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Każdy, kto jest zainteresowany 
pozyskaniem dodatkowych środków 
na swoją działalność może to zrobić 
w całkiem prosty sposób, zgłaszając 
się do instytucji udzielających naj-
przeróżniejszych dotacji. Co cieka-
we, aby to zrobić wcale nie trzeba 
jechać ani do Brukseli czy nawet 
do Warszawy. Pieniądze są na wy-
ciągnięcie ręki niemal na miejscu, 
w Tłuszczu, gdzie mieści się siedzi-
ba stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Równina Wołomińska”.

Jeszcze kilka lat temu gdy miejsco-
wa LGD powstawała, jej znaczenie 
było niewielkie. Dziś, gdy ma moż-
liwość wpływu na udzielanie nawet 
dużych dotacji, stała się instytucją 
znaczącą, wpływową, tak jak każda 
organizacja, która może rozdawać 
publiczne pieniądze.

Mirosław
Oleksiak

Jedna impreza, trzy gwiazdy

Była to już 19 edycja popularniej imprezy kulturalnej promującej czytelnictwo wśród mieszkańców 
Tłuszcza. Tradycyjnie już integralną częścią tego wydarzenia jest nagrodzenie najaktywniejszych czy-
telników, korzystających z gminnych bibliotek. Niezwykle ważne jest także bezpośrednie spotkanie z 
twórcami kultury.                    MO

Dokończenie str. 10

Abp Henryk Hoser, prezenter 
telewizyjny Krzysztof Ziemiec 
oraz starosta Piotr Uściński - 
Ambasadorami Życia i Rodzi-
ny. Nagrody przyznano po raz 
pierwszy i wręczono podczas  
odbywającego się w Warszawie 
Kongresu Polskiej Rodziny. 

„Rodzina receptą na kryzys” – 
pod tym hasłem odbył się w War-
szawie Kongres Polskiej Rodziny. 
Rodzina w aspekcie cywilizacyj-
nym, społecznym i ekonomicz-
nym to główne zagadnienia, które 
poruszono podczas spotkania. W 
Kongresie Polskiej Rodziny udział 
wzięło ponad 200 przedstawi-
cieli organizacji prorodzinnych, 
samorządów, świata nauki oraz 
organizatorzy Marszów dla Życia 
i Rodziny z całej Polski. Efektem 
ich spotkania jest projekt ustawy 
zasadniczo zmieniającej system 

świadczeń rodzinnych. 
Kongres odbył się z inicjatywy 

Centrum Wspierania Inicjatyw 
dla Życia i Rodziny na Uniwersy-
tecie Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie. Stał się on 
forum działań na rzecz rodzin dla 
liderów organizacji prorodzinnych 
i samorządowców z całej Polski 

Podczas Kongresu przyznano 
tytuły Ambasadora Życia i Ro-
dziny. Jak możemy przeczytać na 
stronie organizatorów: „Główną 
ideą przyznawania tytułu Amba-
sadora jest czytelne wsparcie dzia-
łań na rzecz Życia i Rodziny takich 
jak Obchody Dni Życia czy Marsze 
dla Życia i Rodziny oraz wszelkie 
inne działania podejmowane na 
tym polu. Tytuł Ambasadora Życia 
i Rodziny przyznawany jest przez 
Centrum Wspierania Inicjatyw 

dla Życia i Rodziny, osobom cie-
szącym się szczególnym poważa-
niem i szacunkiem. Są to osoby, 
które mają istotny wkład w od-
działywaniu na opinię publiczną”. 

Tytuły przyznano: 
- arcybiskupowi Henrykowi 

Hoserowi, który stał na czele ze-
społu bioetycznego Konferencji 
Episkopatu Polski. Kilkanaście dni 
temu opublikowano dokument 
Konferencji potwierdzający kate-
goryczny sprzeciw Kościoła wzglę-
dem wszelkich metod sztucznego 
zapłodnienia. Abp Hoser zajmo-
wał się również duszpasterstwem 
rodzin. 

- prezenterowi telewizyjnemu 
Krzysztofowi Ziemcowi, który 
od lat chętnie angażuje się w pro-
mocję rodziny i sprzeciw wobec 
aborcji, 

- Piotrowi Uścińskiemu, sta-
roście powiatu wołomińskiego, 
jako samorządowcowi, który swo-
ją pracą i zaangażowaniem wspie-
ra ideę rodziny. 

Nagrody wręczyli Jacek Sapa, 
szef Centrum Wspierania Inicja-
tyw dla Życia i Rodziny oraz Sła-

womir Olejniczak, prezes Stowa-
rzyszenia Kultury Chrześcijańskiej 
im. ks. Piotra Skargi w Krakowie. 

Piotr Kaczorek, 
Rzecznik Prasowy 

Starostwa Wołomińskiego 

Dokończenie str. 6



WWW.WIADOMOSCIPW.PL

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

2 CO? GDZIE? KIEDY?

WOŁOMIN
DLA NAJMŁODSZYCH:

• 26 kwietnia, Ośrodek Sportu i Rekreacji HURAGAN - Spartakiada 
przedszkolaka

• Wiosenny czas to moment, w którym przyroda budzi się do życia. Na łą-
kach pojawiają się kolorowe kwiaty oraz pszczoły, bez których łąki nie byłyby 
takie barwne. Do Miejskiego Domu Kultury w Wołominie również przybę-
dzie pewna wyjątkowa pszczoła. W kolejnym spotkaniu z cyklu „Teatralna 
13”, które odbędzie się 28 kwietnia o godz. 13.30 wszystkie dzieci będą mo-
gły wspólnie bawić się i uczyć podczas bajki „Pszczółka Kaja i Przyjaciele”. Po 
spektaklu tradycyjnie już odbędą się wiosenne warsztaty rękodzielnicze.

• 9 maja, godz. 10.00 i 11.30, Miejska Biblioteka Publiczna – spotkanie z 
pisarzem książek dla dzieci

• 10 maja, godz. 20.00 – 24.00 - Miejska Biblioteka Publiczna –  Noc z 
mapami w Bibliotece

KULTUROWE:
• 25 kwietnia, godz. 18:00, Miejski Dom Kultury w Wołominie -  recital 

dyplomowy Moniki Szczęsnej, uczennicy Pawła Rozbickiego. W programie 
utwory J. S. Bacha, L. Van Beethovena, F. Chopina i K. Szymanowskiego.

• 28 kwietnia, godz. 19.30, MDK -  spektakl „Rodzina Idealna” Teatru Pa-
TaTaj, w reżyserii Piotra Stawskiego

• 11 maja, godz. 19.00, MDK – Wołomin Rock Festival. Bilety: przedsprze-
daż – 20 zł, w dniu koncertu – 25 zł

• 14 maja, godz. 18.30, MDK – wystawa unikatowych fotografii przyrod-
niczych Artura Tabora

• 18 maja, godz. 15.30, Plac 3 Maja w Wołominie -  W GÓRĘ SERCA - 
Koncert Poświęcony Pamięci Błogosławionego Jana Pawła II

SPORTOWE:
• 25 kwietnia, godz. 15:30 – 17:00, Ośrodek Sportu i Rekreacji HURA-

GAN – mecz  Huragan - MKK Siedlce (minikosz)
• 27 kwiecień, godz. 11.00 – 13.00,  Ośrodek Sportu i Rekreacji HURA-

GAN – mecz piłki nożnej Huragan - Varsovia Warszawa (U-13)
• 27 kwiecień, godz. 12.00 – 13.30,  Ośrodek-  Sportu i Rekreacji HURA-

GAN – mecz koszykówki Huragan - MKK OSiR Sok. Podlaski (młodziczki) 

MARKI

TURYSTYCZNE:

• Pięciodniowa wycieczka 
autokarowa: 

BIESZCZADY (Iwonicz - 
Zdrój, Krosno, Jasło, Biecz, 

Sanok, Solina, Ustrzyki Górne, 
Łańcut, Leżajsk) 

SŁOWACJA (Koszyce, 
Słowacki Tokaj) w terminie 

30.IV - 4.V.2013. 
KOSZT: 620 zł w tym:

- przejazd autokarem z kli-
matyzacją i barkiem kawowym 

- obsługa pilota i przewodni-
ków, ubezpieczenie NNW 

- 4 noclegi w pokojach 2 - 
osobowych z łazienką 

- wyżywienie zgodnie z pro-
gramem (4 śniadania, 3 obia-
dokolacje, 1 suchy prowiant) 

- wycieczka jednodniowa na 
Słowację

EDUKACYJNE:

• 25 kwietnia, godzina 13.00,  
Marecki Ośrodek Kultury - Eli-
minacje gminne w Mareckim 
Ośrodku Kultury do POWIA-
TOWEGO KONK. POETYC-
KIEGO „CYPRIAN NORWID 
- POETA NASZEJ ZIEMI”. XIII 
edycja konkursu recytatorskiego 
zorganizowana pod patronatem 
starostwa wołomińskiego przez 
Centrum Kultury w Dąbrówce. 

• 29 kwietnia, godz. 13.00, 
MOK - UROCZYSTE PODSU-
MOWANIE II ETAPU „DYK-
TANDA

ZĄBKI
SPORT:

KULTUROWE:
• 26.IV.2013 - piątek - godz. 

17.15 - wyjazd z ul. Malinowej. 
Autokarowy wyjazd do Radzy-
mińskiego Ośrodka Kultury i 
Sportu na widowisko historycz-
ne w wykonaniu Artystycznego 
Zespołu Wojska Polskiego przy-
gotowane z okazji 150 ROCZNI-
CY WYBUCHU POWSTANIA 
STYCZNIOWEGO pt. "...A w 
piersiach święty żar...".

Zapisy w sekretariacie MOK. 
Koszt 10 zł.

• 29 kwietnia, godz. 13.00, MOK 
- UROCZYSTE PODSUMOWA-
NIE II ETAPU "DYKTANDA

SPORTOWE:
• Ochotnicza Straż Pożarna w 

Nadmie przy współpracy ze Szkołą 
Podstawową im. Prymasa Tysiąc-
lecia w Nadmie oraz Uczniowskim 
Klubem Sportowym w Strudze 
gm. Marki organizuje OTWARTE 
MISTRZOSTWA ŚW. FLORIANA 
W NADMIE W TENISIE STO-
ŁOWYM O PUCHAR BURMI-
STRZA RADZYMINA I PREZE-
SA OSP NADMA DLA DZIECI 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. 
Turniej odbędzie się w dniu 4 
maja 2013 roku w godzinach 8.00 
- 14.00 w Szkole Podstawowej im. 
Prymasa Tysiąclecia w Nadmie ul. 
Szkolna 7.

TŁUSZCZ
SAMORZĄDOWE

• 25 kwietnia, godz.. 14:00 – Sala Widowiskowa Centrum Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Tłuszczu, godz. 14.00 – debata o bezpieczeństwie

• 3 maja, 10.15 – Narodowe Święto Konstytucji 

KULTUROWE:
• 25 kwietnia, godz. 17.00, Miejska Sala Koncertowa w Radzyminie - 

KONCERT PRZYJMIJ ŻYCIA WYZWANIE. Koncert spotyka się z go-
rącym przyjęciem publiczności, ponieważ poezja Barbary Białowąs jest 
uniwersalna w swoim przekazie, a w połączeniu z ciekawą muzyką zna-
nych kompozytorów (m.in. Mikołaja Hertla) w wykonaniu przebojowego 
zespołu A MY TACY dostarcza niezapomnianych przeżyć.

• Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego zaprasza do 
Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu w dniu 26 kwietnia 2013 r. 
o godzinie 18.30 na widowisko historyczne przygotowane z okazji 150. 
rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego "...A w piersiach święty żar...".

RADZYMIN
DLA NAJMŁODSZYCH:

• 15 maja godz. 18.00, Miejska Sala Koncertowa - „Koziołek Matołek” (bilet 7 zł)

KULTUROWE:

RADZYMIN c.d.
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3SAMORZĄD

Rozmowa ze starostą wołomińskim Piotrem Uścińskim

WOŁOMIN

Zacznijmy od szpitala, który 
powiat nadzoruje. Ostatnio fak-
tycznie mieliśmy do czynienia 
z zamieszaniem wokół kwestii 
związanych z kondycją fi nansową 
szpitala, co doprowadziło do rezy-
gnacji dyrektora Roberta Mazura. 
Mając na uwadze warunki, które 
determinują powstawanie długów, 
które w istocie leżą poza samym 
zarządzaniem szpitala czy też poza 
nadzorem z waszej strony, to pew-
nie i postać nowego dyrektora nie 
wpłynie na to, że sytuacja fi nanso-
wa może radykalnie się zmienić...

Na początku zaznaczam – szpi-
tal będzie cały czas funkcjonował, 
lekarze będą leczyć, a pielęgniarki 
opiekować się pacjentami. Nagła  
poprawa fi nansów -  to się nie uda. 
Nikt nie da tyle pieniędzy, ani rząd, 
ani NFZ, ani samorząd. Ale w per-
spektywie – mamy nadzieję, że tak. 
Do 6 maja mogą się zgłaszać kandy-
daci na dyrektora. Kryteria wyboru 
są ustalone ustawowo. Zależy nam 
na pozyskaniu dobrego menedżera, 
który będzie w stanie dobrze popro-
wadzić szpital w obiektywnie trud-
nych warunkach. Będzie to zapewne 
wyzwanie. Nasz szpital to najwięk-
szy pracodawca w okolicach. NFZ-
-owi brakuje pieniędzy, szpital ma 
niewystarczający kontrakt, zupełnie 
niedostosowany do potrzeb naszych 
mieszkańców. Oczywiście trzeba 
znaleźć „złoty środek”, dzięki któ-
remu szpital będzie mógł świad-
czyć tyle usług zdrowotnych, aby 
zapewnić bezpieczeństwo medycz-
ne  mieszkańców. Potrzebny jest na 
pewno kompleksowy i konkretny 
plan i jego systematyczna realizacja.   

Proszę powiedzieć, skąd właści-
wie biorą się długi szpitali? 

W systemie ochrony zdrowia jest 
za mało pieniędzy, nie starcza na 
zbyt wiele. To wiadomo.  Długi szpi-
tala, o których było teraz głośno, po-
wstały w wyniku realizacji tzw. nad-
wykonań, czyli większej liczby usług 
medycznych, większej ilości zabie-
gów, badań, operacji,  niż to było 
zakontraktowane. Duża ich część 
ratowała życie. W latach ubiegłych 
te nadwykonania  były w 100 albo w 
90 % płacone. Niestety za 2012 rok 
przez miesiące nie otrzymywaliśmy 
żadnego zwrotu za te wykonane 
przecież  usługi medyczne. Dopiero 
niedawno udało się odzyskać niedu-
żą część pieniędzy. Szpital wystąpił 
na drogę sądową, aby odzyskać ko-
lejne 9 mln. 

A jak wygląda sytuacja w sąsied-
nich szpitalach? Jak wołomiński 
szpital wygląda na ich tle?

W bardzo wielu szpitalach na 
Mazowszu sytuacja jest podobna, 
wszędzie były problemy z zapłatą 
tych nadwykonań. Wiem, że ostat-
nio mazowiecki NFZ otrzymał do-
datkowe pieniądze i mam nadzie-
ję, że szpital w Wołominie część z 
tych środków otrzyma. Szpital i my 
czyniliśmy i czynimy takie stara-
nia. Ale moim zdaniem normalne, 
oczekiwane warunki mogą zaistnieć 
wówczas, gdy świadczenia medycz-
ne zostaną właściwie wycenione i 
jednocześnie zostanie przyznany 
odpowiedni limit, który będzie po-
krywał się z zapotrzebowaniami 
mieszkańców. 

Czy to ma oznaczać, że wielkość 
zapotrzebowania na usługi me-
dyczne nie jest oceniana na bazie 
poprzednich lat?

Gdybyśmy na ten rok mieli zapla-
nowanych tyle usług, co wykonywa-
liśmy w latach ubiegłych, to sytu-
acja byłaby bardzo dobra. Niestety 
-  tak nie jest. Mimo iż w powiecie 
stale rośnie liczba mieszkańców i w 
związku z tym potrzeba ilości usług 
zwiększa się, to z roku na rok kon-
trakt nie rośnie. Uważam, że mamy 
bardzo zaniżony kontrakt  - żaden 
z naszych sąsiadów czy z powiatów 
podwarszawskich nie ma takiej złej 
sytuacji, jeśli chodzi o wysokość 
kontraktu w przeliczeniu na jed-
nego mieszkańca. To według mnie 
błąd NFZ. 

Mimo tej trudnej sytuacji fi -
nansowej powiat czy też precy-
zyjnie Rada Powiatu jako organ 
założycielski dla szpitala prowa-
dzi odrębnie, równolegle, różne-
go rodzaju inwestycje, które mają 
poprawić jakość funkcjonowania 
tego szpitala. Nawet wjeżdżając 
główną bramą od razu mamy 
przed sobą plac budowy. Co tam 
właściwie powstaje?

Powstaje nowe skrzydło szpitala, 
które będzie przeznaczone m.in. 
na nowoczesną stację dializ. Roz-
poczynaliśmy budowę w zeszłym 
roku, jak jeszcze nie wiedzieliśmy, 
że nadwykonania nie będą zapła-
cone i szpital będzie miał tak duże 
problemy fi nansowe. W tej chwili 
zastanawiamy się, jak tą ważną dla 
mieszkańców inwestycję ukończyć. 
Trzeba poprawiać jakość i możliwo-
ści leczenia.  

W ostatnim czasie ponownie od-
żyła dyskusja na temat drogi woje-
wódzkiej 634, przebiegającej przez 
połowę gmin powiatu. Mimo, że to 
droga wojewódzka, to wydaje się, 
że wszystkim powinno zależeć na 

jej przebudowie. Ostatnie donie-
sienia nie napawają optymizmem. 
Wszystko wskazuje na to, że i w tej 
kadencji samorządu nie uda się jej 
przebudować. Mieszkańcy wręcz 
pytają: jeśli nie teraz, to kiedy? 

Trzeba wyjaśnić i  podkreślić 
– 634 do Warszawy to droga wo-
jewódzka, inwestorem i zarządcą 
drogi jest Urząd Marszałkowski w 
Warszawie. To ich zadanie, Mazow-
sze powinno się tym zająć. Nasze 
samorządy dają niezbędną pomoc. 
Ale od dwudziestu lat mieszkańcy 
Wołomina i powiatu czekają na mo-
dernizację DW 634 i kolejne władze 
województwa tylko „coś” obiecują, 
a jak nadal wygląda sytuacja, każdy 
z kierowców przekonuje się na wła-
snej skórze. W sumie fi zycznie nie-
wiele się dzieje. Formalne procesy 
projektowe trwają i trwają.  Kilka lat 
temu zakończyło się to jakimś „suk-
cesem”. Mazowsze uzyskało decyzję 
środowiskową na odcinek od ron-
da w Zielonce do Wołomina, która 
otwierała drogę do zaprojektowania 
i realizacji tej inwestycji...

 A więc jednak nowa droga mo-
głaby powstać...?  

Mogła, ale tu  przykra informa-
cja  – Mazowsze nie dokończyło 
tej sprawy i decyzja środowiskowa 
wygasła. Trzeba znów zaczynać 
„od początku”, a to znów o kilka lat 
przedłuży sam proces projektowa-
nia. Liczyliśmy na to, że nasz wice-
marszałek, mieszkaniec Zielonki 
dopilnuje tego, aby droga powstała. 
Liczyliśmy, że będzie trzymał rękę 
na pulsie. Miał możliwości. Lata mi-
jają, brak efektów wszyscy widzimy. 
I czujemy – tracąc czas w korkach. 

Na szczęście dla Wołomina, choć 
po trudach,  udało się wywalczyć 
tzw. węzeł Wołomin. Tam też jakoś 
tak pochodzenie z powiatu chyba 
nie zadziałało,  ten ważny węzeł na 
obwodnicy Marek miał zostać skre-
ślony z winy braku dojazdu drogą 
wojewódzką. Na szczęście w porę 
powiat i Wołomin zainterweniowa-
ły „wyżej” - dziękuję zatem marszał-
kowi Struzikowi.      

Co więc dalej? Nie wolno się za-
łamywać, sam uważam, że trzeba 
dalej działać, może w końcu się 
uda?  

Tak, ale teraz mamy czas  kryzysu. 
I dziś faktycznie większy problem -  
nawet gdyby ten projekt został skoń-
czony, to Mazowsze jest w tej chwili 
w bardzo dramatycznej sytuacji 
fi nansowej. Brakuje pieniędzy nie-
mal na wszystko i w perspektywie 
kilku lat będzie cały czas brakowało. 
Koszt realizacji pierwotnego projek-
tu, obejmujący dwie jezdnie po dwa 
pasy plus pasy serwisowe po bokach 
drogi oraz cała infrastruktura (czę-
ściowo ekrany, ścieżki rowerowe) 
szacowny jest na kwotę 200-300 mln 
zł. Na ostatnim spotkaniu w MZDW 
usłyszeliśmy, że takich pieniędzy po 
prostu nie będzie.

Jest inne rozwiązanie, słychać o 
zmodernizowaniu drogi ale bez 

poszerzania o dodatkowe jezdnie?    
Może Mazowsze  powinno się 

pochylić na  wnioskiem  radnych z 
Zielonki, aby tę drogę wybudować w 
nieco węższym zakresie.  Spokojnie 
można sobie odpuścić pasy serwi-
sowe i wykonać tę drogę w tańszym 
wariancie. Zaprojektować ją  taniej, 
aby była realna szansa na zdobycie 
pieniędzy i na jej wybudowanie. 
Aby to nie była piękna autostrada, 
na którą nigdy nie będzie pieniędzy. 
Zobaczymy, co będzie dalej, czeka-
my na decyzję władz Mazowsza. 
Uważam, że warto też rozważyć 
alternatywę polegającą na tym, aby 
w centrum Zielonki nie rozbudo-
wywać drogi w sposób znaczący, 
rozbudować i poszerzyć, ale w obec-
nym zarezerwowanym pasie drogo-
wym bez wyburzeń, a większy ruch 
skierować na wybudowaną nową 
obwodnicę Zielonki -  trasa 634 
gdzieś w okolicy Turowa może mieć 
alternatywny przebieg przez obecne 
tereny wojskowe. To oczywiście jest 
trudne formalnie, ale jak patrzymy 
na mapę, jest to najlepsze rozwiąza-
nie, aby ominąć Zielonkę. 

Dużą wagę w tej kadencji przy-
kłada się do problematyki rodziny. 
Skąd wzięła się taka potrzeba ze 
strony samego starostwa, przecież 
można było to załatwić w ramach 
ogólnopolskich działań.

Zawsze powtarzam – rodzina to 
nasza najlepsza inwestycja. A ponie-
waż polityka prorodzinna ze strony 
państwa to tylko deklaracje, dlatego 
przyszedł czas na dobre działanie 
samorządów. I starostwo ma pomysł 
jak to robić. To pierwszy powiat w 
Polsce, w którym chcemy zintegro-
wać politykę prorodzinną. Niektó-
re gminy już wcześniej prowadziły 
taką pomoc dla  rodzin, szczególnie 
wielodzietnych. W Ząbkach, jako 
pierwszej gminie w Polsce,  wpro-
wadzono becikowe. Niedługo ruszy 
powiatowa karta rodziny TAKro-
dzina.pl, do której na razie zgłosiły 
się Ząbki, Zielonka, Wołomin i Po-
świętne. Mam dużą nadzieję, że z 
biegiem czasu karta rozszerzy się na 
cały powiat. Ale program TAKrodzi-
na.pl to wiele różnych działań i akcji, 
także społecznych. Wiele ich będzie 
także widać, z niektórych rodziny 
skorzystają nieświadome, że to na-
sze działanie, ale tu nie o to chodzi. 
Mam nadzieję, że to wszystko przy-
czyni się do tego,  aby  utworzyć w 
naszym powiecie dobry klimat dla 
rodziny, dla posiadania dzieci. To 
ważne - teraz i na przyszłość.     

Rozmawiał
Mirosław
Oleksiak
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MARKI

A jednak. W Markach, w dniu 20 stycznia 2013 roku z inicjatywy 19 
mieszkańców odbyło się zebranie założycielskie w celu powołania stowa-
rzyszenia „Ochotnicza Straż Pożarna w Markach”. Dwa miesiące później, 
19 marca, odbyło się kolejne spotkanie w tej sprawie.

Cel jest oczywisty - reaktywacja OSP w Markach. Mieszkańcy innych 
gmin zapytają ze zdziwieniem – To w Markach nie było Straży Pożarnej? 
Była od bardzo dawna, praktycznie od 1884 roku, jako oddział pożarny w 
Fabryce Braci Briggsów. W 1921r. zarejestrowano Stowarzyszenie „Straż 
Ogniowa Ochotnicza w Markach”, która działała do 1991 roku, kiedy to 
uchwałą budżetową została zlikwidowana. Teraz po 22 latach jest szan-
sa na reaktywację działalności OSP w Markach. Jeśli chodzi o pożary a 
było ich w Markach 113 w 2011r. i 141 w 2012 r., to można powiedzieć, że 
skuteczność działań straży zawodowej z Wołomina i Warszawy oraz jed-
nostek OSP z Radzymina i Zielonki jest wystarczająca dla bezpieczeństwa 
Marek. Ale działania strażaków to nie tylko pożary. Są jeszcze powodzie 
(no może podtopienia), kataklizmy, jest również droga krajowa z dość czę-
stymi wypadkami. I tu rola strażaka i czas interwencji jest bezdyskusyjny. 

W dniu 19 marca 2013 roku odbyło się drugie spotkanie członków zało-
życieli oraz nowych sympatyków. Zainteresowanie jest naprawdę – duże, 
przybyło ponad 30 osób. Są osoby płci pięknej, które również chcą uczest-
niczyć w niesieniu pomocy potrzebującym. Spotkania odbywają się w Pa-
łacyku Braci Briggsów przy ulicy Piłsudskiego 96 w Markach. W chwili 
obecnej trwa rejestracja Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
Jeszcze na rok 2013 zaplanowane są: w maju obchody Dnia Strażaka oraz 
we wrześniu powiatowe zawody drużyn OSP. Czytelników będziemy in-
formować na bieżąco.

Współzałożyciel Stowarzyszenia 
„OSP w Markach”

- Ryszard Węsierski

KOBYŁKA

Już na początku kwietnia dzieci 
z kobyłkowskich szkół przynosiły 
do domów karteczki z informacją 
o możliwości darmowej nauki pły-
wania. Warunkiem było wypełnie-
nie odpowiedniej deklaracji i do-
starczenie jej do Urzędu Miasta w 
Kobyłce do 12 kwietnia. Chętnych 
do projektu zgłosiło się ok 350, za-
kwalifi kowało się 315, reszta musi 
poczekać na liście rezerwowej. 

Darmowa nauka pływania rozpo-
częła się 16 kwietnia. Pozyskane do-
fi nansowanie z Ministerstwa Sportu 
i Turystki z Funduszu Zajęć Sporto-
wych dla Uczniów w ramach realizacji 
projektu „Wpłyń na zdrowie”, środki 
własne gminy Kobyłka oraz współ-
praca z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 
Wołomin pozwalają na bezpłatny sys-
tematyczny udział dzieci w cyklu 15 
lekcji nauki pływania (7 przed waka-

cjami, 8 po).
W ramach tego projektu odbywają 

się zajęcia nauki pływania dla uczniów 
z klas 1 - 6, będących mieszkańcami 
Kobyłki i uczęszczających do kobył-
kowskich szkół podstawowych. Dzieci 
odwożone są i przywożone bezpłatnie 
autokarami na pływalnię w Wołomi-
nie we wtorki, środy, czwartki i so-
boty. Autokar rusza spod Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Kobyłce. Podczas 
podróży młodzi kobyłczanie mają za-
pewnioną profesjonalną opiekę oraz a 

na pływalni - kadrę instruktorów pły-
wania z Ośrodka Sportu i Rekreacji 
„Huragan Wołomin”.

Projekt cieszy się dużym zaintere-
sowaniem mieszkańców Kobyłki, co 
oznacza, że jest po prostu potrzebny. 
Mimo bliskości pływalni w Wołomi-
nie, wielu rodziców najzwyczajniej nie 
ma czasu lub możliwości, aby wraz z 
dziećmi regularnie jeździć na pływal-
nię. Takie akcje są więc przez miesz-
kańców  jak najbardziej mile widziane. 

W dniach 13-14 kwietnia odbyła 
się akcja "Bezpieczna Przystań", której 
celem była zbiórka pieniężna na rzecz 
Domu Samotnej Matki Caritas w Zie-
lonce. Rzesza wolontariuszy uczest-
niczyła w zbiórce oraz we wcześniej-

szych przygotowaniach do akcji, której 
organizatorem był Ośrodek Kultury i 
Sportu w Zielonce i diecezjalny Caritas. 
Mieszkańcy Zielonki podczas zbiórek 
w mieście, a także podczas licytacji ofi a-
rowali na rzecz Domu Samotnej Matki 
20 502,55 zł.                                          red.

ZIELONKA

Nadeszła upragniona wiosna. 
W związku z tym w Markach 
rozpoczęto naprawę nawierzch-
ni dróg utwardzonych, a po-

nadto wzięto się za równanie 
szlaków gruntowych. Podczas 
tej akcji zostanie wyrównanych 
ponad 47 kilometrów dróg nie-

utwardzonych. Wykaz ulic na 
stronie www.marki.pl.

red.

ZĄBKI
Od 15 kwietnia ulice Ząbek sta-

ją się coraz czystsze. A to za sprawą 
więźniów i więźniarek z zakładu 
penitencjarnego na Grochowie 
sprzątają ulice Ząbek. Przez półtora 
miesiąca porządkowane będą tereny 

publiczne – chodniki i zieleńce. W 
tym czasie mają zostać uprzątnięte 
główne ciągi komunikacyjne  (ok. 15 
km). Zrobione zostaną też poprawki 
na ulicach w okolicy ul 11-go Listo-
pada. Więźniowie wykonują swoją 
pracę bezpłatnie w ramach resocjali-
zacji.                                                     red. 

Groźny czad!
ZĄBKI

W połowie kwietnia w Urzędzie 
Miasta Ząbki burmistrz Robert Per-
kowski wręczył nagrody i dyplomy 
laureatom ząbkowskich eliminacji 
XV edycji Ogólnopolskiego Konkur-
su Plastycznego pod hasłem " Twoja 
wiedza i czujka czadu w domu, tlenek 
węgla i nic złego nie zrobi nikomu". 
Komisja Konkursowa po obejrzeniu 
zgłoszonych prac za zwyciężczynię 
uznała Klaudię Gadomską. Cel, by 
zwrócić uwagę i uwrażliwić na te-
mat zagrożenia, jakie niesie za sobą 
tlenek węgla został osiągnięty.   red.

11 kwietnia Młodzieżowa 
Rada Miasta w Wołominie wzięła 
udział w Regionalnym Spotka-
niu Młodzieżowych Rad Miasta 
w Piasecznie. Spotkanie odbyło 

się z inicjatywy Przewodniczące-
go Młodzieżowej Rady Gminy w 
Piasecznie oraz dzięki przychyl-
ności tamtejszych władz samorzą-
dowych. Zaproszeni goście mieli 

okazję wymienić się doświadcze-
niami, pomysłami, poznać się, a 
przede wszystkim zaprezentować 
działania swojej rady.                                                                                             

red.

RADZYMIN
12 kwietnia, z  inicjatywy bur-

mistrza Radzymina odbyło się 
spotkanie z zarządem Klubu Ma-
zur. Spotkanie poświęcone było 
analizie dokumentacji plani-
stycznej opracowanego projektu 
planu miejscowego zagospoda-
rowania przestrzennego miasta 

Radzymina - 1 etap, jak również 
nieobowiązującego studium 
uwarunkowań i  kierunków za-
gospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Radzymin z 28 li-
stopada 1995 roku oraz obowią-
zującego studium uwarunkowań 
i  kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Radzy-
min z  20 listopada 2009 roku. 

Po przeanalizowaniu złożonych 
uwag do planu i  wysłuchaniu 
opinii zarządu Klubu Mazur, 
burmistrz Radzymina, ku satys-
fakcji wszystkich zgromadzo-
nych, postanowił wprowadzić do 
projektu planu miejscowego za-
gospodarowania przestrzennego 
zapis „usługi sportu” - na terenie 
istniejącego stadionu.            red.

TŁUSZCZ

Na początku kwietnia delegacja 
z Radzymina z burmistrzem Zbignie-

RADZYMIN wem Piotrowskim na czele złożyła wizytę Honorowemu Obywatelowi Radzymina - 113-letniemu kpt. Józefowi Kowalskiemu 
– najstarszemu Polakowi i najstarszemu Europejczykowi. Podczas wizyty goście wspólnie z gospodarzem odśpiewali pieśni 
patriotyczne, po czym wznieśli toast za zdrowie Kapitana śpiewając „Dwieście lat”.  Pan Józef otrzymał certyfi kat nadający Mu 
członkowstwo w Stowarzyszeniu Miłośników Miasta Radzymin i Bitwy Warszawskiej 1920 roku.                                                                  red.

W drugiej połowie kwietnia gmi-
na Tłuszcz ogłosiła przetarg, który 
wyłoni wykonawcę hali sportowej 
przy Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II. Wartość inwestycji według 
kosztorysów inwestorskich to kwota 

ponad 9 mln zł brutto. Termin za-
kończenia inwestycji przewiduje się 
na 30 września 2014 r.

red.

Iwona Potęga
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WOŁOMIN

Wraz z nadejściem wiosny w 
Wołominie ruszyły pierwsze te-
goroczne inwestycje. Na ul. Kle-
eberga już powstaje oczekiwana 
od lat kanalizacja deszczowa, zaś 
w przyszłym tygodniu planowane 
jest rozpoczęcie budowy ul. Sza-
rych Szeregów. 

W pierwszej połowie kwietnia 
rozpoczęła się budowa „deszczów-
ki” w ul. Kleeberga na odcinku 
od ul. Tęczowej do ul. Wiosennej. 
Prace wykonuje fi rma ORPA, któ-
ra wygrała przetarg, oferując naj-
niższą cenę. Umowę na kwotę ok. 
50 tys. zł podpisano z wykonawcą 
7 marca. Zakres prac obejmuje 
m.in. budowę kanału grawitacyj-
nego, budowę studzienek połącze-

niowych z kręgów, włączenie do 
istniejącej kanalizacji deszczowej 
w ul. Tęczowej oraz odtworzenie 
nawierzchni po robotach. Roboty 
mają zostać ukończone do końca 
maja.

Natomiast 19 kwietnia podpisa-
no umowę na budowę ul. Szarych 
Szeregów. Najkorzystniejszą ofer-
tę w przetargu rozstrzygniętym 
16 kwietnia złożyła fi rma Krol z 
Wołomina. W ramach inwestycji 
oprócz kanalizacji deszczowej po-
wstanie nowa nawierzchnia z beto-
nu asfaltowego oraz jednostronny 
chodnik wraz ze zjazdami z kostki 
brukowej. Zgodnie z umową prace 
powinny potrwać do końca waka-
cji. Koszt inwestycji to 397 tys. zł.

Trwa postępowanie przetargowe 
na budowę ul. Sławkowskiej (od 
al. Armii Krajowej do linii kolejo-
wej). Kompleksowa modernizacja 
obejmować będzie budowę jezdni 
i chodników z kostki betonowej, 
kanalizacji deszczowej, sanitarnej 
oraz wodociągu miejskiego. W 
najbliższym czasie nastąpi rów-
nież wybór wykonawcy inwestycji 
związanej z modernizacją Targo-
wiska Miejskiego nr 1 przy ul. 1 
Maja. Jeszcze w tym roku targowi-
sko zostanie zadaszone. Wymie-
nione zostanie także ogrodzenie 
placów targowych.

red.

WOŁOMIN
Drugie posiedzenie Rady Gospo-

darczej zaowocowało szeregiem 
inicjatyw mających przyczynić się 
do rozwoju przedsiębiorczości w 
gminie Wołomin. 

Nawiązanie współpracy z przed-
siębiorcami

Na spotkaniu, które odbyło się 
15 kwietnia, przedstawiciele Rady 
dyskutowali m.in. nad nawiązaniem 
współpracy z innymi przedsiębior-
cami z gminy Wołomin.  

Jako organ doradczy w zakresie 
gospodarki i rozwoju gminy, któ-
rego jednym z celów jest reprezen-
towanie środowisk gospodarczych, 
Rada powinna utrzymywać bliskie 
kontakty z przedsiębiorcami. W 
ramach swojej działalności będzie 
także rozpatrywać zapytania i pro-
pozycje dotyczące istotnych spraw 
gospodarczych oraz problemów, z 
jakimi borykają się lokalne fi rmy. 
Wszelkie zapytania i propozycje 
do Rady można składać w Wydzia-
le Planowania i Analiz w Urzędzie 
Miejskim w Wołominie pok. 202 
oraz drogą elektroniczną na adres: 
radagospodarcza@wolomin.org. 
W najbliższym czasie zostaną także 
uruchomione dyżury członków pre-
zydium Rady.

Program Promocji Gospodar-
czej gminy Wołomin

Wkrótce zostaną także podjęte 
działania zmierzające do opraco-
wania Programu Promocji Gospo-
darczej gminy Wołomin, będącego 
jednym z założeń przewidzianych 
do zrealizowania w 2013 r. w przyję-
tym przez Radę Miejską „Programie 
Wsparcia Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści w gminie Wołomin na lata 2012 
– 2014”.  Program ma pozwolić na 

zdiagnozowanie potencjału gospo-
darczego gminy i określenie precy-
zyjnych działań w celu skutecznego 
wspierania rozwoju gminy poprzez 
jej promocję gospodarczą. 

Ponadto zgłoszono propozycję 
zaktualizowania Strategii Zrów-
noważonego Rozwoju gminy Wo-
łomin, przede wszystkim w celu 
dostosowania jej do obecnych 
warunków gospodarczych oraz 
przygotowania gminy do absorpcji 
środków zaplanowanych w ramach 
nowej perspektywy fi nansowej UE.  

Wołomińska strefa aktywności 
gospodarczej

W celu pobudzenia rozwoju go-
spodarczego Rada Gospodarcza 
wystąpiła z inicjatywą rozpoczęcia 
prac nad utworzeniem „Wołomiń-
skiej strefy aktywności gospodar-
czej”, czyli specjalnie wydzielonego 
obszaru przygotowanego do celów 
inwestycyjnych, gdzie potencjalni 
inwestorzy mogliby rozwijać swoją 
działalność. Strefa taka wyposażo-
na byłaby w odpowiednią infra-
strukturę techniczną i drogową, tak 
aby maksymalnie ułatwić rozwój 
nowym przedsiębiorstwom. Takie 
działania ze strony samorządu, pole-
gające na zwiększeniu atrakcyjności 
inwestycyjnej regionu, mogłyby w 
przyszłości przyczynić się do stwo-

rzenia nowych miejsc pracy i tym 
samym spadku bezrobocia w naszej 
gminie.

W najbliższym czasie w Urzędzie 
Miejskim w Wołominie ma zostać 
powołany zespół, którego zadaniem 
będzie opracowanie wstępnych za-
łożeń do utworzenia Strefy.

Na spotkaniu poruszano rów-
nież zgłoszone przez przedsiębior-
ców problemy m.in. dotyczące 
obowiązku płacenia podatków od 
nieruchomości przeznaczonych 
pod działalność gospodarczą przez 
przedsiębiorców zawieszających 
działalność. 

Inicjatywy Rady oraz zaangażo-
wanie jej członków w dążenie do 
poprawy sytuacji gospodarczej spo-
tkały się z zadowoleniem burmistrza 
Ryszarda Madziara. Kolejne spotka-
nie Rady zaplanowane zostało na 13 
maja. 

Rada Gospodarcza przy Burmi-
strzu powołana została 15 marca. 
Projekt powstania Rady, jak również 
cały Program, jest owocem efek-
tywnej współpracy wołomińskich 
przedsiębiorców, przedstawicieli or-
ganizacji pozarządowych, społecz-
ników i urzędników. Powstawał w 
ramach pilotażowego projektu Mi-
nisterstwa Rozwoju Regionalnego 
„Decydujmy Razem”. Obecnie Rada 

WOŁOMIN

liczy 22 członków, jej kadencja jest 
równa kadencji Burmistrza. Regu-
lamin dopuszcza jednak możliwość 

rozszerzenia składu Rady w trakcie 
kadencji.

Iza Bońska

Początkujący i doświadczeni 
przedsiębiorcy będą mogli dowie-
dzieć się wszystkiego na temat pro-
wadzenia działalności gospodarczej. 

Dyżury prowadzone przez kon-
sultanta Regionalnego Punktu Kon-
sultacyjnego KSU przy Fundacji 

Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
w Warszawie odbywać się będą w 
pierwszy czwartek każdego mie-
siąca w godzinach 10.00 – 14.00 w 
Wydziale Planowania i Analiz (po-
kój 202) w Urzędzie Miejskim w 
Wołominie. Na spotkanie należy 
umawiać się pod nr tel. 22 838 02 91.

Konsultant podpowie, jak krok po 
kroku założyć własną fi rmę; co zro-

bić, aby fi rma prężnie się rozwijała; 
skąd i w jaki sposób pozyskać środki 
fi nansowe na założenie lub rozwój 
przedsiębiorstwa; jak pokonywać 
problemy pojawiające się w bieżącej 
działalności. 

Doradca pomoże osobom otwie-
rającym własny biznes oszacować 
przychody i koszty związane z 
planowaną działalnością, wybrać 

odpowiednią formę prowadzenia 
działalności oraz najlepszą formę 
opodatkowania; przygotować biz-
nes plan, który można wykorzystać 
w staraniach o dotację, pożyczkę lub 
kredyt; zarejestrować fi rmę oraz do-
pełnić wszelkich formalności z tym 
związanych.

Istniejącym fi rmom oferowa-
ne jest zaś: przygotowanie biznes 

planów na potrzeby pozyskania 
kredytu, pożyczki, leasingu itp.; 
opracowania prognozy fi nansowej; 
opracowania wzorów umów (np. 
umowy cywilno-prawne, umowy 
handlowe, umowy najmu lokalu); 
opracowywania planów promocji; 
dokonywania analizy porównawczej 
różnych form zatrudnienia i związa-
nych z nimi kosztów; dokonywania 
zgłoszeń do ZUS i Urzędu Skarbo-
wego. 

red.
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Zapowiada się wspaniała in-
westycja, jaką jest - rozbudowa 
infrastruktury wodociągowo – 
kanalizacyjnej wokół obszaru 
Natura 2000 (etap II) w Gminie 
Dąbrówka. Przedmiotem inwe-
stycji jest:

1. Sieć wodociągowa z przyłą-
czami w miejscowości Małopole

2. Sieć wodociągowa z przyłą-

czami w miejscowości Dręszew
3. Sieć wodociągowa z przyłą-

czami w miejscowości Józefów 
ul. Kwiatowa

4. Budowa wodociągu łączą-
cego miejscowości Małopole i 
Chajęty

5. Budowa wodociągu w miej-
scowości Kuligów ul. Jagielloń-
ska.

To największe, ekologiczne święto świata. O Dzień Ziemi dba też Poświętne. Organizując, co roku ob-
chody Światowego Dni Ziemi gmina wierzy, że edukacja poprzez zabawę, konkursy, wystawy i finałowy 

Obchody 150 rocznicy Powsta-
nia Styczniowego obchodzono 7 
kwietnia w Boruczy (gm. Stra-
chówka). Uroczystości rozpoczęły 
się porywającą Inscenizacją Bitwy 
Powstania Styczniowego pod Bo-
ruczą. Podniosłość uroczystości 
podkreślił wytęp chóru LUX Mea 
z Tłuszcza oraz występ solistów - 
Joanny Horodko i Piotra Rafałko. 

W swoim przemówieniu wójt gmi-
ny Strachówka - Piotr Orzechow-
ski wyraził nadzieję, że będziemy 
żyć w zjednoczonej Europie, bez 
kompleksów i urazów spowodo-
wanych zaszłościami historyczny-
mi. Uroczystość cieszyła się sporą 
frekwencją zainteresowanych w 
różnym wieku.

red.

Emeryci i renciści z gminy Jadów mają niepowtarzalną okazję już 16 czerwca zobaczyć i usłyszeć występ słynnego zespołu „Mazowsze”. 
Koszt tego koncertu to jedyne 15 zł od osoby za przejazd autokarem. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy i informacje u pana Henryka Kołka 
(tel. 25 675-48-91).                        red.

W kwietniu obchody uroczy-
stości upamiętniającej ofiary 
zbrodni katyńskiej 1940 r. skie-
rowane były głównie do mło-
dzieży gimnazjalnej i uczniów 
szkół podstawowych z terenu 
gminy Jadów. Między innymi 
można było obejrzeć wystawę 
fotografii związaną z mordem 
katyńskim pt. "Międzynarodo-
wy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni 
Katyńskiej". Odbyło się też pod-
sumowanie konkursu plastycz-
nego skierowanego do uczniów 
gimnazjum pt. "Katyń - pamię-
tamy" oraz wręczenie nagród 
zwycięzcom.

red.

piknik na Polu Mokotowskim w 
Warszawie sprawi, że uczestni-
cy zmienią sposób patrzenia na 
przyrodę i zrozumieją koniecz-
ność dbania o stan środowiska. 

Ponieważ pieniądze przydziela-
ne są w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, toteż odbiorcą 
mogą być podmioty funkcjonują-
ce na terenach wiejskich, objętych 
działalnością LGD. Tereny wiejskie 
powiatu wołomińskiego znajdują się 
w obszarach działania dwóch LGD: 
LGD „Równiny Wołomińskiej” 
(gminy: Wołomin, Poświętne, Klem-
bów, Tłuszcz, Strachówka, Jadów) 
oraz LGD „Zalewu Zegrzyńskiego” 
(gminy Radzymin i Dąbrówka).

Pieniądze przyznawane są zarów-
no gminom, jak i organizacjom spo-
łecznym czy nawet powstającym fi r-
mom.  Część środków przyznawana 
jest w drodze otwartych konkursów, 
część w ramach udzielania tzw. pa-

tronatów.
Ostatnio tylko na dofi nansowanie 

różnych imprez, LGD przyznała ok. 
150 tys. zł. .

Zainteresowani na bieżąco i regu-
larnie powinni interesować się kon-
kursami ogłaszanymi przez LGD, nie 
czekając na ostatnią chwilę.

Trzeba mieć nadzieję, że w przy-
szłości LGD jeszcze bardziej zadba o 
to, aby mieszkańcy byli odpowiednio 
dobrze i z odpowiednim wyprzedze-
niem informowani. W przeciwnym 
razie z dotacji będzie mogła korzy-
stać jedynie wąska grupa odbiorców, 
tj. członków LGD i ich znajomych.

Mirosław Oleksiak

Dokończenie tekstu ze str. 1

ZIELONKA

SAMORZĄDOWE

DLA NAJMŁODSZYCH:
• 28 kwietnia godz. 16.30 ,  Ośro-

dek Kultury i Sportu w Zielonce 
-  FINTIKLUSZKI - WĘDROWNY 
KRAM OPOWIEŚCI Teatr Małe Mi. 
Tłumacząc z supraskiego na nasze, 
fi ntikluszki to nic innego jak dro-
biazgi. Podczas spektaklu poznamy 
zabawne, wzruszające bajki, ludowe 
gadki i śpiewki. Wkroczymy w świat 
Wielkoludów i Domowych Skrza-
tów.

DĄBRÓWKA

•  3 maja, godz 12.00 – rocznica 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja

JADÓW

• 28 kwietnia, godzina 12.00, W 
korowodzie weselnym rodziców Cy-
priana Norwida

CO? GDZIE? KIEDY?
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Już po raz 
kolejny ucznio-
wie Technikum 
i Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w 
Wołominie przystąpili do programu 
„Leonardo da Vinci”, fi nansują-
cego zagraniczne staże zawodowe. 
O zaletach programu rozmawiam 
z Markiem Łączyńskim – dyrek-
torem ZS oraz uczniami: Karoli-
ną Kielak, Krzysztofem Wasiem, 
Maciejem Siarkiem, Grzegorzem 
Zielińskim, Moniką Augustyniak, 
Justyną Tomkiewicz oraz Krystyną 
Sałańską.

Zespół Szkół w Wołominie po 
raz kolejny bierze udział w progra-
mie „Leonardo da Vinci”, który ze 
środków unijnych fi nansuje zagra-
niczne staże zawodowe uczniów 
Technikum i Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej. Jakie jest podejście 
uczniów do tego programu?

Dyrektor Marek Łączyński:  
Uczniowie Zespołu Szkół w Wo-
łominie są bardzo zainteresowani 
możliwością odbycia stażu zawo-
dowego za granicą. Dowodem jest 
to, że staże organizujemy od roku 
2005 i zawsze jest nadmiar chętnych. 
Uczniowie wyjeżdżali już trzykrot-
nie do Niemiec i kilkukrotnie do 
Hiszpanii. Planowane są również 
kolejne wyjazdy w latach 2013 – 
2015. Czterotygodniowy pobyt w 
słonecznej Hiszpanii całkowicie 
sfi nansowany ze środków unijnych 
(w tym również kieszonkowe dla 
uczniów), możliwość zdobycia no-
wych doświadczeń zawodowych, 
zderzenie się z obcą kulturą stano-
wią dla młodzieży dużą atrakcję. 

Program kierowany jest do 
uczniów kształcących się w kon-
kretnych zawodach?

M. Ł.: Tak. Nawiązujemy kontakt 
z pracodawcami w Hiszpanii bio-
rąc pod uwagę zawody, w których 
kształcimy. Wyjeżdżali już między 
innymi: technicy hotelarstwa, fry-
zjerzy, mechanicy pojazdów samo-
chodowych, kucharze, cukiernicy, 
technicy obsługi turystycznej. 

Staż zagraniczny to dla Was cięż-
ka praca czy również zabawa? 

Uczniowie: To zarówno ciężka 
praca, jak i zabawa. Podczas stażu 
uzyskiwaliśmy nowe, praktyczne 
wiadomości dotyczące naszych za-
wodów, w których się kształcimy. 
Pomimo barier językowych, praco-
dawcy mieli do nas dużą cierpliwość 
oraz wykazywali zaangażowanie, 
aby należycie spożytkować czas po-
święcony na naukę. Wiedzieliśmy, 
że do osiągnięcia sukcesu potrzebna 
jest ciężka praca. Oprócz pracy był 
również czas na zabawę. Korzysta-
liśmy z basenu na terenie naszego 
zamieszkania, zwiedzaliśmy okolicę, 
poznawaliśmy Hiszpanów, ich zwy-
czaje, kulturę i tradycje. Mieliśmy 
zorganizowane wycieczki do Cor-
doby, Sewilli, Granady i na plażę w 
Maladze.

W jakim stopniu uczniowie wy-
jeżdżający na staże muszą znać ję-
zyk angielski?

M. Ł.: Znajomość języka an-
gielskiego jest jednym z kryteriów, 
które bierzemy pod uwagę w czasie 
rekrutowania uczniów na staż zawo-
dowy. Uczniowie muszą znać język 
angielski w stopniu umożliwiającym 

porozumiewanie się. W trakcie sta-
żu zawodowego poznają podstawy 
języka hiszpańskiego. Wymaga to z 
ich strony nieco wysiłku, ale sprawia 
również przyjemność.

Jakie macie najprzyjemniejsze 
wspomnienia z wyjazdu?

U.:  Były to oczywiście wspólnie 
spędzone chwile, wycieczki krajo-
znawcze, które pozwoliły nam nie 
tylko dobrze się bawić, ale również 
dowiedzieć się wielu interesujących 
rzeczy na temat Hiszpanii. Wolny 
czas po stażu przeznaczaliśmy na 
wspólne zabawy oraz na pozna-
wanie najpiękniejszych zakątków 
miasta, w którym się  zatrzymali-
śmy. Braliśmy udział w regionalnym 
święcie związanym ze zbiorem oli-
wek. Zwiedziliśmy fabrykę produ-
kującą oliwę. Otwieraliśmy się na 
innych, zawieraliśmy nowe przyjaź-
nie oraz poznawaliśmy samych sie-
bie. Wspólnie spędzane chwile oraz 
widok wspaniałych krajobrazów 
Andaluzji na zawsze pozostaną w 
naszej pamięci.

Czy Pan jako dyrektor placów-
ki decyduje o wyborze, którzy z 
uczniów skorzystają z programu 
„Leonardo da Vinci”?

M. Ł.:  W szkole opracowane są 
zasady rekrutacji precyzyjnie okre-
ślające, jakie warunki musi spełnić 
uczeń, aby zakwalifi kować się do 
udziału w programie. Decyduje ilość 
zdobytych punktów. Uczniowie zna-
ją te zasady i wiedzą, że rekrutacja 
prowadzona jest w sposób obiek-
tywny.

Jak oceniacie swoją wiedzę za-
wodową i doświadczenie po po-

wrocie do Polski?
U.: Staż zwiększył naszą wiedzę i 

doświadczenie zawodowe. Nauczy-
liśmy się wielu przydatnych rzeczy, 
które pozwolą nam w przyszłości 
dobrze wykonywać swoją pracę. 
Poświęcony nam przez pracodaw-
ców czas, energia i zaangażowanie 
nie poszły na marne - dzięki temu 
zdobyliśmy nowe doświadczenia 
zawodowe. Zrozumieliśmy też, jak 
bardzo ważna jest znajomość języ-
ków obcych. Zdobyliśmy również 
nieocenione doświadczenie życiowe. 

Liczycie na znalezienie pracy w 
Polsce czy za granicą?

U.:  Po ukończeniu nauki chcemy 
powiększać swoją wiedzę i doświad-
czenie w Polsce. Dzięki odbyciu 
stażu zawodowego w Hiszpanii je-
steśmy lepiej przygotowani do pracy 
za granicą. Jednak  wiąże się ona z 
opuszczeniem swoich bliskich. Dla-
tego chcielibyśmy  znaleźć dobrą 
pracę w Polsce. Jednak nie wyklu-
czamy możliwości pracy za granicą. 
Zachęcamy młodszych kolegów, aby 
korzystali z możliwości wyjazdu na 
taki staż, bo naprawdę warto.

Rozmawiała
Sylwia Kowalska

Praktyczne rozpoczęcie współ-
pracy Starostwa powiatu woło-
mińskiego w zakresie edukacji 
z Politechniką Warszawską w 
Zespole Szkół im. Prezydenta 
Ignacego Mościckiego w Zielonce 
odbyło się z „wielkim hukiem”! 
19 kwietnia 2013r. przejdzie do 
historii jako dzień pełen wrażeń, 
emocji i nowych możliwości dla 
młodzieży powiatu wołomińskie-
go.  

Najważniejszymi gośćmi tego 
dnia była młodzież powiatowych 
szkół średnich oraz uczniowie gim-
nazjów. Dzień Politechniki zainte-
resował oczywiście jego inicjato-
rów: starostę wołomińskiego Piotra 
Uścińskiego, wicestarostę Konrada 
Rytla oraz prorektora ds. studenc-
kich Politechniki Warszawskiej 
Władysława Wieczorka. 

Przedstawiciele Politechniki 
Warszawskiej zaprezentowali swoją 
ofertę kierowaną do uczniów tech-
ników i liceów szkół powiatu wo-
łomińskiego. Spotkanie z naukami 
ścisłymi rozpoczęło się już o 9.00 
wykładem inauguracyjnym. Po 
chwili dr inż. Zdzisław Mączeński 
przedstawił niezbędne informacje o 
zasadach rekrutacji na Politechnikę. 
O 10.00 ruszył Piknik Kół Nauko-
wych. Koła naukowe Politechniki 

Warszawskiej prezentowały swoje 
osiągnięcia naukowe, projekty i za-
chęcały do podjęcia wyzwania w 
tworzeniu nowych innowacyjnych 
przedsięwzięć już jako studenci Po-
litechniki. Równolegle swe wykłady 
mieli prof. dr hab. inż. Mirosław 
Karpierz z Wydziału Fizyki, który 
dał odpowiedź na pytanie: „Świa-
tło spolaryzowane, czyli jak działają 
telewizory LCD, a żuki trafi ają do 
domu”. Dr hab. inż. Marek Marci-
nek Wydział Chemiczny przedsta-
wił  „Plusy i minusy nowoczesnych 
baterii” a dr inż. Janusz Zawiła-
-Niedźwiedzki (Wydział Zarządza-
nia),  opowiedział o  ważnym także 
w codziennym życiu „zarządzaniu 
ryzykiem”. 

Koła naukowe Politechniki 
Warszawskiej prezentowały swo-
je osiągnięcia naukowe, projekty i 
zachęcały do podjęcia wyzwania w 
tworzeniu nowych innowacyjnych 
przedsięwzięć już jako studenci Po-
litechniki. 

Widowiskowe clou Dni Politech-
niki w Zielonce to starannie dopra-
cowany pokaz z  repertuaru koła 
chemicznego FLOGISTON.  Mło-
dzi naukowcy potrafi ą  przedsta-
wić suchą teorię w barwnej, żywej i 
czasem nawet wybuchowej formie. 
Przekazują w ciekawej formie wie-

dzę, której nie można znaleźć w 
zwykłych akademickich podręcz-
nikach. Jak sami  członkowie koła 
mówią, w ich działalności i poka-
zach słowo „chemia” nabiera nowe-
go znaczenia. 

21 lutego 2013 starosta Piotr 
Uściński, wicestarosta Konrad Rytel 
oraz rektor Politechniki Warszaw-
skiej prof. dr. hab. inż. Jan Szmidt 
podpisali list intencyjny o współ-
pracy w zakresie edukacji. Celem 
podpisanego w Warszawie listu 
intencyjnego o współpracy w za-
kresie edukacji jest popularyzacja 
nauk ścisłych i technicznych wśród 
uczniów szkół powiatowych. To z 
kolei ma wzmocnić poziom przy-
gotowania uczniów do podejmo-
wania studiów na uczelniach tech-
nicznych oraz pomóc w kształceniu 
najbardziej uzdolnionych uczniów. 
Zapisy porozumienia mówią m.in. 
o prowadzeniu przez kadrę nauko-
wą, wykładowców, doktorantów i 
profesorów Politechniki Warszaw-
skiej warsztatów tematycznych i 
wykładów w szkołach ponadgim-
nazjalnych powiatu wołomińskiego, 
o możliwościach udziału uczniów 
w zajęciach laboratoryjnych na Po-
litechnice, o współdziałaniu w na-
uczaniu, szczególnie nauk matema-
tycznych, fi zycznych i chemicznych. 

► wyk. mat/fot. z Zespołu Szkół  im. Prezydenta Ignacego 
Mościckiego w Zielonce   Piotr Kaczorek, Rzecznik Prasowy 
Starostwa wołomińskiego
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Michał

Kollar

Rozmawiała
Sylwia 
Kowalska

Drewnickie Stowarzyszenie Ro-
dzin i Przyjaciół Osób z Zaburze-
niami Psychicznymi „EMPATIA” 
w Ząbkach od lat pomaga osobom, 
które nie radzą sobie ze swoimi emo-
cjami, przeżyciami, uczuciami. O 
tym jak pomóc samemu sobie i jak 
dać sobie pomóc w takich sytuacjach 
rozmawiam z Katarzyną Żmijewską 
– psychologiem i prezesem Stowa-
rzyszenia „EMPATIA” oraz Anną 
Kamińską –  mgr politologii, koor-
dynatorem projektu, pielęgniarką 
Zespołu Leczenia Środowiskowego, 
sekretarzem Stowarzyszenia. 

Obecny pęd życia, pogoń za pie-
niędzmi, ryzyko utraty pracy spra-
wia, że wiele osób nie radzi sobie 
ze stresem. Jaki duży wzrost osób z 
zaburzeniami psychicznymi obser-
wuje się obecnie?

Katarzyna Żmijewska: Według 
danych statystycznych Starostwa 
Powiatu Wołomińskiego liczba orze-
czeń o stopniu niepełnosprawności 
wydawanych z powodu choroby 
psychicznej wzrosła w ciągu jedne-
go roku ze 129 orzeczeń w 2008r., 
do 177 – 2009r. Natomiast w 2010 r 
i 2011 liczba orzeczeń wynosiła 131. 
My sami nie prowadzimy badań, któ-
re określałyby stan psychiczny naszej 
populacji. Jednak z obserwacji zdaje 
się, iż faktycznie z roku na rok jest 
coraz więcej osób, które zgłaszają się 
po pomoc psychologiczną i psychia-
tryczną. 

Mimo upływu lat ludzie z zabu-
rzeniami psychicznymi ciągle uni-
kają psychologów i psychiatrów. 
Jak przezwyciężyć wstyd przed uda-
niem się do terapeuty?

K. Ż.: Osobiście odnoszę wrażenie, 
że coraz łatwiej zgłosić się do specja-
listy „od psychiki”, także ze względu 
na kampanie informacyjne, społecz-
ne promujące zdrowie psychiczne i 
niejako zachęcające do korzystania 
z takiej formy pomocy. Nie mniej 
oczywiście bywają osoby, dla których 
nadal jest to wstydliwe, krępujące, 
jednak przyczyna tkwi raczej w nie-
chęci tych osób do proszenia o po-
moc w ogóle. Często takie osoby mają 
przekonanie, iż same powinny sobie 
poradzić i o ile zgłoszą się do psycho-
loga czy psychiatry, to jest to już w 
chwili bardzo kryzysowej, gdy widzą, 
że jednak sami nie są w stanie sobie 
pomóc, co może wiązać się z przeży-
waniem porażki. Można powiedzieć, 
że psycholog, psychoterapeuta czy 
psychiatra, to taki sam specjalista jak 
każdy inny – np. kardiolog, interni-
sta, ortopeda, etc. Jednak wizyta u 
nich nie jest oznaką słabości w rozu-
mieniu społeczności – jest to akcep-
towalne. Paradoks polega na tym, iż 
często dolegliwości somatyczne mają 
podłoże psychologiczne, więc można 
sądzić, iż tym bardziej powinno się 
korzystać z pomocy psychologicznej. 
Rzeczywiście nadal w niektórych krę-
gach społecznych, chyba głównie w 
mniejszych miejscowościach, gdzie 
jest stosunkowo niska świadomość o 

zdrowiu psychicznym, funkcjonuje 
przekonanie, iż jeśli ktoś udaje się do 
Poradni Zdrowia Psychicznego to jest 
„świrem”, „wariatem” itd. Rzadko kie-
dy pojawia się refl eksja, co się właści-
wie wydarzyło, że ktoś musi korzystać 
z takiej pomocy? Jak mogę pomóc? 
Dać wsparcie? W mediach ukazują 
się także informacje o tym, że gdy 
ktoś popełnia zbrodnię, to zazwyczaj 
ma to związek z chorobą psychiczną 
lub z zaburzeniami osobowości – i to 
myślę, także wpływa na „wizerunek” 
osoby korzystającej z pomocy psy-
chologa/psychiatry i samej psychia-
trii. Bo trudno nazwać osobę cierpią-
cą z powodu utraty kogoś bliskiego 
czy cierpiącego z powodu mobbingu 
w pracy psychopatą lub innym ro-
dzajem zaburzeń psychicznych. A z 
takimi także problemami zgłaszają się 
pacjenci.

Ile jest prawdy w tym, że warto 
otaczać się pozytywnymi ludźmi?

K. Ż.: Zawsze warto mieć wokół 
przyjaznych i pozytywnie nastawio-
nych do siebie i świata ludzi, jednak 
ważne jest to, aby otaczać się ludźmi, 
na których możemy liczyć, którzy nas 
będą wspierali, wtedy gdy będziemy 
tego potrzebować i np. „popłaczą” ra-
zem z nami.

Wysiłek fi zyczny pomaga w zdro-
wiu psychicznym?

K. Ż.: W pewnym stopniu tak. 
Podczas wysiłku fi zycznego wydziela-
ją się endorfi ny-tzw. hormony szczę-
ścia, które poprawiają samopoczucie 
psychiczne. W trakcie ćwiczeń, ru-
chu mamy także okazję wyładować 
złość, frustrację i inne skumulowane 
emocje, które pojawiły się np. w cią-
gu dnia czy tygodnia. Sprawniejsze 
kondycyjnie ciało nie jest tak podatne 
na różnego rodzaju choroby, co także 
wpływa na jakość życia psychicznego.

A aktywność twórcza?
K. Ż.: Aktywność twórcza podob-

nie, jeśli sprawia przyjemność, daje 
satysfakcję i być może uczucie speł-
nienia, sprawczości. Można dzielić 
się z innymi swoimi dokonaniami 
artystycznymi i uzyskiwać akceptację 
innych. Jednak aktywność  nie daje 
tak pozytywnego wpływu na kondy-
cję fi zyczną, jeśli rozumieć ją jako np. 
malowanie obrazów, czy pisanie wier-
szy, ale jeśli mówimy o akrobatyce to 
jak najbardziej. Wielu z naszych pod-
opiecznych jest uzdolnionych – jedni 
piszą wiersze, inni malują piękne ob-
razy, ale dla wszystkich jest niezwykle 

ważne, aby móc dalej tworzyć i dzielić 
się swoimi osiągnięciami z innymi. 
Ma to dla nich wymiar absolutnie 
rehabilitacyjny, z wielu powodów-od 
zwykłej aktywności, przez satysfakcję 
do nawet zarabiania w ten sposób na 
życie.

Wiadomo, że przy załamaniach 
psychicznych może pomóc przy-
jaciel, jednak w obecnych czasach 
niestety ciężko o prawdziwe przy-
jaźnie. Trzeba udać się od razu do 
specjalisty?

K. Ż.: Nie wiem czy teraz jest szcze-
gólnie trudno o prawdziwe przyjaź-
nie, to chyba zależy od indywidual-
nych doświadczeń, jednak jeśli ktoś 
czuje, że potrzebna mu pomoc, a nie 
ma w zasięgu osób, z którymi mógłby 
czy chciałby porozmawiać na temat 
swoich kłopotów czy problemów lub 
czuje, że w jakiejś sferze gorzej sobie 
radzi i chciałby to zmienić, to zawsze 
może zgłosić się do psychologa, psy-
choterapeuty, aby zwiększyć samo-
świadomość i poznać mechanizmy, 
jakimi się kieruje. 

Powstał „Informator zdrowia 
psychicznego”. Dla kogo jest on 
przeznaczony?

Anna Kamińska: „Informator 
zdrowia psychicznego” powiatu wo-
łomińskiego, który powstał w zeszłym 
roku przeznaczony jest dla wszystkich 
poszukujących pomocy, informacji i 
danych teleadresowych w przypadku 
problemów zdrowia psychicznego. 
Mamy nadzieję, że skorzystają z niego 
nie tylko profesjonaliści pracujący z 
osobami z doświadczeniem zaburzeń 
psychicznych w instytucjach ochrony 
zdrowia i pomocy społecznej. Liczy-
my, że trafi  także w ręce mieszkańców 
powiatu, którzy są zainteresowani 
tematem zdrowia psychicznego ze 
względu na siebie czy swoich bliskich. 
Może skorzystają z niego np. lekarze 
pierwszego kontaktu, nauczyciele lub 
pedagodzy.

Skąd pomysł na taką publikację?
A. K.: Sama jestem matką dziecka 

nadpobudliwego i pamiętam, ile mia-
łam trudności, by trafi ć do właściwej 
instytucji. Problemy mojego dziecka 
miały wpływ na moje samopoczucie, 
czułam się bezradna i zagubiona. Dla-
tego też mam nadzieję, że „Informa-
tor”, który uważam za swoje „trzecie 
dziecko” – pomoże komuś trafi ć w 
odpowiednim czasie w odpowiednie 
miejsce.  Było mi tym bardziej trud-
no, że z osobami chorymi psychicznie 

Zeznanie podatkowe musimy zło-
żyć w tym roku do 30 kwietnia do 
północy (wtorek). Możemy to zrobić 
osobiście, składając PIT w urzędzie 
skarbowym, w godzinach pracy urzę-
du lub wkładając do skrzynek, które 
będą do tego przeznaczone. PIT mo-
żemy też przesłać za pośrednictwem 
poczty listem poleconym. Dla dotrzy-
mania terminu liczy się data stempla 
pocztowego.

Możemy też rozliczyć się przez 
Internet. Termin złożenia zeznania 
podatkowego w tej formie, czyli przez 
stronę http://www.e-deklaracje.gov.
pl/ jest taki sam jak w przypadku 
wszystkich pozostałych form. 

Jeśli z zeznania wynika, że mamy 
niedopłatę podatku, pieniądze musi-
my przekazać do urzędu do 30 kwiet-
nia 2013 roku. Możemy to zrobić 
ostatniego dnia, nawet jeśli zeznanie 
złożyliśmy wcześniej. Należny poda-
tek wpłacamy albo do kasy w urzę-
dzie skarbowym, albo przelewem na 
rachunek bankowy urzędu.

W przypadku wykazania nadpłaty, 
urzędy mają 3 miesiące na jej zwrot, 
licząc od daty złożenia zeznania. 
Zwroty są dokonywane w tej samej 
kolejności, w jakiej zeznania wpływa-
ją do urzędu. W przypadku wystąpie-
nia nadpłaty pamiętajmy o koniecz-
ności wskazania sposobu jej zwrotu. 
Można wybrać zwrot na rachunek 
bankowy, w kasie urzędu skarbowe-
go albo za pośrednictwem poczty (w 
tym przypadku nasza nadpłata jest 
pomniejszona o koszty jej zwrotu). 
Rachunek bankowy należy zgłosić do 

urzędu na formularzu ZAP-3.
Podatnikom przysługuje prawo 

do skorzystania z ulg podatkowych, 
po spełnieniu określonych w ustawie 
warunków. Za rok podatkowy 2012 
nadal można m. in. odliczyć od do-
chodu ulgi: rehabilitacyjną, interne-
tową, odsetkową, dla honorowych 
krwiodawców oraz od podatku ulgę 
na dziecko bądź ulgę za wyszkolenie 
uczniów.

Małżonkowie oraz osoby samotnie 
wychowujące dzieci, po spełnieniu 
określonych w ustawie o podatku 
dochodowym od osób fi zycznych 
warunków, mogą na wniosek wyra-
żony w zeznaniu PIT-36 albo PIT-37, 
złożonym w terminie do 30 kwietnia 
2013 r. skorzystać z preferencyjnej 
formy opodatkowania swoich do-
chodów. Wniosek o łączne opodat-
kowanie dochodów małżonków mo-
żemy również złożyć w sytuacji, gdy 
związek małżeński zawarliśmy przed 
rozpoczęciem roku podatkowego, a 
nasz małżonek zmarł w trakcie roku 
podatkowego, albo pozostawaliśmy 
w związku małżeńskim przez cały rok 
podatkowy, a nasz małżonek zmarł 
po upływie roku podatkowego przed 
złożeniem zeznania podatkowego.

pracuję od 20 lat, natomiast od 17 lat 
zajmuję się nimi w ich miejscu za-
mieszkania. Nie potrafi łam sama od-
powiednio szybko znaleźć odpowied-
nich informacji i pomocy. Widzę, z 
jakimi problemami się borykają nasi 
pacjenci i ich rodziny. Szczególnie 
trudna jest sytuacja dzieci z zaburze-
niami psychicznymi. W całej Polsce 
obserwuje się braki i nierówny dostęp 
do lekarzy psychiatrii dziecięcej.  A 
jeśli już uda się nam znaleźć odpo-
wiedniego specjalistę to okazuje się, 
że terminy konsultacji  są bardzo od-
ległe. A czas leci. Dlatego postanowi-
łam stworzyć taki informator i miej-
sce w sieci, które by zbierało wszystkie 
podstawowe informacje w jednym 
miejscu. W informatorze znajdują się 
dane teleadresowe instytucji ochrony 
zdrowia zajmujących się osobami z 
zaburzeniami psychicznymi na tere-
nie powiatu wołomińskiego, ośrod-
ków pomocy społecznej, poradni 
psychologiczno-pedagogicznych, te-
lefony alarmowe, linki do organizacji 
pozarządowych, które swoimi działa-
niami wspierają zdrowie psychiczne 
mieszkańców powiatu: dzieci, mło-

dzieży, dorosłych oraz seniorów. Or-
ganizacje pozarządowe to nie tylko 
miejsce, gdzie możemy znaleźć dla 
siebie pomoc czy informacje. Zapra-
szamy także do kontaktu wszystkich, 
którzy chcą bezinteresownie poma-
gać innym. „Pomóżcie nam poma-
gać” i nie myślcie, że nie macie nic 
do dania. Każda pomoc może okazać 
się bezcenna: nie tylko fi nansowa 
czy rzeczowa, może właśnie pomoc 
malarza, stolarza, elektryka, informa-
tyka, księgowej lub dziecka zbierają-
cego nakrętki na wózek inwalidzki 
lub terapię innych dzieci. Informator 
ma także swoją wersję www. Należy 
w wyszukiwarce odnaleźć „zdrowie 
psychiczne powiatu wołomińskiego”, 
by do niego trafi ć. Chcemy go na-
dal aktualizować, dlatego też chętnie 
przyjmiemy propozycje informacji, 
które powinny się Państwa zdanie 
w nim jeszcze znaleźć. Informator 
i strona www powstały w ramach 
projektu „Dla zdrowia psychicznego” 
fi nansowanego z dotacji Starostwa 
Powiatu Wołomińskiego.

Kancelaria 

Doradztwa Prawnego 

Honestus Sp. Z o. o.

Marki, ul. Kościuszki 43
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Z Igorem Sulichem – nowym prze-
wodniczącym powiatowych struktur 
Platformy Obywatelskiej, rozmawiam o 
nowych wyznaniach, planach na przy-
szłość i sposobem na pogodzenie życia 
prywatnego z polityką.

Proszę przyjąć nasze gratulacje za 
zdobycie nowej funkcji - Przewodni-
czącego Powiatu Wołomińskiego PO 
RP. Spodziewał się Pan takiego wybo-
ru?

Dziękuję bardzo, choć nie ukrywam, 
że zmiany, które zaszły, to dla mnie nie 
tyle nowa funkcja, co nowe, niezwykle 
odpowiedzialne zadanie, a wręcz wy-
zwanie.  Decyzję o kandydowaniu na 
pozostające od kilku miesięcy nie obsa-
dzone stanowisko podjąłem stosunkowo 
szybko i dla członków koła PO Wołomin 
nie była ona raczej wielkim zaskocze-
niem. Czy spodziewałem się sukcesu? 
Wychodzę z założenia, że dopóki do 
urny nie zostanie wrzucony ostatni głos, 
może być różnie. Tajne wybory rządzą 
się swoimi prawami. Cieszy mnie taka 
zgodność i zaufanie moich koleżanek i 
kolegów. Cały czas mam świadomość, 
że mogło być znacznie gorzej. Mam na-
dzieję, że nikogo nie zawiodę.

Będzie Pan kontynuował politykę 
poprzedniego przewodniczącego - Ma-
cieja Urmanowskiego?

W poprzednich latach nasza współ-
praca z poprzednim przewodniczącym 

układała się bardzo dobrze i myślę, że 
część podjętych wówczas decyzji i kie-
runków działania pozostanie nadal ak-
tualna. Będę starał się kontynuować to, 
co dobre, ale i korygować to, co nie do 
końca się sprawdziło. Moimi prioryteta-
mi na pewno będzie jasne artykułowa-
nie stanowiska Platformy w kwestiach 
ważnych dla mieszkańców powiatu, szu-
kanie kompromisów tam, gdzie jest to 
możliwe i wspieranie lokalnych samo-
rządów we współpracy z przedstawicie-
lami Platformy na wyższych szczeblach 
władzy.

Apetyt rośnie w miarę jedzenia... 
Czy ten awans sprawi, że będzie się Pan 
starał zajść w polityce jeszcze wyżej?

Od początku, kiedy powstawała Plat-

Najprawdopodobniej już w 2014 roku zmieni się rozkład 
liczby mandatów w okręgach, w wyborach do Rady Powiatu. 
Jest to związane z ilością osób zamieszkujących poszczegól-
ne gminy. Jest prawie pewne, że gmina Ząbki uzyska czwarty 
mandat. 

Stan ludności na dzień 31.12.2012 wg Informacji Kwartalnych 
Krajowego Biura Wyborczego (kolejność wg symboli terytorialnych) przedstawia się następująco:

1. Kobyłka 19 793 mieszk.     Gminy wiejskie                   Norma przedstawicielska
2. Marki 26 817                    Klembów        9 323             (ilość mieszk./1 mandat)
3. Ząbki 28 715                    Jadów               7 782                    218 542
4. Zielonka 16 842                    Dąbrówka       7 572                       ÷    29
5. Dąbrówka   7 572                     Poświętne       6 071              ____________________
6. Jadów    7 782                     Strachówka    2 986               =    7 536 / 1 mandat
7. Klembów   9 323                     ________________
8. Poświętne   6 071                     Razem :     33 734         
9. Radzymin 23 135
10. Strachówka   2 986
11. Tłuszcz 19 348
12. Wołomin 50 158
________________________
Razem:                218 542

Norma przedstawicielska na 1 mandat w 2010 roku wynosiła 7145, przy 207 199 miesz-
kańców, co dawało wyniki jak w kolumnie 1. W drugiej kolumnie są podane wskaźniki na 
dzisiaj.

Okręg wyborczy                            31.12.2009     31.12.2012     Jest!      Będzie?
Okręg nr 1  Ząbki   3,51 3,81       3            4
Okręg nr 2  Marki   3,44 3,56        3            3?
Okręg nr 3 Radzymin   2,90 3,07       3            3
Okręg nr 4 Zielonka-Kobyłka  4,95 4,86       5            5 
Okręg nr 5 Wołomin   6,93 6,66       7            7?          
Okręg nr 6 Gminy wiejskie  4,60 4,48        5            4?
Okręg nr 7 Tłuszcz   2,65  2,57         3            3? 
                          (nie może być mniej)

Znaki zapytania przy poszczególnych cyfrach wynikają z Ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Rozdział 5
Ustalenie liczby radnych

Art. 27. 1. Liczbę radnych wybieranych do rad 
ustala, odrębnie dla każdej rady, wojewoda, po 
porozumieniu z komisarzem wyborczym, odpo-
wiednio do zasad określonych w niniejszej usta-
wie oraz ustawach odrębnych.

2.  Ustalenie liczby radnych dla każdej rady 
następuje na podstawie liczby mieszkańców za-
mieszkałych na obszarze działania danej rady, 
według stanu ewidencji ludności na koniec 
roku poprzedzającego rok, w którym wybory 
mają być przeprowadzone. 

Do końca roku 2013 wiele jeszcze może się 
zmienić. Tu chciałem tylko przybliżyć tenden-
cje rozwoju poszczególnych gmin, w których 
liderem są niewątpliwie Ząbki. Wypada również 
przytoczyć kolejny artykuł związany z wyborami 
do Rady Powiatu:

Art.  133.  1.  Radni są wybierani w okręgach 
wyborczych bezpośrednio spośród zgłoszonych 
kandydatów. W każdym okręgu wyborczym wy-
biera się od 3 do 10 radnych.

Art. 136. 1.  Podział na okręgi wyborcze, ich 
numery, granice oraz liczbę radnych wybiera-
nych w okręgu wyborczym ustala, na wniosek 
starosty, rada powiatu według jednolitej normy 
przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie 
liczby mieszkańców powiatu przez liczbę rad-

nych wybieranych do danej rady, z uwzględnie-
niem art. 135 i następujących zasad: 

1) ułamki liczby mandatów wybieranych w 
okręgu wyborczym równe lub większe, od 1/2, 
jakie wynikną z zastosowania normy przedsta-
wicielstwa, zaokrągla się w górę do liczby całko-
witej;

2) jeżeli w wyniku postępowania, o którym 
mowa w pkt 1, liczba radnych wybieranych w 
okręgach przewyższa liczby wynikające art. 27 i 
133, mandaty nadwyżkowe odejmuje się w tych 
okręgach wyborczych, w których norma przed-
stawicielstwa jest najmniejsza. W przypadku, 
gdy liczba mandatów jest mniejsza od wynika-
jącej z art. 27 i 133, tym okręgom dodatkowe 
mandaty przydziela się wyborczym, w których 
norma przedstawicielstwa jest największa.

2.  Podział na okręgi wyborcze jest stały. 
Uchwałę rady powiatu w sprawie okręgów wy-
borczych ogłasza się w wojewódzkim dzienniku 
urzędowym oraz podaje do publicznej wiado-
mości w sposób zwyczajowo przyjęty. Po jednym 
egzemplarzu uchwały przesyła się niezwłocznie 
każdej radzie gminy położonej na obszarze po-
wiatu oraz wojewodzie i komisarzowi wyborcze-
mu. 

Teraz zaczyna się dziewięciomiesięczny czas 
namysłu dla Starosty. Co się „urodzi” przez ten 
okres – zobaczymy na początku 2014 roku?

Rozmawiała
Sylwia 

Kowalska

Ryszard 
Węsierski

forma ceniłem sobie w 
tej organizacji budowanie 
szerokiej płaszczyzny po-
rozumienia i współpracy. 
Na chwilę obecną moje 
koleżanki i koledzy po-
wierzyli mi odpowiedzial-
ność za kierowanie dzia-
łaniami ugrupowania na 
poziomie powiatu, na tym 
też chciałbym się na razie 
skupić. Mam duże pole do 
POPISU, ale obawiam się, 
że trudno będzie szybko 
„przejeść” tak dużo spraw. 
W najbliższym czasie ra-
czej nie będę się martwił o 
swój „apetyt”, chociaż ni-
gdy nie uchylałem się i nie 
będę uchylał od trudnych 
zadań.

Wołomin jest miastem 
rządzonym przez „Prawo 
i Sprawiedliwość”. Nie 
obawia się Pan wiecznej 
walki z konkurencyjną 
partią?

Wołomin to przede 
wszystkim miasto, w któ-
rym mieszkam od urodze-
nia. Mała ojczyzna, której 
nie postrzegam jako areny 
do krwawej walki. Sprawy 
Wołomina nie mają barw i 
przynależności partyjnej. 
Wolałbym mówić raczej o 
wołomińskiej platformie 
porozumienia i współpra-
cy, również ze zwolenni-
kami PiS, niż o Wołomiń-
skim PiSowskim betonie. 
Jestem przekonany, że 

tutaj mieszkają i pracu-
ją również zwolennicy 
innych ugrupowań poli-
tycznych. Zamiast walki 
z konkurencyjną partią 
życzyłbym sobie znacz-
nie bardziej merytorycz-
nej dyskusji o przyszło-
ści miejskich inwestycji, 
rozwoju miasta… Jednak 
obawiam się, że ta chwila 
szybko może nie nastąpić.

Jak radzi Pan sobie 
z osądem przeciętnych 
ludzi. Zwłaszcza inter-
nautów, którzy na forach 
nieraz epatują niechęcią, 
a wręcz nienawiścią?

Nie przypominam sobie 
jakichś licznych i zmaso-
wanych ataków anonimo-
wych internautów bezpo-
średnio na moją osobę, 
tak więc w tej kwestii nie 
odczuwam dyskomfortu. 
Jeśli chodzi o zasłyszane 
niejednokrotnie opinie 
negatywne opinie o PO, 
kierowane również pod 
moim adresem, to rów-
nież w tym przypadku 
dotychczas sobie jakoś z 
tym radzę. Szanuję osoby 
z odmiennym światopo-
glądem, czy też z diame-
tralnie różnym sposobem 
oceny odmiennych sytu-
acji. Jeśli ktoś ma rozsąd-
ne argumenty staram się 
ich słuchać, a z pospoli-
tymi krzykaczami i fana-
tykami staram się zbytnio 

nie polemizować, to nie 
ma sensu.

Ma Pan rodzinę, pra-
cę, teraz przyszła pora 
na poważną funkcję po-
lityczną. Nie boi się Pan, 
że przez natłok zajęć za-
niedba Pan którąś ze sfer 
swego życia?

Każdy ma jakiegoś bzi-
ka, każdy jakieś hobby 
ma….Staram się racjonal-
nie rozkładać wolny czas 
pomiędzy rodzinę i moją 
działalność samorządową, 
publiczną, a w tej chwili 
również nieco polityczną. 
Liczę na wyrozumiałość 
żony i mojego 6-letnie-
go synka, chociaż czasa-
mi faktycznie nie da się 
uniknąć konfliktu. Mam 
nadzieję, że starczy mi 
czasu na wszystkie nowe 
obowiązki. A jeśli będzie 
go brakowało, pozostaje 
liczyć na wsparcie mo-
ich zastępców. Również 
w lokalnych strukturach 
PO jest wiele ambitnych, 
chętnych do współpracy 
osób. Raczej nie obawiam 
się o natłok niewykona-
nych zadań w przyszłości. 
Doba ma tylko 24 godziny, 
rodzina ma swoje wyma-
gania, a praca sama się nie 
zrobi, niestety. 

Dziękuję za rozmowę.
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Dokończenie tekstu ze str. 1

W tegorocznych Biesiadach 
uczestnicy mieli okazję zapoznać się 
z twórczością Michała Pauli, który 
opowiedział o swoich podróżach po 
krajach Azji Południowo –Wschod-
niej, o których więcej można dowie-
dzieć się z jego książek.

Gwiazdą samą w sobie był Stani-
sław Soyka z repertuarem bezpo-
średnio nawiązującym do polskiej 
literatury.

W sobotni wieczór zaś wystą-
pił dobrze wszystkim znany arty-
sta kabaretowy Jan Pietrzak, który 
przedstawił bardzo bogaty program 
artystyczny (opowieści historyczne 
przeplatane dowcipami, aforyzma-
mi oraz popularnymi piosenkami). 
Artysta zaprezentował również frag-
menty swej książki „Jak obaliłem ko-
munę?”.

Uczestnicy Biesiad mogli nabyć na 
miejscu wydawnictwa z utworami 
artystów wraz z ich  autografami oraz 
porozmawiać z nimi w kuluarach. 

MO

Sylwia 
Kowalska

„Carmen”, „My Fair Lady”, 
„Wesoła Wdówka”… kto z nas 
nie kocha tych musicali…? A 
wszystkie te porcje musicalo-
wych występów 13 kwietnia w 
wołomińskim MDK sporą daw-
ką humoru i anegdot okrasił dy-
rygent orkiestry – Łukasz Woja-
kowski. 

„Les Torreador” z opery „Car-

men” Georges'a Bizeta, „Przetań-
czyć Całą Noc” z „My Fair Lady”, 
czy „Usta milczą, dusza śpie-
wa” z operetki „Wesoła Wdów-
ka” Franciszka Lehára. Ludzie 
są spragnieni takich występów. 
Na szczęście ku takim pragnie-
niom swych fanów nie rzadko 
wychodzi Miejski Dom Kultury 
w Wołominie.  13 kwietnia wie-
czór spełnił wymagania widzów. 
Był wspaniały i godny powtórki. 
Koncertu dopełniło towarzysze-
nie Chóru Echo z Wołomina, a 
także solistów: Magdaleny Tun-
kiewicz oraz Iva Orłowskiego.  
Takiego sukcesu oczekujemy po-
nownie…

Piątek, trzynastego wcale nie 
jest dniem pechowym. Na pewno 
był szczęśliwym dla Marii Niedź-
wiedź – Suchańskiej, niezwykle 
uzdolnionej malarki, która 13 
kwietnia miała swój wernisaż 
wystawy – „2 WIDOKI po” w 
wołomińskiej Galerii Przy Fa-
bryczce. 

Nowoczesna sztuka często jest 
dla jej odbiorców niezrozumia-
ła. Niejednokrotnie słyszałam, 
że obrazy Matejki to było coś, 
a ci współcześni artyści rysują-
cy czarną kropkę na białym tle 
to żaden wyczyn. Jednak sztuka 
nowoczesna ma to do siebie, że 
jest wielowymiarowa, oryginal-
na, niepowtarzalna i co najważ-
niejsze - nieprzewidywalna. Nie 
zawsze, jak się okazało, musi być 
niezrozumiałą dla swych odbior-
ców. Takim przykładem są cu-
downe prace Marii Niedźwiedź  
- Suchańskiej. Nowoczesne, a 
jednak tak zrozumiałe i po pro-
stu piękne.  - Malarstwo Marii 
Niedźwiedź – Suchońskiej ma w 
sobie ten złoty środek, tę równo-
wagę pomiędzy nowoczesnością a 
jasnością przekazu – w tak trafny 
sposób określiła sztukę artystki 
kierująca Galerią Przy Fabryczce 
Jolanta Boguszewska. 

Natura, pejzaż – to tematy chy-
ba najmocniej interesujące panią 
Marię, która nie chce się pogodzić 
ze współczesnym krajobrazem, 
stającym się coraz bardziej zurba-
nizowanym. Ale chyba większość 
z nas tęskni za 100-procentową 
naturą i autentycznością…  W 
Galerii tego typu urzekających 
obrazów można było oglądać 
multum.  O świetności wystawy 
świadczy choćby dyskusja gości 

wernisażu  z artystką. A coś takie-
go nie zdarza się często.

Wernisaż uświetnił koncert 
duetu gitarowego Melodio, który 

wykonał dla gości wernisażu ar-
cydzieła muzyki klasycznej i roz-
rywkowej, opracowane na gitarę 
klasyczną.        Sylwia Kowalska

WOŁOMIN WOŁOMIN
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OGŁOSZENIA DROBNE

PRACA

USŁUGI

KUPIĘ - SPRZEDAM

Zatrudnię fryzjerkę damsko-mę-
ską, staż 3 lata, Wołomin, Al. Armii 
Krajowej 42A, tel. 22 799-95-80

Mężczyzna, lat 40, wykształce-
nie średnie techniczne podejmie 
pracę - uprawnienia SEP elektro-
energetyczne, prawo jazdy kat A, 
B, C, E, uprawnienia na koparko 
– ładowarkę, z doświadczeniem. 
Tel. 507-163-875, tomek7312@
onet.eu

Salon fryzjerski damsko – mę-
ski „ Krystyna”, Al. Armii Krajo-
wej 42A zaprasza od poniedziałku 
do piątku, 8.00 – 18.00, w sobotę 
8.00 -15.00, tel. 22 799-95-80

Toczenie, frezowanie,koła zęba-
te wykonuje PPHU TOK-FREZ, 
Wołomin, ul. Łukaszewicza 7, tel. 
(22)787 61 80

Układanie glazury, terakoty, 
malowanie i inne, tel. 600 798 517;  
(29) 757 25 30

Skup tworzyw, zderzaków sa-
mochodowych, zbiorników samo-
chodowych, akumulatorów, tel. 
792 115 023;  609 200 180

„BOFOTO” fotografi a ślub-
na, „Oddaje emocje i zatrzymuje 
cudowne chwile, które warto pa-
miętać...” tel. 501 352 753, www.
bofoto.pl

Historia posiadłości w Chrzę-
snem sięga pierwszej połowy 
XVI w. Po latach swej świetno-
ści,  w obecnych czasach, pięk-
ny pałac popadł w zapomnienie 
i zaczął niszczeć. Na szczęście 
został uratowany. Starostwo 
Powiatowe w Wołominie na ka-
pitalny remont kompleksu bu-
dynków, ich wyposażenia oraz 
zagospodarowanie parku prze-
znaczyło w sumie kilkanaście 
mln zł, z czego ponad 7mln zł 
stanowią środki unijne.

Ten późnorenesansowy XVII-
-wieczny obiekt to prawdziwa 
duma powiatu wołomińskie-
go. W ręce Starostwa, od razu 
z myślą o adaptacji do potrzeb 
użyteczności publicznej, trafił w 

2002 roku. Pałac razem z zespo-
łem budynków i parkiem wpisa-
ny został do rejestru zabytków 
województwa mazowieckiego. 
W pałacu zachowały się prze-
piękne dekoracje sztukatorskie 
na sklepieniach sieni i sal w 
przyziemiu, a na piętrze orygi-
nalne stropy modrzewiowe oraz 
dwa rokokowe kominki z pia-
skowca.  

Przed adaptacją zespołu pa-
łacowego przeprowadzono in-
wentaryzację zabytkowych bu-
dynków i parku. Sporządzono 
również ekspertyzy techniczno 
– produkcyjne. Kompleks został 
poddany wielu badaniom archi-
tektonicznym i konserwator-
skim poprzedzającym prace oraz 

w trakcie trwania remontu. War-
tość miejsca podniosły pozo-
stałości, rzadko spotykanych na 
Mazowszu, kamiennych funda-
mentów  jednego z ówczesnych 
budynków gospodarczych. Zna-
leziono je w pobliżu spichlerza. 
Na parterze zachowały się malo-
widła datowane na XIX wiek., a 
także oryginalne sklepienia wraz 
z dekoracją sztukatorską.

Po wielu latach pałac wresz-
cie odzyskał swój blask i klasę. 
Adaptacja pałacu prowadzona 
została z myślą o przeznaczeniu 
zespołu na funkcje edukacyj-
no – kulturalne, w tym siedzibę 
Centrum Norwida. Poeta Chrzę-
sne odwiedzał zapewne często, 
bowiem pobliskie tereny były 

ziemią jego dzieciństwa. Piękne, 
przestronne wnętrza pałacu, w 
nowej, funkcjonalnej kompozy-
cji stanowić będą idealne tło wy-
staw, wykładów, spotkań... Już 
niebawem Chrzęsne stanie się 
kluczowym obiektem na szlaku 

norwidowskim naszego powia-
tu, a także ważnym miejscem dla 
turystów i ludzi kultury.

Sylwia Kowalska

Sprzedam miejsce na reklamę 
w Markach przy ul. Norwida tel. 
513-555-190

Sprzedam dom w Radzyminie 
(działka 1600m2), wszystkie me-
dia tel. 609-608-595

Sprzedaż mebli, komplety wy-
poczynkowe, stoły, krzesła, itp. 
Kobyłka ul. Długosza 4. tel. 503-
983-738 

WYNAJMĘ LOKAL 
60M2 POD DZIAŁAL-

NOŚĆ GOSPODARCZĄ 
W CENTRUM TŁUSZCZA, 

TEL: 604-483-223

W Dniu Święta Flagi – 2 
maja,  przez Kobyłkę, ulica-
mi wokół Miejskiego Ośrodka 
Kultury,   przejedzie barwny 
peleton z flagami. Będzie to 
grupa zawodników, którzy po 
przejeździe upamętniającym 
świąteczny dzień staną do za-
wodów kolarskich. Zaintereso-
wani spotykają się pod MOK-
-iem o 15-tej.

Kolejnego dnia - 3 maja w Ba-
zylice Mniejszej pw. Św. Trójcy 
o godzinie 11.30 odprawiona 
zostanie msza św. w intencji Oj-
czyzny. Po mszy nastąpi prze-
marsz na Plac 15- tego Sierpnia, 
gdzie odbędzie się dalsza część 
uroczystości pod pamiątkowym 
obeliskiem. Szczegóły na www. 
kobylka.pl
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Piłka nożna jest wciąż najpo-
pularniejszą dyscypliną spor-
tową wśród naszych rodaków. 
Wszystkie miasta powiatu wo-
łomińskiego mają swoje repre-
zentacje, większość z nich re-
prezentuje podobny poziom gry, 
walcząc w 5 lidze. 

Prawdziwym „towarem ekspor-
towym” jest drużyna z Ząbek, któ-
ra nie tylko zostawia w tyle nasze 
miejscowe drużyny, ale również 
w I lidze reprezentuje jako jedyna 

całe Mazowsze. Dodatkowo cieszy 
wspaniała passa graczy Dolcanu, 
którzy po raz kolejny odnieśli zwy-
cięstwo. Z pozostałego „peletonu” 
mocno wyróżnia się Huragan Wo-
łomin, który obecnie lideruje IV 
lidze. Prawdziwa walka „powiato-
wa” odbywa się w V i VI lidze, w 
których występuje większość na-
szych drużyn.      

Poniżej przedstawiamy aktualne 
wyniki oraz zapowiedzi spotkań 
naszych zespołów.

Poziom 
rozgrywek Ekstraklasa I liga II liga III liga IV liga V liga

(okręgowa)
VI liga

(klasa A)
VII liga

(klasa B)

Zasięg Ogólno 
polski

Ogólno 
polski

Ogólno 
polski

(podział na 
2 grupy)

Ogólno 
polski

(podział na 
8 regionów)

Wojewódzki
(Mazowsze 
podzielone 
na 2 grupy)

Mazowsze 
podzielone na 6 
regionów;
nasz: Warszawa 

Mazowsze 
podzielone 
na 9 regio-
nów; nasz: 
Warszawa I

Mazowsze 
podzielone na 
10 regionów; 
nasz Warsza-
wa I

Nasi 
reprezen-
tanci

- - -

 

Dolcan 
Ząbki

Huragan 
Wołomin

Wicher 
Kobyłka

Marcovia 
2000 

Marki

Bóbr 
Tłuszcz

Mazur 
Radzymin

GKS 
Dąbrówka

Rządza
 Załubice

Korona 
Jadów

Za nami…

Kolejka 25 - 24 kwietnia  
Dolcan Ząbki  1-0 Zawisza 
Bydgoszcz;  24 kwietnia, 16:00 

Przed nami…

Kolejka 26 - 27-28 kwietnia  
Termalica Bruk-Bet Nieciecza  
- Dolcan Ząbki;  28 kwietnia, 
12:15

I Liga
Za nami…

Kolejka 21 - 20-21 kwietnia  
Narew Ostrołęka  1-0 Hura-
gan Wołomin;  21 kwietnia, 
15:00 

Przed nami…
Kolejka 22 - 27-28 kwietnia  

Huragan Wołomin  - Czarni 
Węgrów;  27 kwietnia, 14:30 

IV liga Liga V (okręgowa)
Za nami…

Kolejka 21 - 20-21 kwietnia  
Wicher Kobyłka  2-3 Bóbr 
Tłuszcz;  
21 kwietnia, 14:00 

Marcovia 2000 Marki  0-2 
Dolcan II Ząbki; 21 kwietnia, 
13:00 
Mazur Radzymin  5-1 Wkra 
Pomiechówek;  20 kwietnia, 
16:30 

1.  Termalica Bruk-Bet Nieciecza 24 49 40-17
2.  Cracovia 25 47 33-25
3.  Dolcan Ząbki 25 46 43-25
4.  Flota Świnoujście 24 45 39-25
5.  GKS Tychy 25 43 31-21
6.  Miedź Legnica 24 41 35-28
7.  Zawisza Bydgoszcz 24 40 45-21
8.  Olimpia Grudziądz 24 38 29-23
9.  GKS Katowice 24 36 30-27

10.  Arka Gdynia 25 35 28-22
11.  Bogdanka Łęczna 25 35 30-32
12.  Kolejarz Stróże 23 32 32-34
13.  Sandecja Nowy Sącz 24 30 24-37
14.  Warta Poznań 24 26 30-35
15.  Stomil Olsztyn 24 22 28-36
16.  Okocimski KS Brzesko 23 18 22-36

Nazwa M. Pkt. Bramki
1.  Huragan Wołomin 18 39 31-15
2.  Narew Ostrołęka 18 34 32-18
3.  Bug Wyszków 18 33 31-18
4.  Wisła II Płock 18 33 37-22
5.  MKS Przasnysz 18 32 46-23
6.  Czarni Węgrów 18 30 28-18
7.  Błękitni Raciąż 18 29 36-22
8.  Wkra Żuromin 18 29 31-30
9.  Ostrovia Ostrów Mazowiecka 17 28 24-20

10.  Mławianka Mława 17 25 32-22
11.  Mazur Gostynin 18 25 17-15
12.  Błękitni Gąbin 18 25 24-28
13.  KS Łomianki 18 17 21-29
14.  Kasztelan Sierpc 18 12 15-47
15.  Bzura Chodaków (Sochaczew) 18 11 20-51
16.  Nadnarwianka Pułtusk 18 2 14-61

1.  PKS Radość (Warszawa) 18 43 65-30
2.  Drukarz Warszawa 20 41 59-28
3.  Dolcan II Ząbki 18 40 57-30
4.  Wicher Kobyłka 18 35 41-28
5.  Bóbr Tłuszcz 16 31 42-19
6.  Marcovia 2000 Marki 19 29 32-30
7.  Mazur Radzymin 18 27 36-40
8.  Sokół Serock 18 25 33-41
9.  Grom Lipowo 18 23 29-34

10.  Olimpia Warszawa 17 22 24-28
11.  AON Rembertów (Warszawa) 18 21 31-37
12.  Mazur II Karczew 18 18 20-30
13.  Legion Warszawa 20 16 23-46
14.  Wkra Pomiechówek 18 15 29-54
15.  KS Wesoła (Warszawa) 18 13 15-43
16.  Legionovia II Legionowo 18 11 27-45

Nazwa M. Pkt. Bramki Nazwa M. Pkt. Bramki

 Liga VI (Klasa A)
Za nami…

Kolejka 18 - 20-21 kwietnia  
Huragan II Wołomin  3-2 Świt II Nowy 
Dwór Mazowiecki; 
21 kwietnia, 13:00 
GKS Dąbrówka  6-0 Tur Jaktorów;  
20 kwietnia, 16:00 
Rządza Załubice  2-3 Dąb Wieliszew;  
20 kwietnia, 13:00 

Przed nami…

Kolejka 19 - 27-28 kwietnia  
Mewa Krubin  - Rządza Załubice   
Dąb Wieliszew  - Korona Jadów   

Wisła Jabłonna  - Huragan II Wołomin   

Kolejka 20 - 4-5 maja  
Huragan II Wołomin  - KS II Łomianki   
GKS Dąbrówka  - Dąb Wieliszew   
Korona Jadów  - Rządza Załubice   

Kolejka 21 - 11-12 maja  
Korona Jadów  - Mewa Krubin   
Rządza Załubice  - GKS Dąbrówka   
Tur Jaktorów  - Huragan II Wołomin   

Liga VII (Klasa B)
Za nami…

Kolejka 14 - 20-21 kwietnia  
Marcovia 2000 II Marki  0-15 Hutnik 

Warszawa;  20 kwietnia, 13:00 
SKP Korona Warszawa  2-3 Wicher II 
Kobyłka;  21 kwietnia, 19:00 
Bednarska Warszawa  5-0 Mazur II 
Radzymin;  21 kwietnia, 18:00 
TABELA

Przed nami…

Kolejka 15 - 27-28 kwietnia  
Marcovia 2000 II Marki  - WKS II Rzą-
śnik   
Mazur II Radzymin  - SKP Korona 
Warszawa   
Wicher II Kobyłka  - Kamionek War-
szawa    


