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Pięć lat temu mieszkańcy Marek spotkali się w al. Piłsudskiego przy Komandorze, by rozpocząć społeczne 
starania o budowę obwodnicy. Sceptycy mówili: to i tak nic nie da. Jak bardzo się mylili! Obwodnica jest już nie-
mal na wyciągnięcie ręki. Z okazji piątej rocznicy inauguracji cukierkowej akcji, w podziękowaniu mieszkańcom 
Marek i kierowcom, inicjatorzy projektu zapraszają na zakopanie kapsuły czasu, w której znajdą się pamiątki z 
akcji „TAK dla Obwodnicy Marek”.

Marki były i są jednym z najbar-
dziej rozjeżdżanych miast w Polsce. 
Codzienne przez al. Piłsudskiego 
przejeżdża 50-60 tys. pojazdów na 
dobę. Jedynym ratunkiem dla miasta 
i kierowców jest budowa obwodni-
cy. Problem w tym, że pięć lat temu 
sprawy znajdowały się, hmmm…, w 
szczerym polu. 

- Okazało się, że rząd nie wpisał 
naszej inwestycji do programu budo-
wy dróg. Pospolite ruszenie miesz-
kańców i kierowców, której punktem 
kulminacyjnym była cukierkowa 
akcja przy Komandorze, zwróciło 
uwagę urzędników i polityków na 
problem. Pielgrzymowaliśmy do 

nich, pisaliśmy pisma i okazało się, 
że … kropla drąży skałę nie siłą, lecz 
częstym spadaniem – mówi Jacek 
Orych, jeden z organizatorów akcji i 
prezes stowarzyszenia Grupa Marki 
2020, działającego m.in. na rzecz re-
alizacji inwestycji. 

- Po kolei zdarzały się małe wielkie 
cuda – najpierw zostaliśmy wpisani 
na listę rezerwową rządowego pro-
gramu budowy dróg, potem premier 
zapowiedział przetarg na budowę 
naszej obwodnicy z sejmowej mów-
nicy, następnie zostaliśmy wpisani 
na listę główną inwestycji drogo-
wych, znalazło się fi nansowanie i w 
końcu został ogłoszony przetarg na 

projekt i wykonanie trasy. Lada dzień 
dowiemy się kogo Generalna Dy-
rekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
wybierze na wykonawcę obwodnicy. 
Coś, co wydawało się pięć lat temu 
czymś nieosiągalnym, jest niemal na 
wyciągnięcie ręki – dodaje Szczepan 
Ostasz, jeden z pomysłodawców cu-
kierkowej akcji.  Dokończenie str. 2

Z inicjatywy radnego powiatowego Janusza Tomasza Czarnogórskiego na terenie Zespołu Szkół w Tłuszczu 
(dla którego organem prowadzącym jest powiat) stanęła potężna lokomotywa wraz z niewielkim wagonem. 
Ogromny pojazd kolejowy stanął na specjalnie utworzonym nasypie wraz z krótkim odcinkiem torów. 

Dokończenie str. 4

30 sierpnia 2014r., po siedmiu 
miesiącach od rozpoczęcia projek-
tu, zakończony zostanie pierwszy 
etap prac na drodze wojewódzkiej 
nr 631, co umożliwi zmianę orga-
nizacji ruchu. Inwestycja realizo-
wana jest na zlecenie Mazowieckie-
go Zarządu Dróg Wojewódzkich 
przez fi rmę Skanska. Całość prac 
kosztować będzie ponad 37 mln zł 
netto.  Dokończenie str. 3

26 lipca gazeta samorządowa „Wspólnota” opublikowała ranking samo-
rządów, które najmniej wydają na administrację w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca. Wśród nich znalazł się także jeden z terenu powiatu wołomiń-
skiego – gmina Tłuszcz.

Samorządy zostały podzielone na 
kilka kategorii. Gmina Tłuszcz zaję-
ła 22 miejsce w Polsce w kategorii: 
gminy poniżej 15 tys. mieszkańców. 
Roczny wydatek w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca wynosi niewiele 
ponad 217 zł. red.
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2 CO? GDZIE? KIEDY?

Pięć lat temu mieszkańcy Marek 
nie blokowali drogi. Wyszli z założe-
nia, że kierowcy są sojusznikami tej 
inwestycji i nie ma ich sensu karać 
za cudze zaniedbania. Wykazali się 
prawdziwie obywatelską postawą, 
która przyniosła kluczowe, choć jesz-
cze niewidoczne dla oka efekty.

- Akcja pod Komandorem, w trak-
cie której zbieraliśmy podpisy popar-
cia oraz rozdawaliśmy cukierki umę-
czonym w korku kierowcom,  była 
fenomenem. W ciągu czterech go-
dzin zebrano 1500 podpisów. W su-
mie zebrano aż 11 tys. podpisów. Co 
ważne, to było przedsięwzięcia ponad 
podziałami. Nie liczyły się barwy, po-

glądy, wyznanie, przynależność poli-
tyczna,  liczył się wspólny cel. A został 
osiągnięty, bo naszą nietypową poko-
jową akcję – po nagłośnieniu przez 
media – zauważyli urzędnicy, podej-
mując kluczowe decyzje – zaznacza 
Tadeusz Markiewicz, uczestnik akcji 
pod Komandorem i wiceprezes sto-
warzyszenia Grupa Marki 2020. 

I dodaje:
- Przez te pięć lat czuwaliśmy 

nad procesem decyzyjnym, patrząc 
urzędnikom na ręce, angażując się w 
każdym etapie przygotowań do ogło-
szenia przetargu i wyboru wykonaw-
cy – podkreśla Tadeusz Markiewicz. 

Z okazji pięciolecia akcji „TAK 

Dokończenie tekstu ze str. 1

dla Obwodnicy Marek” inicjatorzy 
projektu zapraszają na spotkanie, 
które odbędzie w niedzielę 31 sierp-
nia o godz. 18:00 w okolicy trasy S8 
przy ul. Wojskiego na przyszłym śla-
dzie obwodnicy. Jej najważniejszym 
punktem ma być wkopanie kapsuły 
czasu, w której znajdą się pamiątki z 
akcji. 

- Na piąte urodziny akcji „TAK 
dla Obwodnicy Marek” zapraszamy 
wszystkich mieszkańców Marek, Ra-
dzymina, Ząbek, czy Warszawy. Tych 
starszych i tych nieco młodszych. W 
sposób szczególny zapraszamy osoby, 
które dokładnie pięć lat temu wspól-
nie z nami ruszyły do pokojowego 
boju o naszą obwodnicę. Spotkajmy 
się raz jeszcze i przy urodzinowym 
torcie powspominajmy, jak to było 
pod Komandorem. Poza tortem na 
piąte urodziny i zakopaniem kap-
suły czasu każdy uczestnik imprezy 
będzie mógł wkopać symboliczny 
pierwszy szpadel pod budowę ob-
wodnicy oraz otrzyma garść naj-
świeższych informacji na temat ko-
lejnych etapów inwestycyjnych, które 
jeszcze są przed nami. Nie zabraknie 
też symbolicznych cukierków, jak 
przed pięcioma laty – podsumowuje 
Jacek Orych. 

Paweł Pniewski
Grupa Marki 2020
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Mirosław
Oleksiak

Słowo „zmiana” jest bodaj najczęściej i najchętniej wypowiadanym przez 
polityków  i samorządowców, a szczególnie w okresie kampanii wyborczej. 
Trudno wręcz sobie nawet wyobrazić, żeby jakikolwiek kandydat zapomniał 
o tym szczególnym słowie. I o ile nie może ono dziwić u osób, które dopiero 
chcą działać na niwie samorządowej, bo zazwyczaj głównym powodem ich 
przystąpienia do działalności jest chęć zmian w określonych obszarach życia 
społecznego, to o tyle  może być to zaskakujące w ustach samorządowców, 
którzy świat zmieniają już od kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu lat.

Ostatni rok kadencji to nie tylko 
chęć zmian w warstwie werbalnej, 
samorządowcy chętnie ruszają do 
wielkiej ofensywy, chcą nagle no-
wych, wizjonerskich i spektakular-
nych inwestycji. Pół biedy, gdyby to 
była rzeczywista chęć, a nie tylko 
obietnica przygotowana na okres 
kampanii wyborczej.

W naszych realiach znamiennym 
przykładem jest droga wojewódzka 
nr 634 na odcinku powiatu (trasa 
Ząbki-Wołomin-Tłuszcz). Dziś w 

całym powiecie nie znajdziemy oso-
by, która byłaby w stanie policzyć, 
ile propozycji padło, aby tę drogę w 
końcu zmodernizować. Mimo la-
winy pomysłów droga wygląda jak 
wyglądała. Trzeba też obiektywnie 
zauważyć, że w ciągu ostatnich 25 lat 
mijająca kadencja była najbardziej 
sprzyjająca, aby tę inwestycję choć-
by zacząć realizować. A mimo to nie 
udało się.

Obecny pomysł powiatu, pole-
gający na tym, że starostwo zamiast 
urzędu marszałkowskiego zapro-
jektowałoby tę drogę też wydaje się 
bardzo populistyczny. Jak bowiem 
starostwo chce inwestować w drogi 
wojewódzkie skoro nie jest w stanie 
samodzielnie inwestować w swoje 
drogi powiatowe? Szczególnie wie-

dzę tę utrwaliły sobie gminy, które 
bezustannie są nakłaniane do tego, 
aby dokładać się do przebudowy 
powiatowych dróg. Z bólem serca 
gminy partycypują w kosztach, ale 
tym sam nie budując już swoich dróg 
gminnych w szerszym zakresie.

Oczywiście można być dobrym 
panem, ale pod warunkiem, gdy roz-
daje się swoje pieniądze.

Podobnie ma się rzecz w przypad-
ku uzdrowienia fi nansowego szpitala 
powiatowego. Praktycznie szpitalem 
współzarządzają od długich lat te 
same grupy ludzi (rada powiatu jako 
organ założycielski). Jeśli ktoś próbo-
wał dokonać zmian i przez kilkana-
ście lat mu się to nie udało, to zwykła 
uczciwość nakazywałaby, aby dać 
szanse innym, którzy zrobią to lepiej. 

Ale samorządowcy niechętnie 
dzielą się władzą. Widać, bardzo 
mocno przyjęli sobie do serca po-
wiedzenie, które w okresie PRL-u 
zrobiło zawrotną karierę: „Władzy 
raz zdobytej, nie oddamy nigdy!”. 

W ramach prac Skanska przebudowuje  fragment 
DW 631 na odcinku Nowy Dwór Mazowiecki - Zegrze 
- Nieporęt - Marki – Warszawa, od granicy tzw. „Węzła 
Zielonka” z projektowaną drogą ekspresową S-17 do 
granicy miasta Warszawa. Wykonawca przebuduje rów-
nież skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 634 na terenie 
miasta Zielonki i Ząbek. Aby zachować ciągłość ruchu 
prace, podzielone zostały na dwa etapy. 

Nowa jezdnia gotowa 
Od lutego 2014 r. wybudowaliśmy nową jezdnię oraz 

przebudowaliśmy punkty kolizyjne z sieciami gazowymi, 
kanalizacyjnymi i elektrycznymi,  wysokiego, średniego 
oraz niskiego napięcia, tak, aby zachować ruch na istnie-
jącej jezdni – mówi Tomasz Kaliniak, menadżer projek-
tu, Skanska. - Prace prowadziliśmy w możliwie najszyb-
szym tempie. W szczytowym okresie pierwszego etapu 
realizacji na budowie pracowało nawet 140 osób. 

Prosimy o ostrożność 
31 sierpnia 2014 r. nastąpi przełożenie ruchu tymcza-

sowego na nowo wybudowaną jezdnię zachodnią DW 
631 oraz jezdnię południową DW  634. Umożliwi to roz-
poczęcie drugiego etapu prac, realizowanego na terenie 
miasta Ząbki. Do końca grudnia 2014 r. przebudujemy 
istniejącą jezdnię oraz zbudujemy skrzyżowanie DW 631 
z DW 634 - wyjaśnia Tomasz Kaliniak. - Aby umożliwić 
bezkolizyjny przejazd przez to skrzyżowanie, na czas 
przebudowy zostanie wprowadzona tymczasowa sygna-
lizacja świetlna. Kierowców i okolicznych mieszkańców 
prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowa-

nie się do oznakowania tymczasowego wprowadzonego 
na czas robót. 

Będą dwa pasy ruchu 
Dzięki poszerzeniu drogi do dwóch pasów ruchu zwięk-

szy się zarówno komfort, jak i bezpieczeństwo podróżują-
cych - mówi Tomasz Kaliniak. – Poprawimy 
również widoczność i odwodnienie na drodze 
przez wycinkę drzew i krzewów dziko porasta-
jących pobocza i rowy. Aby zwiększyć komfort 
życia okolicznych mieszkańców, postawimy 
ekrany akustyczne zgodnie z otrzymanym pro-
jektem - dodaje Tomasz Kaliniak. 

Ważna arteria komunikacyjna 
Droga wojewódzka nr 631 przebiega w pół-

nocnej części obszaru metropolitarnego War-
szawy, a następnie kieruje się ku południowo-
-wschodnim dzielnicom stolicy. To arteria o 
długości około 45 km, łącząca Warszawę i Nowy 
Dwór Mazowiecki. Droga biegnie w wojewódz-
twie mazowieckim przez miejscowości: Ząbki, 
Zielonka, Marki, Wólka Radzymińska, Nieporęt, 
Zegrze Południowe, Wieliszew i Poniatów. Frag-
ment między Nowym Dworem Mazowieckim 
a Zegrzem Południowym stanowi kręgosłup 
komunikacyjny całego obszaru ograniczonego 
Narwią i Wisłą. Natomiast odcinek między Ze-
grzem  Południowym a Warszawą jest dla kie-
rowców jedną z ważnych dróg wylotowych z 
Warszawy na północ i północny wschód. 

Dokończenie tekstu ze str. 1

Sprzedam dom
Wolnostojący w stanie surowym zamkniętym, dach pokryty blachoda-

chówkową. Działka ogrodzona, 1500 m2. Szambo, prąd i woda. Spokojna 
okolica. Bardzo dobra lokalizacja i dojazd do Warszawy. Lubomin, 500 m od 
trasy nr 50, około 5 km od obwodnicy Mińska Mazowieckiego. W pobliżu 
szkoła i sklepy.  Kontakt 666-888-978
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Dokończenie tekstu ze str. 1

Podobne pojazdy wcześniej sta-
nęły już w Tłuszczu (w centralnej 
części miasta) oraz w Markach przy 
urzędzie. Z tym, że te pojazdy zostały 
wcześniej odrestaurowane. Nato-
miast powiatowa lokomotywa przy-
pomina trochę kupę złomu. Ale nie 
ma się co dziwić, bo też tak została 
zakupiona, praktycznie w cenie zło-
mu przez powiat w drodze licytacji, 
która została zorganizowana przez 
PKP.

Udział w licytacji to czysta formal-
ność i przyjemność. O wiele większy 
kłopot nastręczył już sam transport 
taboru. Mimo że lokomotywa do 
miejsca docelowego miała do prze-
bycia w prostej linii zaledwie kilo-
metr, to specjalistyczny samochód, 
który miał ją przetransportować 
przybył do Tłuszcza aż ze Śląska 
opolskiego. Samochód ciężarowy na 
opolskich blach kręcił się po terenie 
Tłuszcza bodaj ze trzy dni. 

Oczywiście za wszystko trzeba 
było zapłacić. Za zakup lokomotywy 
oraz manewry po Tłuszczu związane 

z jej transportem powiat zapłacił 51 
tys. zł +VAT.

Zapewne ruina pojazdu kolejowe-
go ma dla historyków duże znacze-
nie. Stara lokomotywa ma być rów-
nież ważnym elementem w procesie 
praktycznego nauczania zawodu. 
Ojcowie tego znamienitego pomysłu 
wyszli z założenia, że ciuchcię wyre-
montują uczniowie podczas praktyk 
w warsztatach szkolnych. Zobaczy-
my jak piękny zabytek będzie się 
zmieniał na naszych oczach. Miejmy 
nadzieję, że nowy pojazd stanie się 
teraz prawdziwą wizytówką miasta, 
która przyciągnie do Tłuszcza liczne 
wycieczki z całego Mazowsza, a nie 
dodatkowym elementem szpecącym 
miasto. 

Zachwytu radnego Czarnogór-
skiego, niestety dla niego, nie podzie-
lają mieszkańcy Tłuszcza, sugerując 
wprost, żeby powiat zajął się nieco 
poważniejszymi sprawami, jak choć-
by: bezrobocie, służba zdrowia czy 
porządkiem na drogach powiato-
wych.

Siedem złotych w kieszeni każdego ucznia, co miesiąc. Szok, nareszcie ludzie odetchną? Będą mogli odłożyć na 
nowy samochód, no - może tylko na rower, a jeszcze prędzej na linkę do zabezpieczenia roweru przed kradzieżą. 
To i tak dużo! W Markach odtrąbiono wielki sukces (nie wiadomo tak naprawdę czyj?) Czy władz miasta z Bur-
mistrzem na czele, czy też jednego z ugrupowań politycznych, których w Radzie jest- dwa.

Czy gmina Marki nie może wziąć 
przykładu z sąsiedniej gminy Ząbki 
i uruchomić darmową linię auto-
busową dla mieszkańców Marek? 
Okazuje się, że nie może. Lepiej jest 
ciągle pisać o tym ile to się nie robi, 
żeby Marki były w pierwszej strefi e 
niż znaleźć wyjście alternatywne. Za-
dząd Transportu Miejskiego (ZTM) 
w Warszawie nie jest wrogo nasta-
wione w stosunku do gminy Marki, 
tylko żądają odpowiednich pienię-
dzy, żeby stworzyć tańszą strefę.

Wiadomo, że budżet Warszawy 
jest tak samo mocno nadwyrężony 
jak budżet Marek. Po co oszuki-
wać mieszkańców, że władze miasta 
Marki chcą a Warszawa nie chce. 
Trzeba wysupłać odpowiednią sumę 
pieniędzy z budżetu na dopłatę do 

komunikacji i po sprawie. Ale pie-
niędzy w budżecie Marek brak. I to 
brak ogromny. Dług na granicy 60 % 
budżetu gminy (nie wliczając długu 
Wodociągu Mareckiego oraz spółki 
Mareckie Inwestycje Miejskie) znie-
chęca nawet do myślenia. Bo co tu 
można wymyślić? Z jakiego działu 
zabrać pieniądze, żeby przeznaczy na 
poprawę komunikacji do Warszawy?

Może jednak władze w Markach 
(ugrupowanie przypisujące sobie 
sukces również) zaczną myśleć racjo-
nalnie a nie tylko o reelekcji? Można 
by w Markach uruchomić (na wzór 
Ząbek) Darmobus. Od ulicy Legio-
nowej w Strudze do Centrum Han-
dlowego w Markach (przy M-1) . 
Odległość około 7 kilometrów. Trzy-
-cztery pojazdy mogłyby zapewnić 

Ryszard Węsierski
W latach 2006-2010 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego 

Rady Powiatu oraz Wicestarosty

kursowanie, co 20 minut. Na po-
czątek można byłoby ograniczyć 
kursowanie Darmobusu do godzin 
6,00-9,00 i 14,00-19,00. W Ząbkach 
osoby odprowadzające podatek na 
rzecz gminy korzystają gratis z Dar-
mobusu. Pozostali muszą płacić za 
przejazd. Cena biletu w Ząbkach wy-
nosi 3 zł (ulgowy 1,50 zł.) Korzyści 
dla Marek byłyby wymierne. Przy-
byłoby dochodów w budżecie gminy 
z podatków od ludności w Markach. 
To już ma miejsce i jest związane z 
kartą Markowianina. Druga strona 
medalu to zmniejszenie ścisku w au-
tobusach, w godzinach szczytu.

Jak zrealizować ten pomysł? 
Przede wszystkim Rada Miasta mu-
siałaby zagwarantować w budżecie 
na rok 2015 odpowiednie środki na 
ten cel. Jakie? Trudno je określić, nie 
znając cen usługodawców. Autobusy 
stanowiłyby nieodłączną reklamę 
gminy Marki. Pożytek ocenilibyśmy 
po roku działalności takiego przed-
sięwzięcia! 

Klembów

Wybory samorządowe już niedługo. Formalnie może już ruszać kampa-
nia wyborcza. Niezwykle interesująco zapowiadają się wybory w Klembo-
wie. Rządzącemu niepodzielnie od kilkunastu lat wójtowi Kazimierzowi 
Rakowskiemu wyrastają kolejni konkurenci. Jak dotąd praktycznie nie 
miał z kim przegrać? Ale czy taka sytuacja może trwać wiecznie? Wśród 
najpoważniejszych kontrkandydatów wymienia się Rafała Mathiaka, zna-
nego z działalności społecznej na terenie gminy Klembów.  

Zapytaliśmy czy faktycznie zainte-
resowany jest startem w najbliższych 
wyborach. Jego odpowiedź nie pozo-
stawia złudzeń:

„ J e s t e m 
zdecydowa-
ny, aby kan-
dydować na 
stanowisko 
wójta gminy 
K l e m b ó w 
w tegorocz-
nych wy-

borach samorządowych. Wraz ze 
mną, ale do Rady Gminy Klembów, 
będzie kandydować na radnych gru-
pa mieszkańców gminy Klembów, 
którzy, tak jak ja, widzą ogromną 

potrzebę wniesienia świeżości i in-
nowacyjności w zarządzanie gminą. 
Osobiście wyrażam szacunek do 
obecnego wójta, ale jednak czuję, że 
naszej gminie potrzeba nowej ener-
gii, pomysłów i kreatywności. Za-
mierzam kontynuować rozpoczęte 
inwestycje w zakresie wodociągów, 
kanalizacji, czy też budowy dróg. Jest 
to dla mnie oczywiste i priorytetowe. 
Aczkolwiek niezwykle istotne są też 
tzw. inwestycje miękkie w edukację, 
kulturę i rekreację na terenie naszej 
gminy. Mój pomysł na gminę mogę 
podsumować 3 słowami. Chcę gmi-
ny Klembów: nowoczesnej, przyja-
znej i czystej.”  red.

Gazeta Powiatu Wołomińskie-
go „Wiadomości.pw” Wydawca: 
SIM MEDIA Redaktor naczelny: 

Mirosław Oleksiak, redaguje Zespół. 
Adres redakcji: 05-240 Tłuszcz, ul. 
Polna 5A tel. 694-759-987; 796 -046 

-823, redakja@wiadomoscipw.pl 
Reklama: tel. 796-046-823; 698-290-

799, reklama@wiadomoscipw.pl

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

Miasto Kobyłka otrzymało kolejne dofi nansowanie ze środków Unii Europejskiej z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej projektu pn. „Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki 
ściekowej na terenie Miasta Kobyłka – Etap II” w ramach konkursu Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko Priorytet I Działanie 1.1 – „Gospodarka wodno - ściekowa”.

Zakresem rzeczowym przedmiotowego projektu jest budowa pompowni ścieków sanitarnych, sieci kanali-
zacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami w ul. Władysława Łokietka i Kazimierza Wiel-
kiego na dz. ew. nr 33/3, 33/4, 41/1, 42/1, 43/1, 50/3, 169, 180, 181/2 obr. 23 i na dz. ew.nr 75/15, 76/4, 77/3, 
77/4 obr. 24 oraz na dz. ew.nr 1 i 3/3 obr. 25 a następnie w drodze dojazdowej od ul. Władysława Łokietka na 
dz. ew. nr 20/5 obr. 23 i w ul. Bole-
sława Śmiałego na dz. ew. nr 75/5 
obr. 24. Zadanie przewidziane jest 
do realizacji w roku 2014.

Wartość projektu to 1 765 
191,00 zł, dofi nansowanie wynosi 
aż 1 219 848,11 zł.

Rafał Mathiak

Kupię 
gospodarstwo rolne 
z siedliskiem lub bez

na terenie 
powiatu 

wołomińskiego

tel. 694-759 -987



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

5SAMORZĄD

BURMISTRZ  Kobyłka, dnia 29.08.2014 r.    
MIASTA KOBYŁKA

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego  terenu położonego przy ul. Leśnej, Nadarzyńskiej i Ręczajskiej w Kobyłce wraz z 
prognozą oddziaływania na środowisko – obszar A. 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z 
późn. zm.), art. 39 pkt 1, art. 54 ust. 
3 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (Dz. U. z 2013 r., 
poz.1235 z późn. zm.) oraz uchwa-
ły Nr XXX/316/13 Rady Miejskiej 
w Kobyłce z dnia 26 czerwca 2013 
r. oraz Uchwały Nr XLVI/462/14 
Rady Miasta  Kobyłka z dnia 
27.08.2014 r. zmieniającej uchwałę 
Nr XXX/316/13, zawiadamiam 

o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzen-
nego  terenu położonego przy ul. 
Leśnej, Nadarzyńskiej i Ręczajskiej 
w Kobyłce wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko – obszar A, 
w dniach od 8 września 2014 r. do 
6 października 2014 r. w siedzibie 
Urzędu Miasta Kobyłka pok. 37, w 
godz. od 8.00 do 17.00 (w ponie-
działki), od 8.00 do 15.00 (od wtor-
ku do piątku).

Dyskusja publiczna nad przyjęty-
mi w projekcie planu miejscowego 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
29 września 2014 r. w siedzibie 
Urzędu Miasta Kobyłka (sala kon-
ferencyjna) o godz. 16,00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, uwagi do projektu planu miej-
scowego może wnieść każdy, kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w 
projekcie ww. planu miejscowego.

Uwagi należy składać do Bur-
mistrza Miasta Kobyłka na piśmie. 

Jako wniesione na piśmie uznaje się 
również uwagi wniesione w postaci 
elektronicznej:

1. opatrzone bezpiecznym 
podpisem elektronicznym 
weryfi kowanym przy pomo-
cy ważnego kwalifi kowane-
go certyfi katu w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 września 
2001 r. o podpisie elektro-
nicznym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 262) lub

2. opatrzone podpisem po-
twierdzonym profi lem za-
ufanym ePUAP w rozumie-
niu przepisów ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informa-
tyzacji działalności podmio-
tów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 235) lub

3. za pomocą elektronicznej 
skrzynki podawczej w ro-
zumieniu przepisów ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących 
zadania publiczne, na adres: 
urzad@kobylka.pl. 

Uwagi należy złożyć do Burmi-
strza Miasta Kobyłka na adres: 
Urząd Miasta Kobyłka, ul. Wo-
łomińska 1, 05-230 Kobyłka, z 
podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i 
adresu, oznaczenia nieruchomo-
ści, której uwaga dotyczy, w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 
20 października 2014 r.
Organem właściwym do rozpa-

trzenia uwag  jest Burmistrz Miasta 
Kobyłka.

Z up. BURMISTRZA
Piotr Grubek

Zastępca Burmistrza

BURMISTRZ  Kobyłka, dnia 29.08.2014 r.    
MIASTA KOBYŁKA

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Kobyłka informuje, że w dniu 27 sierpnia 2014 r. Rada Miasta Kobył-

ka podjęła uchwałę Nr XLVI/462/14 zmieniającą uchwałę Nr XXX/316/13 Rady Miejskiej 
w Kobyłce z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Leśnej, Nada-

rzyńskiej i Ręczajskiej w Kobyłce.
Powyższa zmiana dotyczy załącznika grafi cznego i polega na podziale ww. terenu na dwa obszary A i B. 

 Z up. BURMISTRZA Piotr Grubek Zastępca Burmistrza

Jadów

Być może droga prowadząca do cmentarza nie ma charakteru priorytetowego, ale w sytuacji gdy wiele osób, aby dotrzeć 
do grobów bliskich musi brodzić w błocie warto pochylić się i na tym problemem. Mieszkańcy Sulejowa długie lat czekali 
na to, aż gmina Jadów poprawi drogę. Niestety bezskutecznie. Dopiero z inicjatywy p. Marzanny Staszak i przy ogromnym 
wsparciu jadowskiej fi rmy p. Piotra Piotrowskiego udało poprawić się drogę i zapewnić przyzwoity dojazd.  red.

REKLAMA  TEL. 796-046-823
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mgr Anna 
Susidko

Łukasz 
Wróblewski,
aplikant 
radcowski

Tania reklama
40 zł za emisję

od 24 zł za emisję przy 
dłuższej współpracy

tel. 796-046-823

Z dniem 1 lipca 2014 roku we-
szły w życie przepisy ułatwiające 
dostęp do ksiąg wieczystych. W 
celu otrzymania odpisu z księgi 
wieczystej nie jest już niezbędna 
wizyta w sądzie. Możliwe jest bo-
wiem otrzymanie elektronicznego 
odpisu księgi.

Osoba zainteresowana otrzyma-
niem odpisu księgi wieczystej może, 
tak jak dotychczas, udać się do wy-
działu ksiąg wieczystych właściwego 
sądu rejonowego lub do Centralnej 
Informacji Ksiąg Wieczystych w War-
szawie. 

Drugim (nowym) sposobem uzy-
skania odpisu księgi wieczystej jest 
natomiast złożenie wniosku za po-
średnictwem Internetu. W powyż-
szym celu należy wejść na stronę 
http://ekw.ms.gov.pl, 

a następnie wybrać opcję: ,,składa-
nie wniosków o wydanie dokumen-
tów z Centralnej Informacji Ksiąg 
Wieczystych”. W dalszej kolejności 
trzeba wpisać interesujący nas numer 
księgi wieczystej oraz stosowny kod 
z obrazka. Następnie należy dokonać 
wyboru rodzaju odpisu księgi wieczy-
stej (odpis zwykły, odpis zupełny bądź 
wyciąg księgi wieczystej) oraz formę 
dostarczenia dokumentu (samodziel-

ny wydruk bądź korespondencyjne 
wydanie dokumentu). Po wykonaniu 
powyższych czynności nastąpi prze-
kierowanie na stronę zawierającą  in-
formację o wniosku oraz wysokości 
należnej opłaty, która uzależniona jest 
od formy dostarczenia dokumentu 
oraz rodzaju odpisu księgi wieczystej. 
Wymagane jest także podanie adresu 
e-mail, na który zostanie wysłany link 
do wniosku, natomiast po dokonaniu 
płatności (przekierowanie do elektro-
nicznego systemu płatności) można 
przejść na stronę z listą wniosków. W 
przypadku wniosków do samodziel-
nego wydruku zostanie wygenerowa-
ny żądany dokument w formacie PDF, 
który będzie można otworzyć i wy-
drukować. Każdy odpis bądź wyciąg 
wygenerowany drogą elektroniczną 
posiada numer identyfi kacyjny (skła-
dający się z liczb oraz liter), dzięki 
któremu możliwe jest stwierdzenie 
aktualności tego dokumentu (w tym 
celu należy wybrać opcję ,,weryfi kacja 
autentyczności wydruku” i wpisać nu-
mer identyfi kacyjny dokumentu oraz 
kod z obrazka). Istotne jest to, że dany 
odpis lub wyciąg traci swoją aktual-
ność po dokonaniu kolejnego wpisu 
do księgi wieczystej.

Powyższe zmiany w przepisach na-
leży ocenić pozytywnie, gdyż umoż-
liwiają łatwy i szybki dostęp do treści 
ksiąg wieczystych zakładanych i pro-
wadzonych w formie elektronicznej.

Podstawa prawna: 
ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku 

o księgach wieczystych i hipotece w 
brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 
2014 roku 

Obsesje są to nie podlegające woli jednostki, uporczywe myśli, które prześladują, wciąż krążą w umyśle i 
wdzierają się do świadomości człowieka. Ponieważ zazwyczaj towarzyszą im uporczywe (czyli kompulsywne) 
zachowania, wyróżniono jednostkę chorobową nazywaną nerwicą natręctw. Z czasem jednak psychiatrzy zaczęli 
odstępować od tej nazwy. Wynikało to z faktu, iż po prostu trudno jest dokładnie wytłumaczyć znaczenie słowa 
nerwica. Obecnie preferuje i stosuje się określenie zaburzenie obsesyjne-kompulsyjne.

Cechy zaburzenia
Obszar obsesji (myśli): trwałe po-

wracanie myśli, obrazów lub bodź-
ców odczuwanych jako niepokojące. 

Obszar kompulsji (zachowań): 
czynności jawne takie jak na przy-
kład mycie rąk, ciągłe sprawdzanie 

czy rozkazywanie; lub czynności 
ukryte takie jak liczenie, modlenie 
się, powtarzanie pewnych słów w 
myślach.

Czynności kompulsyjne są za-
zwyczaj reakcją na obsesyjne myśli i 
często rządzą się bardzo sztywnymi 
regułami. Ich celem jest zapobiega-
nie nieszczęściu, przerażającym sy-
tuacjom lub zmniejszenie napięcia 
przeżywanego przez wykonującą 
je osobę. Świetnie oddał te cechy 
Marek Kondrat w fi lmie pt. „Dzień 
świra”.

Osoby cierpiące na to zaburzenie 
często zdają sobie sprawę, że czyn-
ności wykonywane przez nie są nie-
racjonalne i przesadne jednak mimo 
czasochłonności i często bólu, jaki 
wywołują, osoba nie może z nich 
zrezygnować, ani nad nimi zapano-
wać.

Leczenie
Niestety złą wiadomością jest to, 

że choroba nie ustępuje samoistnie. 
W leczeniu zaburzenia obsesyjno-
-kompulsyjnego stosuje się farma-

koterapię. Niestety po odstawieniu 
leków bardzo wysoki jest wskaźnik 
nawrotów choroby. Z tego powodu 
zaleca się, aby osoby dotknięte tym 
zaburzeniem szukały innych, alter-
natywnych form terapii. U około 
50% pacjentów, którzy uczestniczyli 
w behawioralnej terapii zaburzenia 
obsesyjno-kompulsyjnego obserwo-
wano znaczną lub bardzo znaczną 
poprawę. Leczenie powinno łączyć 

kontrolowany kontakt z czynnikiem 
lękotwórczym z blokowaniem przy-
musowych zachowań.

mgr Anna Susidko

psycholog, psychoterapeuta

tel.723 09 80 70

www.groas.eu 
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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  

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 

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

Kilka tysięcy metrów kwadratowych położonych w samym centrum miasta, to na pewno smakowity kąsek 
dla miłośników rynku nieruchomości. Tłuszczańska Spółdzielnia Handlowo – Usługowa z siedzibą w Tłuszczu 
uznaje, że targowisko miejskie, którym na co dzień administruje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej, pobierając z tego profi ty powinno należeć się właśnie jej.

W tej sprawie Spółdzielnia toczy z gminą spór sądowy. Spółdzielnia stoi na stanowisku, że nieruchomość powinna 
należeć do niej, bo w latach 60 -80 tych ten teren udało się jej zasiedzieć. Sprawa jest wielowątkowa i bardzo złożona, 
rozstrzygnąć ją może już jedynie sąd, co nie będzie ani łatwe, ani szybkie.   

Tania reklama!!! 40 zł za emisję 
od 24 zł za emisję przy dłuższej współpracy tel. 796-046-823

Tłuszcz
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sem: TAK, Chcemy chirurgii dzie-
cięcej w Wołominie. Nasz powiat 
jest jednym z największych na Ma-
zowszu, dosyć rozległym, dlatego 
też taki punkt w naszym szpitalu 

jest jak najbardziej potrzebny, aby 
szybko i jak najbliżej nasze pocie-
chy uzyskały pierwszą pomoc, a w 
razie dalszej specjalistycznej dia-
gnostyki, zostały pokierowane i 
przewiezione w odpowiednie miej-
sce. Zdajemy sobie sprawę, że uru-
chomienie takiego punktu może 
potrwać, ale od czegoś trzeba za-
cząć, trzeba pokazać problem i nie 
bać się o nim głośno mówić. Warto 
dodać, że w tej chwili w pobliskich 
powiatach szpitale również nie po-
siadają chirurgii dziecięcej, dlatego 

też ciężar całej wschodniej strony 
Warszawy bierze na siebie SOR 
przy ul. Niekłańskiej, a mógłby go 
odciążyć punkt w naszym szpitalu.

E.O. Wiemy, że może nie będzie 
to od razu oddział chirurgii ze 
względu na koszty, czy procedury, 
ale wyobraźcie sobie Państwo, cho-
ciażby taki punkt, w którym dziec-
ko otrzyma pierwszą diagnostykę i 
pomoc, czyli konsultację chirurga, 
zdjęcie RTG, czy opatrunek, nie w 
każdym przypadku jest niezbędna 
hospitalizacja. Natomiast jeżeli bę-
dzie potrzebna dalsza diagnostyka, 
dziecko zostanie przewiezione do 
innego szpitala, jednak rodzice nie 
będą pozostawieni sami sobie, bez 

Rozmowa z inicjatorkami przedsięwzięcia polegającego na stworzeniu 
oddziału chirurgii dziecięcej Elżbietą Radwan i Emilią Oleksiak

Zainicjowały Panie na nowo 
dyskusję nad bardzo poważnym 
tematem braku chirurgii dziecię-
cej w szpitalu w Wołominie. Skąd 
się wzięła ta inicjatywa?

Emilia Oleksiak: Nasza inicjaty-
wa jest odpowiedzią  na potrzeby 
rodziców, realne działanie na rzecz 
naszych małych pacjentów, mówi-
my głośno o bardzo ważnym pro-
blemie, tak aby się nim zajęto. W 
moim przypadku inicjatywa wy-
pływa też z wewnętrznej potrzeby 
zmiany czegoś, z czym jako rodzic 
musiałam się wielokrotnie zmie-
rzyć. 

Elżbieta Radwan: Chirurgia 
dziecięca dla Wołomina to Inicja-
tywa Społeczna, oddolna zainicjo-
wana przez rodziców małych pa-
cjentów, którzy właśnie osobiście 
dotknęli problemu, zmierzyli się z 
brakiem chociażby punktu pierw-
szej pomocy i wstępnej diagnosty-
ki w naszym wołomińskim szpitalu 
dziecka, które doznało urazu. My 
podjęłyśmy na nowo zadanie, o 
którym przypomnijmy już wielo-
krotnie się mówiło i postanowiły-
śmy przejść do działania, aby głos 
rodziców był słyszalny. 

Temat wielokrotnie już poru-
szano, bez większych efektów, czy 
uważacie Panie, że tym razem bę-
dzie inaczej?

EO. Jestem o tym przekonana. 
Coraz więcej środowisk chętnie 
włącza się w naszą akcję zbierając 
podpisy i udzielając poparcia, za 
co serdecznie dziękujemy. W ak-
cję włączyły się już stowarzyszenia: 
Mareckie Stowarzyszenie Gospo-

darcze, Jeden Powiat, Stowarzysze-
nie Mieszkańców Starego Krasze-
wa "Rządza", Stowarzyszenie Potok 

Serc, Stowarzyszenie "Twórcy 
Jutra", Fundacja "Przytul Misia" a 
także społeczności Kobyłki, Woło-
mina, Marek, Radzymina, Zielon-
ki, Tłuszcza, Jadowa, Klembowa. 
Z ogromnym entuzjazmem do 
inicjatywy jako pierwsza podeszła 
Rada Miasta Kobyłka, podejmując 
uchwałę intencyjną popierającą 
Inicjatywę Chirurgia Dziecięca dla 
Wołomina. To buduje i zachęca do 
jeszcze większego działania.

E.R. Co ważne różne środowiska 
w tej kwestii mówią jednym gło-

odpowiedniej informacji, co się 
dzieje z ich dzieckiem. 

Założyły Panie już stronę na 
facebooku, trwa zbieranie pod-
pisów, jakie będą podejmowane 
dalsze kroki?

Rozpoczęło się już zbieranie 
podpisów pod inicjatywą, które 
zostaną przekazane przede wszyst-
kim do organu założycielskiego, 
czyli Starostwa, ale również do 
wiadomości NFZ, gdyż jest to 
istotne, chociażby przy negocjowa-
niu warunków kontraktu. Zapra-
szamy oczywiście do współpracy. 
Wszystkie osoby, które chcą nam 
pomóc prosimy o kontakt chiru-
rurgiadzieciecawolomin@wp.pl 
lub przez:  www.facebook.com/
ChirurgiaDzieciecadlaWolomina

E.O. Z własnych doświadczeń 
i rozmów z rodzicami wiemy, że 
brak chirurgii dziecięcej w Wo-
łominie to tylko kropla w morzu 
potrzeb, dlatego też postanowimy 
iść dalej do przodu i się z nimi 
zmierzyć. W tej chwili nasze dzieci 
otrzymują pomoc specjalistyczną 
głównie w Szpitalu przy Niekłań-
skiej. Jest on obciążony i również 
ma potrzeby związane m.in. ze 
sprzętem, dlatego też wspólnie z 
Panią Marszałek Elżbietą Lanc or-
ganizujemy pomoc dla tej placów-
ki. Rozmawiamy też z fundacjami 
i organizacjami w celu podejmo-
wania kolejnych działań na rzecz 
dzieci, o których powiemy więcej 
już niebawem.

E.R. Rozmowy z rodzicami do-
dają nam jeszcze więcej energii, 
aby zmierzyć się z problemami, 
które są zamiatane pod dywan, o 
których się głośno nie mówi, dlate-
go też postanowiłyśmy powołać do 
życia stowarzyszenie, które właśnie 
w imieniu dzieci i rodziców będzie 
występowało.

W całym powiecie wołomińskim 
trwa zbiórka podpisów pod Inic-
jatywą Chirurgia Dziecięca w 
Wołominie. W akcję włączyły 
się już stowarzyszenia. Mareckie 
Stowarzyszenie Gospodarcze, Jeden 
Powiat, Stowarzyszenie Miesz-
kańców Starego Kraszewa "Rząd-
za", Stowarzyszenie Potok Serc, 
Stowarzyszenie "Twórcy Jutra", Fun-
dacja "Przytul Misia" a także społec-
zności Kobyłki, Wołomina, Marek, 
Radzymina, Zielonki, Tłuszcza, Jad-
owa, Klembowa popierając inicjaty-
wę, jak również zbierając podpisy. 

W ostatni weekend podczas 
Dożynek Gminnych w Jarzębiej Łące 
zbierali członkowie Stowarzyszenia 
Potok Serc,  a także Stowarzyszenia 
Twórcy Jutra podczas Turnieju Piłki 
Siatkowej Plażowej. 

Wspiera nas też Studio Rekreacji 
Active, gdzie również są nasze listy 
poparcia, na których można się pod-
pisać. 

Dołącz do nas ! Zapraszamy do 
współpracy chirurgiadzieciecawolo-
min@wp.pl lub www.facebook.com/
ChirurgiaDzieciecadlaWolomina

Inicjatorki akcji z wizytą u wicemarszałek Elżbiety Lanc

Podpisy są zbierane m.in. w Tłuszczu…

…w Markach …oraz Jadowie.

Podpisz petycję nie wychodząc z domu, klikając pod adres: http://www.petycje.pl/petycja/10777/inicjatywa_spoleczna_chirurgia_dziecieca_dla_wolomina.html


