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Powiat ma nowe władze

Mieszkańcy powiatu wołomińskiego dość długo musieli czekać na nowe władze powiatu, bo ponad miesiąc. Uwarunkowane to było przede wszyst-
kim zmianami, w składzie nowo wybranej Rady Powiatu.

Przypomnijmy, na 29 radnych część 
została również burmistrzami, więc 
musieli oni zrezygnować z mandatu 
radnego. W ich miejsce weszły kolejne 
osoby z danej listy z największą liczbą 
głosów. Zanim decyzje stały się prawo-
mocne minęło trochę czasu. Ale dzięki 
temu, jak argumentował radny senior 
Adam Łossan, każdy z radnych mógł 
głosować i być wybieranym. Gdyby 
decyzje podjęto wcześniej nowi radni 
na wybór władz nie mieliby wpływu. 

Dokończona, druga część I sesji, któ-
ra odbyła się 22 grudnia, zaczęła się od 
wręczenia zaświadczeń o wyborze na 
funkcję radnego i złożenia ślubowania.

Następnie odbyła się cała seria głoso-
wań personalnych.

Zaczęto od wyboru przewodni-
czącego Rady Powiatu. Zgłoszono 
dwie kandydatury: radną Katarzynę 
Lubiak (PiS) oraz radnego Janusza 
Werczyńskiego (MWS). W głosowa-
niu brało udział 29 radnych. Janusz 
Werczyński otrzymał 15 głosów „za”, 
zaś jego kontrkandydatka 13 i to on 
pokieruje pracami Rady Powiatu. 
Następnie przystąpiono do wyboru 
2 wiceprzewodniczących. Zgłoszono 
3 kandydatury: Jerzego Mikulskiego, 
Halinę Bonecką oraz Małgorzatę Zyśk. 
Kandydaci otrzymali odpowiednio po: 
16 głosów, 16 głosów oraz 13 głosów, 
co oznacza, że skład prezydium rady 
uzupełnili: Halina Bonecka oraz Jerzy 
Mikulski.

Kolejny wybór dotyczył już funkcji 
starosty. Zgłoszono dwóch kandyda-
tów: Ireneusza Maślanego oraz Kazi-
mierza Rakowskiego. Zanim doszło do 
głosowania kandydaci pokrótce przed-
stawili swoje sylwetki i ogólne plany 
względem działalności starostwa. Wy-
nik wyborczy: Maślany – 13; Rakowski 
– 16.  Dokończenie str. 8Starosta Kazimierz Rakowski oraz przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński
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Kobyłka

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wicher” oraz Rodzinny Klub Sportowy 
„Family Active” zapraszają na Bieg Świąteczno-Noworoczny, który odbę-
dzie się już 27 grudnia (sobota)!

Zawody, podobnie jak kilka wcze-
śniejszych imprez, zorganizowane 
zostaną na Trasie Zdrowia PZU, a 
jego start zaplanowany został na go-
dzinę 11:00.

Bieg odbędzie się w dwóch katego-
riach wiekowych. Dzieci i młodzież 
do lat 16, które mierzyć się będą na 
dystansie 1.4 km oraz dorośli, którzy 

będą mieli do przebycia odległość  
5.6 km. Biuro zawodów, które zloka-
lizowane będzie przy starym basenie 
(wjazd od ul. Warszawskiej) czynne 
będzie od godziny 10:00.

Uczestnictwo jest bezpłatne, a na 
zawodników czekają atrakcyjne na-
grody. Zapraszamy!

Trwają przygotowania do XXIII Finału 
WOŚP. Zebrane pieniądze zostaną przekazane 
na zakup specjalistycznego sprzętu dla podtrzy-
mania wysokich standardów leczenia dzieci na 
oddziałach pediatrycznych i onkologicznych 
oraz dla godnej opieki medycznej seniorów. Bę-
dzie to dziesiąty marecki Finał, który odbędzie 
się 11 stycznia 2015 roku w Hali Widowiskowo 

– Sportowej, przy ulicy Dużej 3 w Markach.
Tego dnia około 250 wolontariuszy z marec-

kich szkół będzie kwestować między innymi w 
M1, Parku Handlowym Ikea, sieci sklepów Bie-
dronka oraz przed bramami mareckich kościo-
łów, a także w Hali Widowiskowo-sportowej.

Wkrótce więcej szczegółów.

Tania 
reklama!!! 

40 zł za emisję 
od 24 zł za emisję przy 
dłuższej współpracy 

tel. 796-046-823
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Sprzedam dom
Wolnostojący w stanie surowym zamkniętym, dach pokryty blachodachówkową. 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

Marki

12 grudnia w Bibliotece Głównej 
SGGW  odbył się wernisaż najlep-
szych prac magisterskich wyko-
nanych na kierunku architektura 
krajobrazu w roku akademickim 
2013/2014.

Jedną z wyróżnionych prac magi-
sterskich była "Koncepcja zagospo-

darowania parku miejskiego przy ul. 
Stawowej w mieście Marki pod War-
szawą" autorstwa mgr inż. Macieja 
Kozyry pod kierunkiem dr inż Elż-
biety Myjak-Sokołowskiej z Katedry 
Architektury Krajobrazu Wydziału 
Ogrodnictwa, Biotechnologii i Ar-
chitektury Krajobrazu.

Praca otrzymała nagrodę Sto-
warzyszenia Architektów Polskich 
Sekcji Architektury Krajobrazu. Bur-
mistrz Miasta Marki wręczył autoro-
wi nagrodę specjalną za zróżnicowa-
ny program oraz interesujący układ 
przestrzenny opracowania projekto-
wego parku miejskiego w Markach.

Burmistrz Jacek Orych przyznał nagrodę za opracowanie koncepcji zagospodarowania parku przy ul. Stawowej
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Radzymin

Po życzeniach świątecznych i 
przemowach pana prezesa, pani dy-
rektor oraz pana burmistrza odbył 
się występ uczniów przebranych w 
stroje Świętego Mikołaja, tym razem 
w kolorze niebieskim. Dzieci zrobiły 
na pracownikach Banku ogromne 
wrażenie, a za występ otrzymali wie-
le braw, słodkie upominki, a nauczy-
ciele otrzymali pamiątkowe monety 
NBP.

Po występie dzieci ks. proboszcz 

Stanisław Kuć przewodniczył spo-
tkaniu opłatkowemu. Cała uroczy-
stość miała podniosły charakter. 
Współpraca szkoły z NBP trwa od 
kilku lat, obie strony są nią usatys-
fakcjonowane i z pewnością będzie 
kontynuowana. Przy okazji pobytu 
w NBP dzieci miały możliwość zwie-
dzenia pięknego gmachu Narodowe-
go Banku Polskiego.

opr. Agnieszka 
Kordyzon-Andrzejewska

Tradycyjnie w połowie grudnia w gmachu Narodowego Banku Polskie-
go występują uczniowie Zespołu Szkół im. Księżnej Eleonory Czartory-
skiej w Radzyminie. Tak też było również i w tym roku. 15 grudnia 2014 
roku uczniowie zaśpiewali kilka kolęd na spotkaniu opłatkowym na za-
proszenie Przewodniczących Solidarności Narodowego Banku Polskiego 
p. Marka Kupca i p. Joanny Włodarzewskiej - Gisz. Udział w uroczystości 
wziął także prezes Narodowego Banku Polskiego, p. Marek Belka, pro-
boszcz parafi i Przemienienia Pańskiego w Radzyminie, ks. Stanisław Kuć, 
dyrektor Zespołu Szkół im. Księżnej Eleonory Czartoryskiej p. Małgorza-
ta Osiecka - Chmielewska, Burmistrz Radzymina p. Krzysztof Chaciński 
oraz p. Anna Rosłon, siostra Anastazja i wszyscy pracownicy NBP związa-
ni ze związkami zawodowymi.

Trwają prace związane z przygotowaniem budowy nowego Miejskiego Przedszkola nr 4 przy ul. Staszica 16 w 
Zielonce. Obiekt realizowany będzie w miejscu obecnego budynku.

Dokumentację projektową wy-
konuje fi rma Weldon Sp. z o.o., z 
którą w październiku tego roku 
Gmina Zielonka podpisała umowę.

Przedstawiamy Państwu dwie 
koncepcje nowego budynku przed-
szkola, które różnią się lokalizacją 
poszczególnych pomieszczeń.

W koncepcji nr II dzięki zmniej-
szeniu powierzchni komunikacji 
udało się wygospodarować dodat-
kowe pomieszczenia, oddzielne 
łazienki dla każdego oddziału oraz 
m.in. większe pomieszczenie ma-

gazynowe.
W koncepcji nr 1 przewidziany 

jest jeden większy plac zabaw, nato-
miast w koncepcji nr 2, w związku z 
kształtem budynku, zaprojektowa-
ne zostały dwa place zabaw, w tym 
jeden dla dzieci młodszych.

Aktualnie obie koncepcje prze-
kazane zostały do konsultacji Ra-
dzie Miasta Zielonka oraz Dyrekcji 
Przedszkola. 

Na podstawie wybranej kon-
cepcji Wykonawca przystąpi do 
opracowania wielobranżowej do-

kumentacji budowlanej i wyko-
nawczej oraz w imieniu Miasta 
wystąpi z wnioskiem o uzyskanie 
pozwolenia na rozbiórkę i budowę 
nowego budynku wraz z zagospo-
darowaniem terenu. Czynione są 
starania, by w połowie 2015 roku 
rozpocząć prace budowlane. 

Zapraszamy Państwa do aktyw-
nego włączenia się w prace nad 
projektem nowego przedszkola. 
Uwagi, propozycje i sugestie moż-
na zgłaszać pod adres e-mail: twoj-
glos@zielonka.pl oraz pisemnie do 
UM Zielonka.

Koncepcja I

Koncepcja I

Koncepcja II

Koncepcja II
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Wodociąg Marecki właśnie rozlicza niedawno zakończony projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze 
aglomeracji miasta Marki”, w ramach którego wybudowano ponad 155 km kanalizacji sanitarnej.  Jednocześnie 
ruszyły intensywne prace związane z rozbudową systemu.

Etap II projektu to nie tylko ponad 
30 km nowej kanalizacji, ale także mo-
dernizacja starej sieci kanalizacyjnej 
(ok. 1,5 km) i wodociągowej (2 km). 
Projekt składa się z dziewięciu zadań, 
z czego sześć stanowią  roboty mon-
tażowo-budowlane. Wszystkie prze-
targi są już rozstrzygnięte, a większość 
umów podpisana. Obecnie na trzech 
z nich rozpoczęły się intensywne pra-
ce. Można je zauważyć chociażby w 
Zadaniu 3 na ul. Hallera i Królowej 
Marysieńki. W dalszej kolejności re-
alizowane będą roboty w  ul. Szyma-
nowskiego, Piotrówki i Makuszyń-
skiego. Jednocześnie modernizowana 
jest sieć kanalizacyjna oraz sieć wo-
dociągowa. Pierwsza z modernizacji 
polega na wprowadzeniu specjalnego, 
poliestrowego, nasączonego żywicą 
rękawa poprzez istniejącą studzienkę 
kanalizacyjną i wypełnienie go parą, 

Montaż rękawa poliestrowego w modernizowany kanał sanitarny 
poprzez istniejącą studnię kanalizacyjną przy ul. Rejtana w Markach.

dzięki czemu rękaw uzyskuje wyma-
ganą objętość. Para utwardza żywicę 
nadając odpowiednią sztywność i 
wytrzymałość rękawa. W ten sposób 
kanał zostaje uszczelniony i wzmoc-
niony mechanicznie. Takiego rodzaju 
prace wykonane zostały w ulicach: 
Słonecznej, Chrobrego, Rejtana i w 
części w Promiennej.  W przypadku 
sieci wodociągowej istniejące przewo-
dy z żeliwa są rozrywane mechanicz-
nie z jednoczesnym wprowadzeniem 
w to miejsce nowej rury z polietylenu.  
W punktach węzłowych wymienia-
na jest armatura (zasuwy i hydranty). 
Taka modernizacja zmniejsza rady-
kalnie awaryjność sieci, zapewniając 
tym samym pewność zasilania od-
biorców w wodę.

Po rozstrzygnięciu przetargów osią-
gnięto wartość projektu na poziomie 
ponad 27 mln zł (z zakładanych pra-
wie 31 mln zł), z kwotą dofi nansowa-
nia z Funduszu Spójności z 11 mln zł 
(z zakładanych przeszło 15,5 mln zł).
Właśnie trwają końcowe obliczenia i 
niedługo zostanie podpisany aneks do 
styczniowej umowy, którą  zawarliśmy 
z Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. O 
wszelkich sprawach związanych z pro-
jektem „Budowa kanalizacji sanitarnej 
na obszarze aglomeracji miasta Marki 
– Etap II” będziemy informować na 
stronie spółki www.wodociagmarec-
ki.pl Planowe zakończenie projektu 
nastąpi z końcem czerwca 2015 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki – Etap II
Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską 

ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Kobieta aktywna II to program 
realizowany przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Tłuszczu od czerwca 
2014 roku skierowany do bezrobot-
nych kobiet które czuły potrzebę 
wprowadzenia zmian w swoim życiu. 
W tym roku do udziału w projekcie 
zgłosiło się 10 energicznych, fajnych 
dziewczyn które potrafi ły wykorzy-
stać ofertę projektu w zakresie odpo-
wiadającym ich własnym oczekiwa-
niom. Każda z dziewczyn ukończyła 
wybrany przez siebie kurs zawodowy, 
dzięki czemu lokalne środowisko zy-
skało cztery animatorki zabaw dzie-
cięcych, trzy masażystki i trzy specja-
listki od marketingu. Wydawać by się 
mogło , że jest to kolejny projekt, któ-
ry oferuje kursy zawodowe i których 
ukończenie nic za sobą nie niesie- nic 
bardziej mylnego, najważniejszym 
elementem jest „ chęć” , tylko dzięki 
niej można odnieść sukces- również 
zawodowy. W przypadku projektu „ 
Kobieta aktywna 2” chęci nie brako-
wało, wspólny wyjazd i zajęcia warsz-
tatowe z psychologiem , trenerem 
pracy i doradcą zawodowym przy-
czyniły się do integracji grupy, a co za 

tym idzie nawiązania przyjacielskich 
relacji i wspólnego utwierdzania się 
w przekonaniu „ można” ?-„można” !; 
„da się”?-„da się!”. Dobre wykorzysta-
nie nabytych umiejętności i kwalifi ka-
cji, wiara we własne możliwości i silna 
motywacja to warunki które będą nie-
odłącznym elementem uczestniczek 
w poszukiwaniu pracy. Dla tych któ-
re chciałyby nabrać „ wiatru w żagle” 
Ośrodek Pomocy Społecznej na mocy 
porozumienia z Powiatowym Urzę-
dem Pracy w Wołominie zaplanował 
staże i prace społecznie użyteczne 
które będą realizowane od stycznia do 
grudnia 2015 roku.

Udział w projekcie był ciekawym 
przeżyciem dla uczestniczek ale rów-
nież nowym doświadczeniem dla 
realizatorów. Każda grupa ludzi jest 
inna i warto w niej szukać potencjału. 
Myślę , ze można śmiało powiedzieć , 
że nam się udało!

Projekt współfi nansowany przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Marta Jabłecka
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Samotność – odczuwany stan braku 
towarzystwa bliskiej osoby, opuszcze-
nia przez innych; bycie samotnym; 
też: życie, przebywanie w izolacji od 
innych, bez bliskich, rodziny, przyja-
ciół....” (za: Słownik współczesnego 
języka polskiego).

Samotności niestety, przy naszej 
cichej zgodzie, coraz więcej wokół 
nas. Samotność w dobie szybkich ko-
munikatorów, Internetu, Facebooka 
i telefonów komórkowych paradok-

salnie rozgaszcza się coraz wygodniej 
w naszej codzienności. Rozmowy te-
lefoniczne, używanie Skypa, obejrze-
nie kilku zdjęć na FB, czy wymiana 
maili – to wszystko jest tylko kiepski 
ekwiwalent i nieudana „podróbka” 
tego czego doświadczali kiedyś ludzie 
spotykając się co kilka dni na brydżu, 
chodząc na tzw. „czyny społeczne”, 
jeżdżąc wspólnie na „grzyby i ryby”.

Samotność widać nawet na po-
dwórkach, placach zabaw – nastolat-
ków tam niewielu. Siedzą przed swo-
imi komputerami, konsolami i grają, 
czasami nawet z rówieśnikami z in-
nych krajów, i przeżywają namiastki 
„wspólnego” spędzania czasu. Bez 
kontaktu wzrokowego, bez czasu na 
dyskusję, bez dotyku dłoni, bez spo-

rów i piękna pogodzeń. Już nawet 
kilkuletnie dzieci, za zgodą rodziców, 
zapraszają koleżankę/kolegę, aby „ra-
zem” obejrzeć bajkę.

Po czym gaśnie telewizor i nie ma 
dyskusji, rozważań, omówienia tego, 
co się obejrzało. Odbiorca skonsu-
mował, połknął nadany materiał i za-
pomniał....Dzieciaki nie tworzą, nie 
kreują, nie współuczestniczą w wy-
myślaniu, tylko są biernymi odbior-
cami, coraz bardziej smutnymi, ma-
łomównymi, zamkniętymi w sobie.

Samotność dziadków – bo dzieci 
są daleko, zagonione, zapracowane; 
samotność matek – bo ojcowie mu-
szą zarabiać; samotność ojców – bo 
są przekonani, że jeszcze ten jeden 

6 PORADY

mgr Anna 
Susidko

Już drugi rok z rzędu namawia mnie moja Klientka do napisania, w przedświąteczny czas, artykułu na temat samot-
ności. Samotności przy świątecznym stole i samotności w życiu codziennym. Najpewniej jej sugestia wynika z osobi-
stych przeżyć, a może jest to mądrość Człowieka Doświadczonego, który wiele spraw już przemyślał? Tak czy inaczej 
postanowiłam pójść za jej sugestią, i przyjrzeć się chociaż trochę tematowi, zainspirować Państwa do rozmyślań....

projekt, ta rata kredytu, ten wspania-
ły samochód i będą mogli w końcu 
odpuścić.

Samotność hula po ludzkich du-
szach, zbierając bolesne żniwo. Żni-
wo depresji, załamań i łez. Żniwo 
żalu, smutku i rozgoryczenia. Żniwo 
gniewu, rozżalenia, goryczy. Żniwo 
myśli o zmarnowanym życiu, o nie-
słusznych decyzjach. Żniwo prób 
odebrania sobie życia, a czasem także 
skutecznych takich czynów.

Bardzo smutno się zrobiło w tym 
artykule, bardzo poważnie....

Myślę, że częściowym antidotum 
(oczywiście nie w każdej sytuacji, ale 
często) jest pojednanie, wybaczenie. 
Czasem trzeba schować urazy i wy-
konać samemu akt zgody, po okresie 
sporów i kłótni. Nie oglądając się na 
Niego lub na Nią – bo to ONI są win-
ni. Zobaczyć człowieka w tym, kto 
nas porzucił, odepchnął, zranił. Wy-

ciągnąć rękę, wykonać gest – wysłać 
kartkę z życzeniami, odwiedzić ko-
goś u kogo się dawno nie było, spró-
bować odnowić kontakt. Czasem też 
trzeba sobie wybaczyć, spróbować 
spojrzeć na samego siebie łagodniej i 
bardziej wyrozumiale.

A czasem po prostu, bezinteresow-
nie zatroszczyć się o kogoś zupełnie 
nieznanego – ot, chociażby o tą sa-
motną sąsiadkę z naprzeciwka...

Życzę Państwu zdrowych i spokoj-
nych Świąt Bożego Narodzenia, i jak 
najmniej bolesnej samotności w No-
wym Roku 2015.

mgr Anna Susidko

psycholog, psychoterapeuta

tel.723 09 80 70

www.groas.eu 

25 grudnia 2014 r. wchodzą w życie przepisy nowej ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta. Jest 
to nowelizacja niemal rewolucyjna. Przede wszystkim zastępuje ona dwie podstawowe ustawy polskiego prawa, 
regulujące zawieranie umów sprzedaży z udziałem konsumentów (które przestaną obowiązywać) oraz ustawę o 
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Dokonuje się także istotnej nowelizacji Kodeksu cywilnego 
w zakresie m.in. przepisów dotyczących rękojmi.

Ustawa o prawach konsumen-
ta nakłada na przedsiębiorców 
nowe obowiązki, z których nie-
wykonaniem łączą się poważ-
ne konsekwencje o charakterze 

majątkowym. Przede wszystkim 
nowelizacja wprowadza bardzo 
szczegółowo określony obowiązek 
informowania drugiej strony umo-
wy o wszelkich okolicznościach 
dokonywanej transakcji. Obowią-
zek informacyjny (m.in. dotyczący 
określenia sprzedawanego towaru, 
jego parametrów technicznych, 
danych sprzedawcy, procedury re-
klamacyjnej, etc), dotyczy zarówno 

umów sprzedaży zawieranych na 
odległość, jak również w przypad-
ku umów zawieranych w lokalu 
przedsiębiorcy (sklepach stacjonar-
nych). Znowelizowano, a przede 
wszystkim doprecyzowano bardzo 
szczegółowo zasady zwrotu towaru 
i możliwość odstąpienia od umo-
wy zawieranej na odległość. Od 25 
grudnia 2014 r. wydłużony zostaje 
termin do odstąpienia od umowy z 

10 do 14 dni. To jest korzystne roz-
wiązanie dla Konsumentów.

Również wiele istotnych zmian 
wprowadzono w zakresie zasad 
rękojmi z tytułu wady sprzedane-
go towaru. Nowością, w zasadzie 
wymuszoną przez dotychczasową 
nieuczciwą praktykę niektórych 
Sprzedawców, jest wprowadzenie 
zasady, iż Sprzedawca może tylko 
jeden raz naprawić rzecz wadliwą 
lub wymienić na nową. Jeżeli to 
okaże się nieskuteczne, wówczas 
Kupujący może od umowy od-
stąpić (za zwrotem ceny, bez po-
noszenia dodatkowych kosztów), 
lub żądać „stosownego” obniżenia 
ceny. Taka regulacja ma zapewnić 
klientom ochronę przed zakupem 

towarów niskiej jakości, które po-
przez fakt bycia w ciągłej naprawie, 
uniemożliwiają w zasadzie konsu-
mentowi normalne korzystanie z 
takich rzeczy. Co ważne z powyż-
szego uprawnienia skorzystać będą 
mogli zarówno Przedsiębiorcy, jak i 
Konsumenci.

radca prawny 

Katarzyna Budny

Katarzyna 
Budny
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Koniec roku w projekcie „Wyzwólmy w sobie energię!” to – oprócz zajęć 
i doradztwa proponowanego w Punkcie Pomocy Dziecku i Rodzinie rów-
nież konferencja podsumowująca projekt oraz zabawa mikołajkowa dla 
dzieci z PPDiR.

6 listopada 2014r. w Hotelu Batory 
odbyło się spotkanie podsumowują-
ce realizację projektu systemowego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłusz-
czu „Wyzwólmy w sobie energię!”.  
Nasze zaproszenie przyjęło wielu zna-
mienitych Gości m.in.: Aneta Kowal-
ska – Naczelnik Wydziału Pomocy i 
Integracji Społecznej w Ministerstwie 
Pracy i Polityki Społecznej, Katarzy-
na Kieszek – Zastępca Kierownika 
Wydziału w Mazowieckiej Jednostce 
Wdrażania Programów Unijnych, 
Magdalena Wilk i Piotr Kruszewski 
– trenerzy i szkoleniowcy MJWPU, 
Monika Kubiak i Mariola Krasnodęb-
ska – doradczynie w Mazowieckim 
Centrum Polityki Społecznej, Maciej 
Burakowski – dyrektor PCPR i Aga-

ta Żędzian – V-ce dyrektor PCPR w 
Wołominie, Paweł Marcin Bednar-
czyk – Burmistrz Tłuszcza, Waldemar 
Banaszek – V-ce Burmistrz Tłuszcza, 
Radni Gminy Tłuszcz Aleksandra 
Świeżak, Paweł Fydryszek, Tadeusz 
Sasin, Jolanta Tlaga – dyrektor PUP 
w Wołominie, przedstawiciele jedno-
stek organizacyjnych Gminy, przed-
stawiciele lokalnych przedsiębiorców 
i NGO, studenci UTW w Tłuszczu, 
przedstawiciele Zespołu Interdyscy-
plinarnego, Rodzice i Dzieci z Punktu 
Pomocy Dziecku i Rodzinie. Uroczy-
stość poprowadziła Aurelia Sobczak. 

Podczas konferencji Kierownik 
OPS p. Katarzyna Rostek przedsta-
wiła początki projektu  od 2008 roku, 

poprzez kolejne lata, aż do 2012 roku, 
kiedy to powołano do życia Punkt 
Pomocy Dziecku i Rodzinie. W pro-
gramie konferencji znalazł się również 
wykład prof.nzw. dr hab. Beaty Marii 
Nowak pt.: „Działania społeczne na 
rzecz rodziny w kryzysie wielopro-
blemowym. Model oddziaływań re-
socjalizująco – destygmatyzujących”. 
Podczas uroczystości można było za-
poznać się z dotychczasowymi rezul-
tatami realizacji projektu, podziwiać 
stoiska, na których prezentowano 
wykonane w PPDiR przedmioty oraz 
obejrzeć wystawę prac Antka Ołów-
ka. Nie zabrakło podziękowań i wielu 
wzruszeń podczas prezentacji fi lmu 
pt.: „Zakątek pokonania barier – OPS 
Tłuszcz”. Na zakończenie organiza-

torzy przygotowali okolicznościowy 
tort.

Kolejne spotkanie miało charakter 
nieco mnie ofi cjalny. 5 grudnia dla 
naszych najmłodszych uczestników 
przygotowaliśmy zabawę choinkową. 
Dzięki otwartemu sercu i wrażliwości 
naszych Przyjaciół – lokalnych przed-
siębiorców mogliśmy przygotować 
dla uczestników spotkania paczki, 
które wręczał najprawdziwszy Mikołaj 
nie zabrakło wspólnego kolędowania 
oraz zabaw z Animatorkami. Warto 
w tym miejscu wspomnieć, że Panie: 
Milena, Aneta i Asia ukończyły kurs 
zawodowy animatora zabaw dziecię-
cych w Klubie Integracji Społecznej 
w Tłuszczu i dzięki nabytym podczas 

zajęć umiejętnościom uatrakcyjniły 
wspólne świętowanie. Podczas spo-
tkania można było obejrzeć wystawę 
prac Julki Brosowskiej.

W imieniu Rodziców i Dzieci 
serdecznie dziękujemy Sponsorom 
spotkania: Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
w Tłuszczu, Firmom: Hotel Batory, 
Golden Print, PK Auto Kwiat, Peritus, 
Sklep Filip, Sklep Ranczo, Pol-Biuro. 

Projekt „Wyzwólmy w sobie ener-
gię!” jest współfi nansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego.

Aleksandra Skonieczna
Koordynator projektu

Dom to najważniejsze miejsce na 
ziemi , które daje poczucie schronie-
nia i bezpieczeństwa . Jest jednak wiele 
osób, które nie mają się gdzie podziać 
z powodu wielu bardzo często złożo-
nych problemów. Aby wspomóc takie 
osoby lokalne samorządy przyznają 
mieszkania komunalne, jednak ich 
ilość jest zwykle niewystarczająca , a w 
budżetach gmin brakuje pieniędzy na 
przeprowadzanie remontów i budo-
wanie nowych mieszkań. W tym roku 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecz-
nej wychodząc naprzeciw temu pro-
blemowi realizuje program „Gminne 
programy aktywizacji społeczno-za-
wodowej na rzecz budownictwa so-
cjalnego” w którym jednym z celów 
jest poprawa i zwiększenie gminnego 

zasobu mieszkaniowego przy jedno-
czesnej aktywizacji społecznej i zawo-
dowej osób do których skierowane jest 
wsparcie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w 
maju b.r. podjął się realizacji tego 
zadania kierując swoje działania do 
mieszkańców osiedla komunalnego 
na Borkach. Przy współpracy z Wy-
działem Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej udało się ustalić które 
bloki wymagają remontu i w jakim 
zakresie- tak powstał projekt „ Twoja 
przyszłość w twoich rękach”.

Aby włączyć w tę akcję lokalną spo-
łeczność zrekrutowaliśmy grupę 10 
uczestników ( 6 kobiet i 4 mężczyzn) 
w tym również mieszkańców osiedla 
bloków komunalnych na Borkach, 

którzy podpisali kontrakt socjalny i 
zostali skierowani do uczestnictwa w 
zajęciach z trenerem pracy, doradcą 
zawodowym i psychologiem. W ra-
mach szkoleń zawodowych odbyły 
się: kurs ogólnobudowlany dla męż-
czyzn oraz kurs opiekuna osób star-
szych i dzieci dla kobiet.

Na przełomie IV i V nowego roku 
planujemy przeprowadzenie prac 
remontowych, a wartością dodaną 
będzie wspólna społeczna praca na 
rzecz lokalnego środowiska. Zależy 
nam na tym aby mieszkańcy bloków 
komunalnych mieli poczucie wpływu 
na zmiany w swoim otoczeniu. Wyre-
montowane łazienki i klatki schodowe 
staną się symbolem wspólnej pracy i 
początkiem kolejnych zmian na lepsze 
w tej części osiedla Borki.

Projekt współfi nansowany przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Marta Jabłecka

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 

REKLAMA  TEL. 796-046-823
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8 SAMORZĄD

Nowym starostą wybrano tym sa-
mym Kazimierza Rakowskiego – do-
świadczonego samorządowca, który 
przez ostatnie 22 lata pełnił funkcję 
wójta Klembowa.

Następnie nowy starosta zapropo-
nował pozostałych kandydatów do 
zarządu. Wicestarostą z poparciem 
również 16 głosów został Adam Łos-
san. Pozostali członkowie zarządu: 
Marta Rajchert, Mariusz Dembiński 
oraz Karol Małolepszy otrzymali po 
17 głosów.

Obsada nowych funkcji powiato-
wych jest w pewnym sensie zaskaku-
jąca, z kilku powodów.

O ile w gminach dominującym 
trendem stała się wymiana wójtów/
burmistrzów na młodszych, o tyle 
w powiecie wręcz odwrotnie. Więk-
szość członków prezydium rady i 
zarządu stanowią osoby o bardzo du-

żym doświadczeniu samorządowym 
i życiowym.

Swego rodzaju nowością jest brak 
klasycznego podziału na koalicję i 
opozycję, bo w sprawowaniu władzy 
w powiecie biorą udział przedsta-
wiciele wszystkich komitetów, które 
startowały w wyborach do rady po-
wiatu. 

Cztery lata temu nowością było 
powierzenie funkcji starosty komuś 
spoza Wołomina. W tej kadencji 
zrobiono nawet krok dalej, bo staro-
stą został przedstawiciel gminy wiej-
skiej, z biedniejszej części powiatu.    

Nowy starosta podziękował za 
wybór oraz swojemu poprzednikowi 
Piotrowi Uścińskiemu.

Wszystkim radnym zwykłym i 
funkcyjnym życzymy sukcesów w 
rozwoju powiatu wołomińskiego.

Mirosław Oleksiak 

Dokończenie tekstu ze str. 1


