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Ogłoszony pod koniec roku konkurs na stanowisko zastępcy burmi-
strza Radzymina spotkał się z ogromnym, bezprecedensowym zaintereso-
waniem. Dość dodać, że aplikacje złożyło ponad 160 kandydatów!!!

Po raz pierwszy w historii samo-
rządu Radzymina, ale i na terenie 
powiatu wołomińskiego zastosowa-
no to rozwiązanie. 

- Zastępca burmistrza to jeden 
z najwyższych urzędników samo-
rządowych, więc zależy nam, aby to 
była osoba o bardzo wysokich kwa-
lifi kacjach zawodowych. Zależy nam 
również na przejrzystości procedury 
i obiektywizmie – ocenia burmistrz 

Chaciński.
Wedle zapowiedzi ok. 20 osób 

spośród zgłoszonych zostanie zapro-
szonych na rozmowy kwalifi kacyjne. 

Zazwyczaj wójtowie/burmistrzo-
wie powołują swojego zastępcę  bez 
konkursu dobierając sobie współpra-
cowników według własnego uznania, 
kierując się nie tylko kwalifi kacjami, 
ale także osobistym zaufaniem.  

red.

Decyzją burmistrza naszego miasta Roberta Perkowskiego wdrożono plan rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 
3 im. Małego Powstańca w Ząbkach o dodatkową powierzchnię wynoszącą 3432,19 m. kw. Stosowną umowę z 
wykonawcą - fi rmą „Budimpol” podpisano 19 grudnia w Urzędzie Miasta. Przy podpisaniu dokumentu obecni 
byli: burmistrz Ząbek Robert Perkowski, Robert Kosowski - prezes fi rmy „Budimpol” oraz Tomasz Łukawski, 
dyrektor SP 3.

Rozbudowa przewiduje dobudo-
wanie 22 sal lekcyjnych, dwóch sal 
gimnastycznych, przearanżowanie 
obecnej sali gimnastycznej w formę 
trybun sportowych, wybudowanie 
szatni oraz stołówki. Budynek szkoły 
będzie przystosowany dla osób nie-

pełnosprawnych poprzez odpowied-
nie podjazdy oraz windę dostępną 
na wszystkich kondygnacjach. W 
ramach tej inwestycji wykonawca 
dostarczy również modułowe kon-
tenery dla Szkoły Podstawowej nr 1 
w Ząbkach do końca stycznia  2015r., 

Zostanie przebudowana również 
ulica Kościelna. Znajdą się na niej 
chodniki, a także miejsca parkingo-
we. Zakończenie prac przewidziano 
na 30 października 2016 roku. Koszt 
inwestycji wyniesie 10 479 290,24 zł.

Joanna Wysocka

30 stycznia zdecydują się losy budżetu powiatu wołomińskiego na 2015 
rok. Przedłożony projekt został przygotowany jeszcze przez poprzednie wła-
dze powiatu. Na inwestycje przeznaczono kilkanaście mln zł. Czy zostaną 
wprowadzone jakieś zmiany pokaże piątkowa sesja rady powiatu. red.

Już w najbliższy piątek przesądzony zostanie los radzymińskiej Straży Miejskiej. Projekt uchwały w sprawie 
likwidacji tej formacji został przedłożony na najbliższą sesję rady miejskiej. Przeciwnikiem funkcjonowania 
straży jest nowy burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński, który uważa, że efektywniejszym rozwiązaniem jest 
dofi nansowanie policji, zarówno jeśli chodzi o zakup sprzętu, jak i sfi nansowanie godzin ponadnormatywnych. 
Roczny koszt utrzymania radzymińskiej straży to kwota rzędu pół mln zł.

Z podobną sprawą na pewno nie-
długo zmierzą się też samorządowcy 
wołomińscy. W stolicy powiatu rów-
nież jest wielu zwolenników likwida-

cji straży. Przypomnijmy, wcześniej 
decyzją radnych poprzedniej kaden-
cji zlikwidowano straż w Zielonce. 
W sąsiednich Ząbkach w tej sprawie 

odbyło się referendum. Jednak w 
związku z niewystarczającą frekwen-
cją wyborczą (30%) referendum nie 
okazało się wiążące. red.

Przed burmistrzem Krzysztofem Chacińskim trudna decyzja
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2 CO? GDZIE? KIEDY?

Wieczór walentynkowy  Wieczór walentynkowy  w  MOKw  MOK
14 lutego o godz, 17:00,  Miejski Ośrodek Kultury14 lutego o godz, 17:00,  Miejski Ośrodek Kultury

zaprasza na wernisaż malarstwazaprasza na wernisaż malarstwa
Anny Hercan  i Tamary Baczkowskiej - Urban Anny Hercan  i Tamary Baczkowskiej - Urban 
oraz koncert najpiękniejszych piosenek o miłościoraz koncert najpiękniejszych piosenek o miłości

w wyk. w wyk. Rafała Sadowskiego.Rafała Sadowskiego.
Będzie to niezapomniany wieczór, Będzie to niezapomniany wieczór, 

pełen niespodzianek i wrażeń.pełen niespodzianek i wrażeń.
MOK, ul. Słowackiego 21MOK, ul. Słowackiego 21

Wystawa malarstwa 
Sergiusza Perkowskiego

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin 
zaprasza na wernisaż wystawy malarstwa Sergiusza 

Perkowskiego, który odbędzie się 
14 lutego 2015 roku o godz. 18.00 

w Miejskiej Sali Koncertowej w Radzyminie
 ul. Konstytucji 3 Maja 15. 

Wstęp wolny!



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

3SAMORZĄD

Klembów

W Urzędzie Gminy Klembów 
utworzono Biuro Obsługi Interesan-
ta. Mieści się ono na parterze budyn-
ku, tuż przy wejściu. Ma za zadanie 
ułatwić interesantom załatwienie 
spraw urzędowych. Biuro Obsługi 
Interesanta udziela wstępnych infor-
macji o sposobie załatwienia sprawy, 
przyjmuje pisma kierowane do urzę-
du i wójta oraz kieruje interesantów 
do poszczególnych referatów.

Biuro jeessst cczyyynnnneee w goodzdzinnach 
pppraca y yy urzęęddu:

poniieeddziziałłłekekek 88.0.0000 - 1717.0.00
wtorekk - czwz aaarteek 8..0000 - 1166.000

pipiątątekek 88.00.000 0 - 1515.00

Obecnie trwają prace projektowe związane z rozbudową Szkoły Podstawowej 
Nr 1. Sama rozbudowa ma na celu przede wszystkim poprawę funkcjonalności 
tej najstarszej w powiecie wołomińskim szkole. Jednocześnie na czas rozbudowy 
zostało zainstalowane zaplecze w systemie kontenerowym.     red.

Ząbki

Kobyłka

Zabudowa rowu przydrożnego przy ul. Przyjacielskiej w Kobyłce z od-
prowadzeniem wód do rowu M-2 zostało dofi nansowane z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie 
pożyczki w kwocie 400 000,00 zł.

Radzymin

Końcówka stycznia i praktycznie cały luty będą przebiegły w gminie Ra-
dzymin pod znakiem wyborów do rad sołeckich i nowych sołtysów.

Radzymin

- W związku z nową misją i stawianiem potrzeb klienta (mieszkańca) zawsze na pierwszym miejscu, począwszy 
od dnia 19 stycznia 2015 roku następuje zmiana sposobu parkowania w okolicach budynku urzędu. Dotychczasowy 
parking dla pracowników przed wejściem do budynku urzędu staje się parkingiem wyłącznie dla klientów urzędu –
informuje burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński. 

Ząbki

Co jakiś czas do urzędu wpły-
wały wnioski,w których mieszkań-
cy, szczególnie starsi, zwracali się z 
prośbą o budowę publicznej toalety. 
Właśnie został rozstrzygnięty drugi 
przetarg na dostawę i montaż takiej 
toalety. Pierwszy przeprowadzono 
jeszcze pod koniec zeszłego roku, ale 
ze względu na brak odpowiednich 
środków nie został rozstrzygnięty 
pozytywnie.  

Drugi przetarg został już rozstrzy-
gnięty. Oferty złożyło dwóch dostaw-
ców. Najkorzystniejsza, przedstawio-
na przez fi rmę Budotechnika, opiewa 
na kwotę prawie 182 tys. zł 

- Toaleta powstanie wiosną br. Jej 
wyjątkowość polega nie tylko na es-
tetyce, przede wszystkim na w pełni 
automatycznej funkcjonalności sa-
mo-czyszczenia, mycie ścian, podło-
gi, muszli oraz innych urządzeń sani-
tarnych. To ma zapewnić higieniczne 
i komfortowe warunki dla użytkow-
ników – informuje burmistrz Robert 
Perkowski. Zlokalizowana będzie 
w centrum miasta, przy wejściu do 
tunelu od strony parku miejskiego 
(blisko stacji PKP, przystanków au-
tobusowych, Urzędu Miejskiego czy 
bazarku.

red.

Wołomin

Od 1 lutego br. nastąpi zmiana 
godzin pracy Urzędu Miejskiego w 
Wołominie. -Wychodzimy w ten 
sposób naprzeciw potrzebom i ocze-
kiwaniom naszych mieszkańców i 
klientów. W poniedziałki, tak by uła-
twić korzystanie z usług osobom pra-
cującym, wołomiński Urząd będzie 
czynny dłużej, do 19.00 - informuje 
burmistrz Elżbieta Radwan.

Dłuższy czas pracy Urzędu po-
zwoli każdemu mieszkańcowi za-
łatwić interesującą go sprawę oraz 
uzyskać potrzebną informację. Do 
dyspozycji mieszkańców będą wszy-

scy urzędnicy. 
Natomiast w piątki Urząd Miejski 

w Wołominie czynny będzie do go-
dziny 14:00. Przed wprowadzeniem 
tych zmian urzędnicy zapoznali się 
z opinią mieszkańców, przeprowa-
dzając na przełomie roku 2014/2015 
badanie ankietowe. 

Zmiany czasu pracy Urzędu zo-
stają wprowadzone na podstawie 
zarządzenia Burmistrza Wołomina 
Elżbiety Radwan.

I tak, od dnia 1 lutego 2015 roku 
czas pracy Urzędu w poszczególnych 

dniach tygodnia przedstawia się na-
stępująco:

 - Poniedziałek - 
w godz. 9.00 – 19.00
(KASA 9.00 - 18.30)

- Wtorek, Środa i Czwartek -
 w godz. 8.00 – 16.00
(KASA 8.00 - 15.15)

- Piątek - 
w godz. 8.00 – 14.00
(KASA 8.00 - 13.15)

oprac.pk

16 grudnia 2014 roku minister administracji i cyfryzacji zatwierdził przedłożoną przez wojewodę mazowiec-
kiego listę zakwalifi kowanych wniosków o dofi nansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój w 2015 roku. Inwestycje drogowe fi nan-
sowane będą ze środków własnych samorządu terytorialnego oraz budżetu państwa - w wysokości do 50 proc. 
wartości zadania.

Dotację na realizację tzw. Schety-
nówek otrzyma łącznie 60 wniosków, 
dotyczących dróg powiatowych oraz 
dróg gminnych, wśród nich Ząbki 
na „Przebudowę i budowę drogi w 
ul. Wyzwolenia w Ząbkach”.  Szacun-
kowy koszt przebudowy i budowy ul. 

Wyzwolenia  to około 4 500 000 zł. 
Przyznana dotacja będzie wynosić do 
kwoty 2 179 040 zł. Ulica Wyzwolenia 
będzie realizowana na odcinku od 
drogi wojewódzkiej 634 do ul. 3 Maja.   
W ramach realizacji inwestycji zosta-
nie wybudowana asfaltowa jezdnia o 

szerokości 6 m, chodnik, ciąg pieszo 
- rowerowy i kanalizacja deszczowa. 

Termin rozpoczęcia budowy będzie 
przypadał na okres wiosenny, zakoń-
czenie budowy na koniec września 
2015 r.

Iwona Potęga

W ramach rewitalizacji parku 
Briggsów zakończono prace doty-
czące budowy oświetlenia. Park zy-
skał 44 latarnie o wysokości 4 m w 
klasycznym stylu oraz 5 punktów 
oświetlenia najazdowego, które za-
montowane zostały pod drzewami, 
aby wzmocnić efekty wizualne. Roz-
mieszczenie oświetlenia odbyło się 
zgodnie z projektem nowego układu 

drogowego, który zostanie wykona-
ny w kolejnych etapach rewitalizacji. 
Wykonano również dodatkowe za-
silanie na potrzeby organizacji Kina 
Letniego oraz innych imprez plene-
rowych. Obecnie trwają prace nad 
wykonaniem w stylu retro obudo-
wy skrzynek elektrycznych, z cegły 
pochodzącej z mareckich cegielni.
 A.Torsz

Generalna Inspekcja Transportu 
Drogowego wdraża system reje-
strujący przejazd pojazdu na czer-
wonym świetle.

Wytypowano 20 miejsc, gdzie 
zainstalowane zostaną rejestratory 
przejazdu pojazdów na czerwonym 
świetle. Pierwszy rejestrator zosta-
nie uruchomiony w Polkowicach na 
przełomie stycznia i lutego. Kolej-
ne zainstalowane zostaną do końca 
pierwszego półrocza 2015 roku.

Wśród wskazanych lokalizacji 

znalazło się również skrzyżowanie al. 
Piłsudskiego z ul. Wspólną w Mar-
kach w ciągu drogi krajowej nr 8. 
Jest to odpowiedź na apele samorzą-
dowców, parlamentarzystów i miesz-
kańców Marek domagających się 
poprawy bezpieczeństwa na wspo-
mnianym skrzyżowaniu po licznych 
kolizjach. Wcześniej, w lipcu 2013 
roku na skrzyżowaniu zamontowane 
zostały dodatkowe maszty z sygnali-
zacją świetlną. 

PP

Marki
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Powiat Wołomiński do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” przystąpił w 2012 
roku, zawierając Porozumienie, a następnie umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, stając się Realizatorem. Z ramienia Realizatora obsługę 
programu prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie. Program jest fi nansowany 
ze środków PFRON.

Formy wsparcia realizowane w latach 2012-2014 doty-
czyły likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodo-
we  funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.

Głównym    celem    programu    jest    wyeliminowanie   
lub  zmniejszenie   barier   ograniczających  uczestnictwo  
osób  niepełnosprawnych  w życiu społecznym, zawodo-
wym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe: 
- przygotowanie benefi cjentów programu z zaburzenia-

mi ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych  ról 
społecznych  poprzez  umożliwienie  im włączenia się do 
tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,

- przygotowanie  benefi cjentów  programu   do  aktywi-
zacji  społecznej,  zawodowej  lub wsparcie w utrzymaniu  
zatrudnienia  poprzez  likwidację lub ograniczenie barier w 
poruszaniu się oraz barier transportowych,

- umożliwianie  benefi cjentom  programu aktywizacji 
zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierają-
cych ich zatrudnienie,

- poprawa  szans  benefi cjentów  programu  na rywa-
lizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez 
podwyższanie kwalifi kacji,

- wzrost   kompetencji   osób   zaangażowanych w proces 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub 
pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 
lub organizacji pozarządowych.

Warunki dofi nansowania i środki fi nansowe na realiza-
cję programu zgodnie z umową określane są  na  początku  
każdego  roku  kalendarzowego przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Warunki uczestnictwa:

Struktura programu:
Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywiza-

cję społeczną i zawodową, w tym:
1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
• Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowa-

nia do posiadanego samochodu; 
• Zadanie 2: pomoc w uzyskania prawa jazdy kategorii B; 
2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnic-

twa w społeczeństwie informacyjnym:
• Zadanie 1: pomoc w zakupie  sprzętu elektronicznego 

lub jego elementów oraz oprogramowania;
• Zadanie 2: dofi nansowanie szkoleń w zakresie obsługi 

nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i 
oprogramowania; 

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
• Zadanie 1: pomoc w zakupie  wózka inwalidzkiego o 

napędzie elektrycznym;
•  Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicz-

nej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycz-
nym; 

• Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w któ-
rej zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne; 

• Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicz-
nej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano no-
woczesne rozwiązania techniczne;

4. Obszar D – pomoc w  utrzymaniu aktywności zawo-
dowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia 
na poziomie wyższym,

Rok 2012
 W pierwszym roku realizacji programu,  największe 

zainteresowanie dotyczyło Obszaru C/Zadania 1 – pomoc 
w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 
gdzie wpłynęły 23 wnioski. Cztery osoby złożyły rezygna-

cję z ubiegania się o dofi nansowanie. Jedna osoba otrzymała 
negatywną ocenę lekarza eksperta ze względu  na możliwość 
samodzielnego poruszania się na wózku z napędem ręcznym. 
Przyznaliśmy dofi nansowania 18 osobom w wysokości mak-
symalnej 90%  ceny zakupionych wózków wraz z wyposaże-
niem dodatkowym, biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby 
wynikające   z niepełnosprawności wnioskodawców, w tym 
jednej osobie poniżej 16 r. życia.

Oceniając realizację programu w 2012 roku,  trzeba zazna-
czyć, że w wyjątkowo krótkim czasie jaki był przeznaczony na 
opracowanie niezbędnej dokumentacji związanej z obsługą 
programu udało nam się zrealizować w całości nowe zadanie 
w wyznaczanych przez PFRON terminach  i przekazanych 
środkach fi nansowych.

Rok 2013
W 2013 roku oprócz realizowanych w poprzednim roku 

zadań w ramach Modułu I, program rozszerzono o nowe za-
dania. W Module I dodano zadanie 3 i 4,  dotyczące zakupu i 
utrzymania sprawności technicznej protezy kończyny, w której 
zastosowano nowoczesne rozwiązania oraz poszerzono pro-
gram o Moduł II - dotyczący pomocy w uzyskaniu wykształ-
cenia na poziomie wyższym. I właśnie Moduł II cieszył  się naj-
większym zainteresowaniem wśród osób niepełnosprawnych, 
ogółem wpłynęło 86 wniosków. Dwa zostały zweryfi kowane 
negatywnie pod względem formalnym, pozostałym przyzna-
no dofi nansowanie. 

Rok 2014
W 2014 roku zainteresowanie programem w naszym po-

wiecie było bardzo duże, jeszcze po ostatecznym terminie 
możliwości złożenia wniosków zgłaszały się osoby chcące zło-
żyć wniosek  o dofi nansowanie.   

Promocja

W trakcie obowiązywania programu, w  ramach promocji 
zadań, rozesłano informacje o terminach i obszarach jego re-
alizacji do wszystkich Urzędów Miejskich i Gminnych powia-
tu wołomińskiego, a także do ośrodków pomocy społecznej 
oraz organizacji pozarządowych związanych z działalnością  
na rzecz osób niepełnosprawnych, działających na terenie 
powiatu. Zamieszczono również informacje o programie na 
stronie internetowej PCPR i BiP Starostwa Powiatowego. Zo-
stały również publikowane artykuły informacyjne o programie 
w lokalnej prasie. Informacje o programie rozpowszechniane 
były na spotkaniach z organizacjami pozarządowymi. 

Wszystkie wnioski były rozpatrywane na podstawie skali 
punktowej, indywidualnej oceny i zgodnie z przyjętymi przez 
Realizatora zasadami postępowania w sprawie przyznawa-
nia dofi nansowań środków PFRON. Brane były pod uwagę: 
zamieszkanie wnioskodawców, w tym na terenach wiejskich 
oraz aktywność zawodowa lub pobieranie nauki w szkołach 
ponadgimnazjalnych oraz uczelniach wyższych. 

Program cieszy się nadal dużym zainteresowaniem. Miesz-
kańcy powiatu dopytują się o jego kontynuację. Już od począt-
ku każdego roku kalendarzowego, zgłaszają się osoby z pyta-
niami o zasady obowiązujące w danym roku oraz termin od 
którego będzie możliwość składnia wniosków.

Ocena i wnioski 
Oceniając realizację programu „Aktywny Samorząd” wi-

dzimy dużą zasadność w przekazaniu zadań zawartych w po-
szczególnych obszarach programu samorządowi lokalnemu,  
który jest najbliżej problematyki osób niepełnosprawnych, 
mieszkańców swojego powiatu. Znając najlepiej potrze-
by swoich wnioskodawców można podejmować działania 
służące aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych w 
ich otoczeniu lokalnym dzięki przekazanym przez PFRON 
środkom fi nansowym. Program Aktywny Samorząd zapełnił 
lukę w  planach ujętych w powiatowej strategii rozwiązywania 
problemów społecznych  i programie działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych oraz zadaniach realizowanych w ramach 
środków fi nansowych PFRON przyznanych powiatom zgod-
nie z algorytmem.

Moduł

Ob
sz

ar Stopień niepełno-
sprawności Rodzaj niepełnosprawności Dodatkowe warunki

Moduł I

A Znaczny, I gr Dysfunkcja narządu ruchu Wiek aktywności zawodowej lub za-
trudnienie

B Znaczny, I gr Dysfunkcja narządu ruchu - obu koń-
czyn górnych lub narządu wzrokowa

Wiek aktywności zawodowej lub za-
trudnienie

C Znaczny, I gr Dysfunkcja narządu ruchu Wiek aktywności zawodowej lub za-
trudnienie

D Znaczny, Umiar-
kowany, I i II gr.

Brak ograniczeń w schorzeniu Aktywność zawodowa, pełnienie roli 
opiekuna prawnego dziecka

Moduł II Znaczny, Umiar-
kowany, I i II gr.

Brak ograniczeń w schorzeniu Nauka w szkole wyższej, policealnej lub 
kolegium lub przewód doktorski

Rok 
realizacji 

programu M
od

uł

Obszar
Ilość dofi -

nansowanych 
wniosków

Kwota dofi nanso-
wanych wniosków

2012 I

A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu 0 0,00 zł

B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z opro-
gramowaniem 7 24 275,00 zł

B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich 6 22 502,24 zł

B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich 2 23 226,60 zł

B4 – dofi nansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach progra-
mu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich aslbo 
brajlowskich

0 0,00 zł

C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 18 239 300,00 zł

D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwa-
lidzkiego o napędzie elektrycznym 7 20 870,00 zł

E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B 0 0,00 zł

F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki 
dla osoby zależnej 4 3 003,50 zł

SUMA 44 333 177,34 zł

Rok 
realizacji 

programu M
od

uł

Ob
sz

ar

Zadanie

Ilość 
dofi nan-

sowanych 
wniosków

Kwota dofi -
nansowanych 

wniosków

2013
I

A
1 - pomoc w  zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samo-
chodu 2 9 250,00 zł

2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B 2 2 617,00 zł

B

1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 
oprogramowania 10 80 192,00 zł

2 - dofi nansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach progra-
mu sprzętu elektronicznego i oprogramowania 0 0,00 zł

C

1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 4 61 650,00 zł

2 -  pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka in-
walidzkiego o napędzie elektrycznym 4 7 372,00 zł

3 -  pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne 
rozwiązania techniczne 3 47 444,40 zł

4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy koń-
czyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne 1 2 846,99 zł

D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki 
dla osoby zależnej 6 7 354,19 zł

II dofi nansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na pozio-
mie wyższym. 84 214 530,00 zł

SUMA 116 433 256,58 zł

Rok realizacji  Moduł Ilość dofi nansowanych 
wniosków Suma Kwota dofi nansowanych 

wniosków Suma

2012 I 44 44 333 177,34 zł 333 177,34 zł

2013
I 32

116
218 726,58 zł

433 256,58 zł
II 84 214 530,00 zł

2014
I 36

148
290 759,56 zł

608 283,69 zł
II 112 317 524,13 zł

Rok 
realizacji 

programu M
od

uł

Ob
sz

ar

Zadanie

Ilość 
dofi nan-

sowanych 
wniosków

Kwota dofi -
nansowanych 

wniosków

2014
I

A
1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu 3 14 930,00 zł

2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B 1 1 125,00 zł

B

1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz opro-
gramowania 11 68 108,47 zł

2 - dofi nansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu 
sprzętu elektronicznego i oprogramowania 1 2 000,00 zł

C

1 - pomoc  w  zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 13 174 322,00 zł

2 -  pomoc  w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwa-
lidzkiego o napędzie elektrycznym 1 2 000,00 zł

3 -  pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne 
rozwiązania techniczne 1 19 895,00 zł

4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończy-
ny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne 0 0,00 zł

D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla 
osoby zależnej 5 8 379,09 zł

II dofi nansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie 
wyższym. 112 317 524,13 zł

SUMA 148 608 283,69 zł

Informacje:
Szczegółowe in-

formacje na temat 
programu można 

uzyskać w siedzibie 
Powiatowego 

Centrum Pomocy 
Rodzinie w Wo-
łominie, przy ul. 

Legionów 78 tel. 22 
766 44 95 (96).

Prosimy też śledzić 
stronę internetową 

Centrum www.
pcprwolomin.pl. 

oraz witrynę inter-
netową PFRON: 

www.pfron.org.pl 

Zestawienia
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Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. obecnie realizuje 
dwa projekty dofi nansowane ze środków z Funduszu Spójności Unii Eu-
ropejskiej. Projekty realizowane są w ramach Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko, priorytet I oś „Gospodarka wodno-ściekowa”, 
Działanie 1.1.: "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 
15 tys. RLM”. Więcej informacji o Programie Operacyjnym pod adresem 
www.pois.gov.pl.

Umowa nr POIS.01.01.00-00-
101/13-00 o dofi nansowanie pro-
jektu pt. „Rozbudowa sieci wodo-
ciągowej, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej na obszarze Miasta i 
Gminy Wołomin” została podpisana 
25.04.2014 r. w Narodowym Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. Planowany całkowity 
koszt realizacji Projektu wynosi 13 
439 582,54 PLN, z czego wartość 
kosztów kwalifi kowanych to 9 598 
489,87 PLN. Kwota w wysokości 8 
158 716,38 PLN zostanie dofi nanso-
wana ze środków unijnych. Projekt 
uzyskał maksymalne możliwe dofi -
nansowanie na poziomie 85 % kosz-
tów kwalifi kowanych. 

Zakres rzeczowy projektu:
• zakup i dostawa samochodu spe-

cjalnego ssąco-czyszczącego z za-
stosowaniem odzysku wody;

• zakup, dostawa i montaż agregatu 
kogeneracyjnego na oczyszczalni 
ścieków "Krym";

• budowa sieci kanalizacji sanitarnej;
• budowa sieci kanalizacji deszczo-

wej;
• budowa sieci wodociągowej.

Zaawansowanie realizacji projektu:
Samochód specjalny z zastosowa-

niem odzysku wody został dostar-
czony przez Wykonawcę 25.03.2014 
i od tego czasu pracuje we fl ocie 
Przedsiębiorstwa i jest wykorzysty-
wany do wydajnego i ekonomicznego 
czyszczenie kanalizacji. Zalety środo-
wiskowe wykorzystania techniki od-
zysku wody w tym samochodzie to 
przede wszystkim brak zużycia kosz-
townej wody pitnej, samoczyszczący 
system fi ltracyjny umożliwiający 
ciągłą pracę a dzięki zaawansowanej 
technice fi ltrowania substancje ścier-
ne usuwane są z odzyskiwanej wody, 
aby uniknąć piaskowania kanału.

Na montaż agregatu kogenera-
cyjnego na oczyszczalni ścieków 
"Krym" został wybrany Wykonawca 

i obecnie PWiK oczekuje na warunki 
określające warunki podłączenia ko-
generatora do sieci energetycznej. Za-
instalowanie agregatu kogeneracyj-
nego przyniesie korzyści w wymiarze 
ekologicznym i ekonomicznym. W 
chwili obecnej spalanie nadmiaru 
biogazu w pochodni powoduje, że 
energia w nim zgromadzona jest 
bezpowrotnie tracona. W okresie 
letnim ilość spalanego nieefektywnie 
gazu wynosi ponad 50% dobowej 
produkcji. Jednocześnie bezproduk-
tywne pozbywanie się jego nadmiaru 
powoduje emisję gazów cieplarnia-
nych. Po zainstalowaniu agregatu ko-
generacyjnego uzyskana produkcja 
energii elektrycznej z biogazu może 
zmniejszyć zapotrzebowanie na za-
kup energii elektrycznej z zewnątrz o 
około 30 %. Uruchomienie agregatu 
planowane jest w czerwcu 2015 roku.

Stan zaawansowania robót budow-
lanych  na dzień 31.12.2014 r. wynosi  
około 50 %. Wybudowana została w 
100% sieć wodociągowa. W zakresie 
sieci kanalizacji deszczowej pozostały 
dwie inwestycje do wykonania tj. sieć 
w ul. Kobyłkowskiej i w ul. Piłsud-
skiego w Wołominie. W poniższej 
tabeli kolorem czarnym oznaczone 
zostały wybudowane sieci kanalizacji 
sanitarnej a kolorem czerwonym te, 
których realizacja jest w trakcie lub 
będzie kontynuowana po uzyskaniu 
zgody na wejście w teren od właści-
cieli dróg.

Kolejny projekt pt. „Budowa i re-
mont sieci kanalizacyjnych w gminie 
Wołomin oraz modernizacja urzą-
dzeń technicznych” realizowany jest 
w ramach umowy o dofi nansowanie 
Nr POIS.01.01.00-00-135/14-00.

Całkowita wartość projektu 10 
907 722,83 PLN. Kwotę kosztów 
kwalifi kowanych, ustalono na 8 335 
249,58 PLN. Poziom dofi nansowania 
z Funduszu Spójności 54,56% kosz-
tów kwalifi kowanych tj. 4 547 837,19 
PLN.
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Lp. ULICA ZAKRES MIEJSCO-
WOŚĆ

1 ul. Aleja Niepodległości na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. Dworskiej Wołomin

2 dojazdowa do 
ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Sikorskiego Wołomin

3 ul. Złota na odcinku od ul. Armii Krajowej do terenu PKP Wołomin

4 ul. Wołyńska na odcinku od ul. Batorego do wys. dz. 89 obr. 16 Wołomin

5 ul. Kurkowa na wysokości posesji nr 40 i 40A Wołomin

6 ul. Środkowa na odcinku od ul. Kolejowej do wysokości dz. ew. nr 214 obr. 09 Zagościniec

7 ul. Cementowa na odcinku od istniejącej sieci w ul. Cementowej do wysokości dz. ew. nr 8 obr. 28 Wołomin

8 dojazdowa do
 ul. 100-lecia na odcinku od ul. 100-lecia do wysokości dz. ew. nr 58/3 i 55/36 obr. 05 Zagościniec

9
dojazdowa do 
ul. Przytorowej 
(dz. 216)

na odcinku od ul. Przytorowej do wysokości dz. ew. nr 226 obr. 01 Duczki

10 ul. Szczęsna na odcinku od ul. Rolnej do wysokości dz. ew. nr 73/7 obr. 04 Nowe 
Lipiny

11
dojazdowa do 
Przytorowej 
(dz. ew. nr 229, 231, 234)

na odcinku od ul. Przytorowej do wysokości dz. ew. nr 235 obr. 01 Duczki

12 Grzybowa na odcinku od ul. 100-lecia do dz. 155 obr. 07 Zagościniec Zagościniec

13 Nadrzeczna na odcinku od ul. Kolejowej do wysokości dz. ew. nr 103 obr. 09 Zagościniec

14 Kościelna na odcinku od istniejącej sieci w ul. Kościelnej do wysokości dz. ew. nr 113 obr. 24 Wołomin

15 Łukasiewicza/ Podmiejska na odcinku od istniejącej sieci w ul. Łukasiewicza do wysokości dz. ew. nr 63/1 obr. 07 Wołomin

16 dojazdowa do 
Szosa Jadowska droga dojazdowa do ul. Szosa Jadowskiej na terenie dz. ew. nr 114 obr. 03, 2/2 obr. 05 Nowe 

Lipiny

17 ul. Gdyńska na odcinku od istniejącej sieci do wysokości dz. ew. nr 6 obr. 18 Wołomin

18 ul. Piłsudskiego, 
ul. Radzymińska

ul. Piłsudskiego na odcinku od istniejącej sieci do ul. Radzymińskiej oraz ul. Radzy-
mińska i Witosa od ul. Piłsudskiego do wys. dz. ew. nr 2/2 obr. 04 Czarna

Wołomin, 
Czarna

19 ul. Sybiraków na odcinku od ul. Szosa Jadowska do wysokości dz. ew. nr 88 obr. 04 Duczki Duczki

20
dojazdowa do
ul. Szosa Jadowska 
(dz. 319 obr. 01)

Na odcinku od ul. Szosa Jadowska do wysokości dz. ew. nr 278 obr. 01 Duczki

21
dojazdowa do 
ul. Kolejowej 
(dz. 279 obr. 09)

na odcinku od ul. Kolejowej do wysokości dz. ew. nr 215 obr. 09 Zagościniec

22 ul. Kleeberga, ul. Żytnia ul. Kleeberga na odcinku od wysokości dz. ew. nr 145 obr. 17 do ul. Głowackiego oraz 
w ul. Żytniej na odcinku od wysokości dz. ew. nr 179 obr. 17 do ul. Kleeberga Wołomin

23 ul Geodetów na odcinku od wys. dz. ew. nr 77 obr. 09 do wys. dz. ew. nr 65 obr. 09 Wołomin

24
ul. Nowa Wieś, Geodetów, 
Zimowa, Jesienna, dz. 62 
obr. 06

ul. Nowa Wieś wraz z ulicami bocznymi (ul. Zimowa, ul. Jesienna) na odcinku od ul. 
Lazurowej do ul. Geodetów oraz ul. Geodetów, od ul. Nowa Wieś do wys. dz. ew. nr 62 
obr. 06 i droga dojazdowa do ul. Geodetów (dz. 62 obr. 06)

Wołomin

Zakres rzeczowy projektu:
• budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

1. ul. Czarnieckiego od ul. Witosa do wys. dz. ew. nr 124 obr. 03 w Czarnej Czarna

2. ul. Witosa od wys. dz. ew. nr 64/2 do wysokości ul. Dobrej Czarna

3. ul. Dobra i droga dojazdowa (KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE) od ul. Witosa do wys. dz. ew. nr 125 obr. 04 w Czarnej Czarna

1. teren PKP od istniejącej przepompowni ścieków dz. ew. nr 123 obr. 19  do istniejącej studni S3 na dz. ew. nr 1/10 obr. 22 Wołomin

1. ul. Brzozowa od ul. Kurkowej do ul. Świerkowej Wołomin

2. ul. Kurkowa od działek do ul. Brzozowej Wołomin

3. ul. Kościelna od ul. Reja do ul. Al.. Niepodległości Wołomin

4. ul. Armii Krajowej od ul. Laskowej do ul. Kobyłkowskiej Wołomin

5. ul. Średnia od ul. Gdyńskiej do ul. Armii Krajowej Wołomin

6. ul. Gryczana od ul. Wołomińskiej do ul. Legionów – wymiana studni 10 szt. Wołomin

• przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej 

• remont sieci kanalizacji sanitarnej 

• modernizacja oczyszczalni ścieków:
•  Dostawa, montaż i uruchomienie wirówki dla oczyszczalni ścieków „KRYM”;

•  zakup dwóch specjalistycznych samochodów o obsługi systemu kanalizacji sanitarnej:
•  Zakup i dostawa pojazdu do ciśnieniowego czyszczenia sieci z zastosowaniem z odzysku wody;
•  Zakup i dostawa pojazdu z zabudową z zestawem kamerowym do inspekcji TV;

Zaawansowanie realizacji projektu
Przedsiębiorstwa Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o. w chwili obec-
nej podpisało umowę z Dostawcą na 
samochód do ciśnieniowego czysz-
czenia sieci. Dostawa samochodu 
do siedziby Przedsiębiorstwa prze-

widziana jest na czerwiec bieżącego 
roku. 

Aktualnie ogłoszony jest przetarg 
na wybór Dostawcy pojazdu z zesta-
wem kamerowym.

Ogłoszenie przetargów na roboty 

budowlane planowane jest na luty 
2015 r.

Planowany termin zakończenia 
realizacji wszystkich zadań uwzględ-
nionych wchodzących w zakres pro-
jektu to 30.12.2015 r.

od lewej Paweł Solis – Prezes PWiK Sp. z o.o. , Elżbieta Radwan 
– Burmistrz Wołomina, Małgorzata Skucha – Prezes Zarządu NFOŚiGW
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Do tej pory, szczególnie w przy-
padku prowadzenia księgi przycho-
dów i rozchodów podatnik musiał 
zaewidencjonować otrzymaną za-
liczkę na kasie fi skalnej. Raport z kasy 
fi skalnej stanowił z kolei podstawę do 
ujęcia przychodu w księdze. Podat-
nik musiał więc pracowicie wyłączać 
z obrotów kasy kwoty otrzymanych 
zaliczek i jednocześnie włączać do 

przychodu kwoty zakończonych za-
mówień, co do których zaliczki były 
pobrane w okresach wcześniejszych. 

Dla wielu podatników był to po-
ważny problem ewidencyjny, po-
nieważ istniała konieczność pro-
wadzenia innego zestawienia (poza 
księgą), która umożliwiała kontrolę 
czy wszystkie zaliczki zostały prawi-
dłowo rozliczone. W praktyce pro-
wadziło to do sporej ilości błędów 
rachunkowych. Od 1 stycznia 2015 
podatnik ma prawo zgłoszenia w 
urzędzie skarbowym innego sposo-
bu rozliczenia takich zaliczek. Zgło-
szenie powinno być złożone do dnia 

Działanie jest aktem woli, jest ze-
wnętrznym wyrazem tego, że czło-
wiek podjął jakąś decyzję, wyznaczył 
sobie cel i dostępnymi sposobami 
postanowił go urzeczywistnić.

Znane dosyć powszechnie buddyj-
skie przysłowie mówi, że podróż do 
miejsca odległego wymaga wykona-
nia pierwszego kroku. Tymczasem 
wielu z nas porzuca swoją podróż, 

zanim wykona ten pierwszy krok. 
Można powiedzieć, że zatrzymuje się 
w fazie projektowania, przygotowy-
wania, analizowania zamiast podjąć 
aktywność.

Z czego to wynika? Trudno jedno-
znacznie powiedzieć. Ilu ludzi tyleż 
samo powodów. Czasami ktoś nie 
widzi innych możliwości; czasami 
za bardzo obawia się nowego, któ-
re może się pojawić, czasami bywa 
trochę leniwy; albo też ma jakieś 
nieuświadomione korzyści, wynika-
jące z utrzymania aktualnego stanu 
rzeczy. Niekiedy jest tak przygnębio-
ny, że po prostu brak mu sił. Kiedy 

6 PORADY

mgr Anna 
Susidko

Zainspirowana przedwczorajszą sesją z pewnym Pacjentem postanowi-
łam napisać tym razem artykuł o DZIAŁANIU.

indziej stawia sobie tak wygórowane 
oczekiwania, że zwyczajnie ich reali-
zacja jest obiektywnie niemożliwa.

A jednak - nie ma innej drogi. 
Niezależnie od tego jaka jest moty-
wacja sprawiająca zaniechanie nie 
ma innych sposobów aniżeli zacząć 
działać. Swoją podróż, niezależnie 
jak daleką podzielić należy na mniej-
sze, łatwiejsze etapy i trzeba wykonać 
wreszcie ten pierwszy krok. Nawet 
jeśli czuje się obawę, niechęć, frustra-
cję, niepewność. Nawet jeżeli celem

jest „tylko” zmiana na poziome 
mentalnym np. chcę mieć lepszą sa-
moocenę – nie da się tego osiągnąć 
bez działań typu: uważnie obserwuję 
siebie, zauważam własne sukcesy i 
w myślach, w rozmowach z samym 
sobą daję sobie samemu na ten temat 
pozytywne komentarze (takie face-

bookowe lajki w głowie).
Steven C. Hayes,  wykładowca na 

Wydziale Psychologii Uniwersytetu 
w Newadzie, mówi:

„ Jeżeli zawsze będziesz robić to, 
co zawsze robisz,  

zyskasz to, co zawsze zyskujesz.”
Nie da się opatrznie zrozumieć 

tych słów. Trzeba podjąć ryzyko i 
wykonać z zaangażowaniem coś 
nowego, odważnie przyjmując po-
jawiające się konsekwencje. Nie ma 
zmiany bez działania, nie ma dzia-
łania bez odwagi, nie ma odwagi 
bez decyzji... Jeżeli człowiek nie za-
angażuje się, jego działanie będzie 
powierzchowne i niewiele wnoszą-
ce. Takie działanie nie zaowocuje 
zmianą w żadnym obszarze życia. 
Przeczytanie najlepszego poradnika, 

niezależnie od dziedziny, jakiej on 
dotyczy, bez wykonania zawartych w 
nim ćwiczeń absolutnie niczego nie 
odmieni. Nawet najlepszy masażysta 
nie naprawi kręgosłupa człowiekowi, 
który dodatkowo nie podejmie wy-
siłku, by systematycznymi ćwicze-
niami wzmocnić garnitur mięśnio-
wy. Nigdy nie odbędzie się żadna 
podróż, która jest realizowana tylko 
w głowie....

Artykuł ten dedykuję wspaniałym kobietom: 
Monice i Agnieszce. Niech wasze działania ni-
gdy nie ustaną (oczywiście poza tymi bezcenny-
mi chwilami, kiedy należy zdrowo odpocząć).

mgr Anna Susidko

psycholog, psychoterapeuta

tel.723 09 80 70

www.groas.eu 

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym wprowadzona ustawą o 
ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej  z dnia 7 listopada 
2014 roku wprowadziła nową możliwość rozliczenia przychodu w przy-
padku podatników rejestrujących obrót przy pomocy kas fi skalnych. 

Piotr
Kościańczuk

20 stycznia roku, którego dotyczy. W 
wypadku dokonania takiego zgło-
szenia podatnik może nie rozdzielać 
kwot zaliczek od faktycznej sprzeda-
ży i księgować całość obrotu z kasy 
fi skalnej do księgi przychodów i roz-
chodów. Rozwiązanie takie znacznie 
upraszcza ewidencję. Jednocześnie 
należy jednak pamiętać, że ceną za to 
uproszczenie jest konieczność rozli-
czenia podatku dochodowego wcze-

śniej niż według zasad ogólnych. 
Jak już wspominaliśmy zasada ta 

nie jest obligatoryjna. Podatnicy na-
dal mogą przesuwać opodatkowanie 
podatkiem dochodowym zaliczek do 
momentu wykonania usługi lub do-
stawy towaru. Należy również wspo-
mnieć, że podatnicy rozpoczynający 
ewidencjonowanie przy pomocy 
kasy w trakcie roku również mogą od 
razu skorzystać z tego uproszczenia. 

Wystarczy, że zgłoszą to naczelniko-
wi urzędu skarbowego do 20 dnia 
miesiąca następującego po instalacji 
kasy fi skalnej.

Piotr Kościańczuk
Członek Zarządu,

doradca podatkowy
w Skłodowscy sp. z o.o.
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PRACA

Wyrób i sprzedaż materiałów bu-
dowlanych – E. Kalicki Ogrodze-
nia, pustaki, bloczki, kręgi EKO i 
inne Atrakcyjne ceny!!! Klembów, 
ul. Gen. Żymierskiego 98, tel. (22) 
799-93-89;  604-555-651 

Usługi hydrauliczne w pełnym za-
kresie,miedź,plastik, pcv, stal tel. 
606-912-289

„ B O -
FOTO” 
f o t o -

grafi a ślubna, „Oddaje emocje i 
zatrzymuje cudowne chwile, któ-
re warto pamiętać...” tel. 501 352 
753, www.bofoto.pl

Haki, tłumiki,mechanika, Zielon-
ka, tel. (22) 761-10-26

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 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 

Projekt był skierowany do 
uczniów klas IV-VI  z wiej-
skich szkół w Gminie Poświętne. 
Wsparcie otrzymało 62 uczniów 
w roku szkolnym 2013/2014 oraz 
71 uczniów w roku szkolnym 
2014/2015 ze Szkoły Podstawowej 
w Nowych Ręczajach i Zabrańcu. 
Każdy uczeń, który wziął udział w 
projekcie mógł uczestniczyć w do-
wolnej liczbie zajęć. 

W ramach projektu odbył się sze-
reg różnorodnych zajęć kształcą-
cych u dzieci podstawowe kompe-
tencje kluczowe oraz rozwijających 
zainteresowania:

• zajęcia dydaktyczno-wy-
równawcze z różnych przed-
miotów, w tym 3 wyjazdy do 
teatru,

•  zajęcia rozwijające zainte-
resowania uczniów oraz ich 
zdolności z różnych przed-
miotów, m.in. wyjazdowe 
nieodpłatne zajęcia sporto-
we w sali gimnastycznej w 
Poświętnem,

•  zajęcia dla uczniów z oligo-
frenopedagogiem i doradcą 
zawodowym,

•  dwa wyjazdy edukacyjno – 
krajoznawcze dla każdej ze 
szkół dla wszystkich uczest-
ników. Dzieci odwiedziły 
Góry Świętokrzyskie, Kiel-
ce, Toruń oraz Farmę Iluzji. 
Uczniowie z radością i en-
tuzjazmem uczestniczyli w 
zorganizowanych wyciecz-
kach. Mieli zapewniony bez-
płatny przejazd, całodzienne 
wyżywienie oraz bilety wstę-
pu.

•  comiesięczne wyjazdy na 
basen dla wszystkich uczest-
ników, w tym bezpłatny 
transport, bilety wstępu oraz 
wyżywienie. 

Poza tym szkoły uczestniczące 
w projekcie zostały wyposażone 
w szereg pomocy dydaktycznych 
niezbędnych do uatrakcyjnienia 
procesu nauczania. Do każdego 
rodzaju zajęć zostało zakupionych 
wiele różnorodnych pomocy, któ-
re pozostaną w szkołach na długie 
lata i będą wykorzystywane w pro-
cesie edukacyjnym. Poza drobny-
mi pomocami dydaktycznymi dla 
każdej ze szkół zakupiono: urzą-
dzenie wielofunkcyjne, aparat fo-

Jeszcze rankiem 22 grudnia 2014 
roku wydawało się, że w Radzie Po-
wiatu Wołomin wszystko jest pod 
kontrolą Prawa i Sprawiedliwości. 
Tymczasem popołudniowa Sesja 
przyniosła rozstrzygnięcia, które 
się najmądrzejszym PiSowcom nie 
śniły. Mając 15 radnych na 29 w 
Radzie Powiatu mieli bezwzględną 
większość i mocno się tym szczyci-

li. I słusznie. Mogli rządzić samo-
dzielnie, przyjąć jeszcze większy 
„desant spadochroniarzy” na wol-
ne lub nowo tworzone stanowiska. 
Przegrana Burmistrza Wołomina 
(z PiS) w drugiej turze wyborów 30 
listopada 2014 roku została przyjęta 
po sportowemu. „Polacy nic się nie 
stało”, w tym przypadku „PiSowcy 
nic się nie stało” niech będzie prze-

Ryszard Węsierski
W latach 2006-2010 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego 

Rady Powiatu oraz Wicestarosty

strogą dla innych w przyszłych wy-
borach za lat 4, 8 i więcej. Uważano, 
że Burmistrz Wołomina (w tym 
momencie – były) może być Wice-
starostą lub pełnić inną zaszczytną 
funkcję. Ale tej możliwości pozba-
wiła PiS opozycja, która po I Sesji 
stała się koalicją. I chociaż w skład 
koalicji wchodzi Starosta (startował 
z list PiS) i członek Zarządu (rów-
nież z list PiS) to tak realnie Prawo 
i Sprawiedliwość stało się „ bez-kon-
struktywną” opozycją. 

Śmiać się czy płakać? Dla wielu 
osób zaangażowanych w działania 
partii politycznych, poczynania 

PiSu są śmieszne. Wielu „starych” 
działaczy, myślących uczciwie o 
współpracy PiS z innymi ugrupowa-
niami, zostało z PiSu wyrzuconych 
lub przeszło na „ emeryturę poli-
tyczną”. Wielu innych aktywnych 
w działaniu jest w trakcie wyborów 
pomijanych lub ustawianych w roli 
„zająca”. Czy  przed swoim elektora-
tem PiS może się chwalić, że prawie 
ma Starostę? Tak naprawdę oprócz 
większości w Radzie Miasta Woło-
min nie ma nic! Jakie nasuwają się 
wnioski z opisanych powyżej fak-
tów?

Pewne jest, że mieszkańcy po-

wiatu Wołomin (wyborcy) zostali 
wprowadzeni w błąd, mówiąc krót-
ko oszukani. PiS poszedł na ilość, 
jak Solidarność w 1980 roku i to 
mu się odbiło czkawką. W Platfor-
mie Obywatelskiej i we Wspólnocie 
Samorządowej nie ma „przebie-
rańców”. Ich członkowie zawsze są 
lojalni wobec swoich ugrupowań. 
PiS powinien się od nich uczyć. Nie 
tylko marketingu. Dobry „pijar” jest 
dobry, gdy jest dobrze. Gdy jest źle 
trzeba stawiać na uczciwość i przej-
rzystość (tak modne dzisiaj słowo 
– transparentność). PiSowi tych 
składników zabrakło. 

Projekt „Szansa na sukces” współfi nansowany przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki w ramach priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i 
kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyj-
nych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w 
systemie oświaty i  Poddziałania  9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyj-
nych oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych był realizo-
wany przez Gminę Poświętne w okresie od 01.09.2013r. do  31.01.2015 r.

tografi czny, magnetofon, stół teni-
sowy, mikroskop z wyświetlaczem 
LCD, pakiet edukacyjny do języka 
polskiego, zestaw „Blocolo”, urzą-
dzenie do rozwijania u uczniów 
wyobraźni przestrzennej. W trak-
cie realizacji projektu uczniowie 
otrzymywali materiały dydaktycz-
ne.

Projekt cieszył się dużym zainte-
resowaniem wśród uczniów. Przy-
czynił się do rozwoju kompetencji 
kluczowych u dzieci i ich zaintere-
sowań. Wszystkie działania reali-
zowane w ramach projektu wpły-
nęły pozytywnie na rozwój szkół 
uczestniczących w projekcie. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. mjr Henryka Dobrzańskiego 
"HUBALA" w Zabrańcu Pani Ali-
cja Ryńska i Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej im. Wojska Polskiego w 
Nowych Ręczajach Pani Gabriela 
Wilczak są dumne, że dzięki reali-
zacji projektu „Szansa na sukces” 
unowocześniły placówki, którymi 
zarządzają.

Gorące podziękowania nale-
żą się Wójtowi Gminy Poświętne 
Janowi Cymermanowi za pozy-
skanie dodatkowych funduszy 
dla oświaty. Dziękujemy również 
wszystkim pracownikom Urzędu 
Gminy w Poświętnem za spraw-
ną obsługę fi nansową projektu. 
Dziękujemy także nauczycielom i 
pracownikom za zaangażowanie i 
wkład pracy w sprawną realizację 
projektu.

Wierzymy, że realizacja projektu 
„Szansa na sukces” przyniosła wie-
le radości i satysfakcji  dzieciom, 
rodzicom i nauczycielom.

Tania 
reklama!!! 

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

796-046-823
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Rady dietetyka ….

Postaw na regularność
Przede wszystkim trzeba zadbać o różnorodność i atrakcyjny wygląd po-

siłków. Pamiętajmy, że podstawową zasadą jakiej należy przestrzegać są re-
gularne pory jedzenia - jest to szczególnie ważne zimą, kiedy temperatura za 
oknem może się przyczyniać do zwiększenia apetytu.

Odżywiaj się różnorodnie
W naszej diecie nie może zabraknąć warzyw i owoców bogatych w wita-

miny i składniki mineralne. Korzystajmy z takich sezonowych produktów jak 
kiszonki (kiszona kapusta, ogórki, buraki) czy owoce cytrusowe, a także natki 
pietruszki, czosnku czy papryki. Regularne spożywanie tego typu produktów 
na pewno zmniejszy ryzyko wystąpienia infekcji, gdyż wzmacniają one układ 
odpornościowy i zwalczają wolne rodniki. Warto też używać warzyw mrożo-
nych – mają one porównywalną ilość składników odżywczych i witamin, co 
warzywa świeże, a pozwalają szybko przyrządzić jarzynkę do obiadu, ciepłą 
zupę czy pożywny krem.

Istotną rolę odgrywają produkty bogate w witaminę D: tłuste ryby, jaja oraz 
nabiał. Najnowsze doniesienia mówią, że witamina ta chroni przed zachoro-
waniami w okresie jesienno-zimowym nawet bardziej niż witamina C.

Cynk, selen i żelazo również wzmocnią organizm, dlatego włączajmy do 
naszej diety warzywa strączkowe, ryby, oraz chude mięso drobiowe i wołowe.

Kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6 wzmacniając układ immunologicz-
ny, chronią nas przed licznymi chorobami. Oleje roślinne bogate są w kwasy 
tłuszczowe omega-6, natomiast kwasy tłuszczowe omega-3 znajdują się m.in. 
w tłustych rybach morskich, skorupiakach, orzechach włoskich i migdałach.

Okres zimowy to pora niesprzyjająca dobremu samopoczuciu. Często 
obserwuje się obniżenie odporności układu immunologicznego, a co za 
tym idzie zwiększa się nasza podatność na atak licznych wirusów i bakte-
rii. Co zatem robić, aby zachować zdrowie w tym nieprzyjemnym okresie 
i jednocześnie nie przybrać na wadze?

Używaj rozgrzewających przy-
praw

W okresie jesienno-zimowym, 
kiedy temperatura na dworze nas 
nie rozpieszcza bardzo ważne jest, 
aby spożywane posiłki rozgrzewały 
nas od środka. Watro więc częściej 
spożywać ciepłe posiłki a  w kuchni 
używać np. imbiru, cynamonu, goź-
dzików lub chilli, które również po-
budzają metabolizm.

Pij wodę i nie rezygnuj z ruchu
Również zimą bardzo ważne jest 

dostarczanie do organizmu odpo-
wiedniej ilości płynów. Pamiętajmy, 
że minimum litr powinna stanowić 
woda mineralna, a pozostałą część 
można dostarczyć w postaci ciepłych 
herbat owocowych, rozgrzewających 
(np.: z pomarańczą i imbirem), czy 
też w postaci zielonej herbaty. Okres 
zimowy nie nastraja niestety do re-
gularnej aktywności fi zycznej, ale 
nie bójmy się ruchu! Nawet krótkie 
spacery czy codzienna dawka 15 mi-
nut ćwiczeń w domu pomogą zacho-
wać zdrowie i szczupłą sylwetkę.

Zimą można jednocześnie pozo-
stać na diecie i cieszyć się dobrym 
zdrowiem. Należy tylko odpowied-
nio dobierać produkty spożywcze 
i nie tłumaczyć się przed samym 
sobą, że przecież w tym czasie za-
wsze przybiera się na wadze. 

Nawet zimą możesz schudnąć. Z 
pomocą dietetyka to nie takie trud-
ne, jak może się wydawać! Pamiętaj, 
że na pierwszym miejscu jest Twoje 
zdrowie, a kuracje przeprowadzane 
bez wcześniejszej konsultacji z eks-
pertem mogą zaszkodzić i doprowa-

dzić do efektu jo-jo. Jeżeli chciałbyś 
otrzymać indywidualne wskazówki 
od dietetyka, które pomogą Ci zdro-
wo się odżywiać i zgubić zbędne ki-
logramy, serdecznie zapraszamy na 
konsultację. 

Centrum Dietetyczne 
Naturhouse 

w Ząbkach, ul. Orla 8 lok. 69 (obok 
Poczty Polskiej).
Tel.: 604-110-153 


