzy 
zgodnie z informacją, gdyż nie jest 
ona mandatem wystawionym zgod-
nie z obowiązującymi przepisami i nie 
pochodzi od Państwowej Inspekcji 
Pracy. Przesyłanie takich informacji 
przedsiębiorcom stanowi próbę wyłu-
dzenia od nich pieniędzy przez oszu-
stów. 

Ewentualne wystawienie manda-
tu możliwe jest po przeprowadzeniu 
przez inspektora pracy kontroli, mają-
cej na celu ustalenie, czy dany przed-
siębiorca przestrzega przepisów prawa 
pracy, w tym dotyczących legalności 
zatrudnienia pracowników. Nie ma 

możliwości, aby Państwowa Inspekcja 
Pracy obarczyła przedsiębiorcę odpo-
wiedzialnością bez przeprowadzenia 
powyższej kontroli. 

Do wystawiania mandatów służą 
właściwe druki, natomiast wynikająca 
z mandatu grzywna powinna zostać 
wpłacona przez ukaranego na konto 
bankowe właściwego urzędu woje-
wódzkiego. Ukarana osoba powinna 
być przy tym pouczona o obowiązku 
złożenia podpisu na druku mandatu, 
potwierdzając w ten sposób przyję-
cie kary grzywny. Odmowa przyjęcia 
mandatu karnego powoduje skiero-
wanie sprawy o ukaranie do sądu. 
Zatem kwota wynikająca z mandatu 

Temat, który zamierzam poruszyć w bieżącym artykule wypływa z moich prywatnych przemyśleń, obserwacji, 
inspiracji życiem i czytanymi artykułami, synergią wynikającą z łączenia zawodu psychologa w biznesie i psycho-
terapeuty. Temat interesująco oddany w piosence zespołu Kombi „Pokolenie”.

Moje przemyślenia są  następujące: 
• w latach wojennych głównym 

życiowym problem ówczesnych 
młodych dorosłych było: przeżyć, 
uchronić siebie i swoich najbliższych 
przed unicestwieniem w wojennej 
pożodze lub z powodu towarzyszą-
cych wojnie okoliczności (głód, brak 
możliwości ogrzania, fatalne warun-
ki higieniczne itp.),

• ich dzieci – pokolenie, które w 
latach 50 – 60 wkraczało w dorosłość 
- myśleli już raczej – jak to zrobić, 
aby moja rodzina miała lepiej/ła-
twiej/wygodniej niż rodzina, z której 
się wywodzę. 

• ich dzieci, obecni 40 – 50-latko-
wie zastanawiali się i realizowali życie 
wokół tematu: zrobić tak, aby moje 
dzieci miały łatwiejszy start w życiu, 
by było im łatwiej i by mogły korzy-
stać z wszystkiego, co oferuje świat,

• obecni młodzi ludzie myślą na-
tomiast: zrobić w życiu tak, żebym to 
ja miał jak najlepiej. 

To przesunięcie ciężaru uwagi na-
stępuje stopniowo, niepostrzeżenie, i 
w różnych rodzinach w mniejszym 
lub większym nasileniu. Może to, 
co powyżej napisałam wydawać się 
oskarżeniem o nadmierny egoizm 
młodych ludzi....może. Mówiąc 
szczere dla mnie to jest bardziej 
egocentryzm – stopniowe nasilanie 
koncentracji na sobie. Na kafeteria.
pl znalazłam wątek o różnicy mię-
dzy tymi pojęciami. Znajduje się tam 
następujący wpis, z którym się zga-
dzam:

„egoista jest samolubny, myśli 
tylko o swoim interesie, do celu 
dąży po trupach, jest to bardzo 

negatywne określenie
egocentryk jest skoncentrowa-

ny na swoich uczuciach i bardzo 
analizuje siebie, rozważa wszystko 
przez pryzmat swojej osoby, ale nie 
znaczy to, że nie potrafi  liczyć się z 

uczuciami innych”
Jako terapeuta uważam, że zmiana 

ta wynika z „nadkochania”, „nadtro-
ski”, „nadopiekuńczości” rodziców, 
którzy w latach 70 i 80 jako kilku-
letnie dzieci doświadczyli niedostat-
ku, musieli uznać, że pewne rzeczy 
są niedostępne, można o nich co 
najwyżej marzyć, trzeba na nie dłu-
go czekać. Wówczas postanowili, 
trochę rekompensując sobie te do-
świadczenia, że zapewnią wszystko 
swoim dzieciom. Przede wszystkim 
postanowili rodzić mniej dzieci. Na-
stępnie decyzja o rodzicielstwie była 
rozważana i czekała na odpowiedni 
moment. Po urodzeniu dziecku po-
święcono 100 % rodzicielskiej uwa-
gi, troski, miłości. Rodzice ci, coraz 
częściej w efekcie trudnych doświad-
czeń związanych z trudnościami 
w zajściu w ciążę dopełnili tą swoją 
pełną miłości postawę nieomal czy-
taniem w myślach i zaspokajaniem 
potrzeb nawet nie wyartykułowa-
nych przez dzieci. Ich dzieci świetnie 
znają swoje prawa ale często mają 
niewiele obowiązków (dosyć często 
ograniczają się one tylko i wyłącznie 
do uczenia się i zdobywania w szkole 
dobrych ocen).

Obecni 20-latkowie zyskali wła-
sną nazwę Millenialsi. Na stronach 
http://kariera.forbes.pl/ przeczytać 
można o nich: „Oczekiwania dzisiej-
szych dwudziestolatków wobec pra-
codawców różnią się od oczekiwań 
ich starszych kolegów. Są świadomi 
niepewności zatrudnienia, ale brak 
stabilności zawodowej rekompensu-
ją sobie potrzebą gromadzenia naj-
rozmaitszych doświadczeń podczas 
pobytu w danej fi rmie. Oczekują 
ciekawych wyzwań, wartościowych 
szkoleń i komfortu pracy. Chcą się 
rozwijać, zdobywać wiedzę i nie 
ograniczają się do jednej specjaliza-
cji.”

Już tylko w tym obszarze widać 
nieustępliwie toczący się proces 
zmiany. Młodzi są skupieni na so-
bie, na swoim rozwoju, na własnym 
dobrostanie. Interesuje ich przede 
wszystkim własny komfort a w 
znacznie mniejszym zakresie trosz-
czą się o to, skąd się pewne rzeczy 
biorą, jak je zdobywać. Pewne dobra, 
rozwiązania, dostęp do zasobów jest 
oczywisty i niepodważalny. Oczywi-
ście życie uczy i koryguje postawy i 
zachowania, niemniej ważną kwe-
stię poruszył pewien mój rozmów-
ca, zadając retoryczne pytanie: Co 
zrobią  Millenialsi, którzy przywykli 
do oczywistego faktu, że pewne rze-
czy po prostu są dostępne niczym 

powietrze, kiedy umrze poprzednie 
pokolenie, które im tych dóbr do-
starczało?”.

Ps. Wczoraj odbyłam bardzo in-
teresującą rozmowę z rodzeństwem, 
których matka siedziała na ławeczce 
pół metra ode mnie i udawała, że jej 
to nie dotyczy. Chłopiec lat około 4, 
dziewczynka może 5,5. „Daj mi to 
różowe (smycz dla psa).” „Nie”. „Mu-
sisz mi to dać.” „Nie, nie dam i wcale 
nie muszę...” „Musisz mi to dać, bo ja 
tego chcę!”. Akurat przytaczając Pań-
stwu tą wymianę zdań, piszę o dziec-
ku, które dzięki cichemu przyzwole-
niu obecnych w pobliżu matki, ojca i 
dziadka, na potęgę umacniało w so-
bie roszczeniową postawę. Ale piszę 
też o młodej matce, która wygodnie 
siedziała i przyglądała się zawodom 
hippicznym, nie zwracając uwagi, 
na fakt że jej dziecko przeszkadza 
innym. Najważniejsze było, że jej 
wygodnie, że na jakiś czas może nie 
angażować się w , co robi dziecko, bo 
ono nareszcie się czymś zajęło, a ona 
może popatrzeć na skaczące przez 
przeszkody koniki.

mgr Anna Susidko

psycholog, psychoterapeuta

tel.723 09 80 70

www.groas.eu

nie powinna trafi ć do Państwowej 
Inspekcji Pracy, a ponadto nie wydaje 
ani też nie przesyła się przedsiębiorcy 
żadnego formalnego postanowienia o 
nałożeniu mandatu. 

W związku z powyższym, zwraca-
my uwagę na zachowanie szczególnej 
czujności. Osoba, która otrzymała w 
powyższy sposób (tj. za pomocą fak-
su) informację o nałożeniu mandatu 
karnego powinna powiadomić o tym 
fakcie organy ścigania.

Kancelaria Doradztwa 
Prawnego Honestus sp. z o.o.

mgr Anna 
Susidko

Łukasz 
Wróblewski,
aplikant 
radcowski



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

7SPORT

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  

Pomoc komputerowa, szeroki zakres 
usług. Dojaz do klienta. Tanio! Tel. 
791 345 388

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

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 

REKLAMA  TEL. 796-046-823

Młodzi strażacy z OSP w Kuligo-
wie zostali Mistrzami Polski w kon-
kurencji wyścig łodzi wiosłowych 
podczas VIII Mistrzostw Polski Stra-
żaków Ochotników w Ratownictwie 
Wodnym i Powodziowym w Siera-
kowie Wielkopolskim.

Niemal dwustu zawodników wzię-
ło udział w VIII Mistrzostwach Pol-
ski Strażaków Ochotników w Ratow-
nictwie Wodnym i Powodziowym.

OSP Kuligów to jedyna jednostka 
OSP z województwa mazowieckiego, 
która znalazła się wśród zwycięzców! 
Gratulujemy!

Stadnina Zagościniec Nauka jaz-
dy konnej Tel. 535-575-335;  608-
420-887 

Tania reklama
40 zł za emisję

od 24 zł za emisję przy 
dłuższej współpracy

tel. 796-046-823
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8 SPOŁECZEŃSTWO

Stowarzyszenie „Radzymińskie 
Forum” zaprasza wszystkich miłośni-
ków nordic walking na Piknik NOR-
DICA, który odbędzie się w dniu 3 
sierpnia 2014 r. (niedziela) na działce 
wspólnotowej przy ul. Przylesie w Łą-
kach k/Radzymina.

W programie:
10.00 – Wielki Rajd Nordic Walking 
11.30 – Poczęstunek, gry i zabawy  

przy muzyce m.in. Pieciobój rekre-
acyjny z nagrodami, zabawy integra-
cyjne, ognisko
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9UROCZYSTOŚCI „CUDU NAD WISŁĄ”
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Pasja czyni cuda Z cyklu podróżuj po powiecie



WWW.WIADOMOSCIPW.PL

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

12 SPORT


