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27 marca miało miejsce ofi cjalne otwarcie Centrum Dializacyjnego 
przy Szpitalu Powiatowym w Wołominie. Budowa rozpoczęta we wrze-
śniu 2012 roku doczekała się szczęśliwego fi nału. 

Wieczór Chiński w Ząbkach

Pod takim tytułem odbyło się IV spotkanie ząbkowskich przedsiębiorców w dniu 17 marca br., w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Ząbkach. Tym razem motywem przewodnim spotkania były Chiny. Gościem honorowym 
spotkania był Wang Weijing – szef działu PR Huawei Polska. Coraz bardziej znanej w Polsce i  znanej na świecie 
marki, zajmującej się m.in. produkcją telefonów komórkowych i tabletów oraz oprogramowania do tych urzą-
dzeń. Podczas tego spotkania wyróżnione zostały także ząbkowskie fi rmy. 

Wśród gości spotkania znaleźli 
się: starosta wołomiński Kazimierz 
Rakowski, dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Wołominie Jolanta 
Tlaga, członek zarządu Przedsię-
biorstwa Gospodarki Komunalnej 
w Ząbkach Piotr Uściński, przewod-

Uroczystość zgromadziła kil-
kadziesiąt osób: przedstawicieli 
pracowników szpitala, władz sa-
morządowych oraz mediów. Gości 
przywitał Andrzej Gruza, dyrektor 
Szpitala Powiatowego w Wołominie, 
który wspólnie z Tomaszem Boroń-
skim, zastępcą dyrektora ds. admini-
stracyjno-eksploatacyjnych przypo-
mniał historię budowy nowoczesnej 

Stacji Dializ. Inwestycja ze względu 
na wysoki koszt podzielona została 
na trzy etapy, tak aby główny inwe-
stor –Starostwo Powiatowe, mogło 
udźwignąć jej ciężar. Ostatecznie 
budowa wraz z wyposażeniem kosz-
towała 8,7 mln złotych (7,6 mln zł z 
budżetu Powiatu Wołomińskiego).

Dokończenie str. 4

Policjanci z Wołomina i Kobyłki zwrócili się do wydziału rodzinnego 
i nieletnich przy sądzie rejonowym w Wołominie z wnioskiem o wszczę-
cie postępowania wyjaśniającego wobec 15 i 16-latka. Chłopcy kilka dni 
temu na terenie Turowa i Kobyłki dopuścili się podpalenia nieużytków 
rolnych oraz opuszczonej posesji, efektem czego było zniszczenie infra-
struktury gleby, części budynku mieszkalnego oraz powstanie pożaru na 
powierzchni około 8 hektarów. W tym ostatnim przypadku sprowadzili 
niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób oraz mienia w wiel-
kich rozmiarach. 

Kilka dni temu funkcjonariusze z 
komisariatu w Kobyłce telefonicznie 
zostali powiadomieni przez jedną 
z mieszkanek o młodych mężczy-
znach podpalających trawy w rejonie 
lasu. Kobieta szczegółowo podała ich 
rysopisy oraz miejsce zdarzenia. Już 
po chwili we wskazanym rejonie po-
jawili się funkcjonariusze prewencji. 

Policjanci zauważyli dwie osoby, któ-
re na ich widok próbowały szybko 
się oddalić. Po krótkim pościgu w 
ich ręce wpadli 15 i 16-latek. Pod-
czas legitymowania młodzieńców u 
jednego z nich policjanci znaleźli 4 
zapalniczki. 

Dokończenie str. 5

niczący Rady Nadzorczej Agrotech-
nika S.A. Zenon Daniłowski, prezes 
zarządu SK Bank Jan Bajno, dyrektor 
SK Bank Oddział w Ząbkach Barba-
ra Maksimczuk, dyrektor Promocji i 
Rozwoju Agro - Technika  SA Janusz 
Dąbrowski, prezes zarządu Mazo-
wieckiego Regionalnego Funduszu 
Pożyczkowego sp. z o.o.  Tomasz 
Sypuła, Wiesław Kołodziejski  z 
Mazowieckiego Funduszu Poręczeń 
Kredytowych sp. z o.o., prezes Kra-
jowego Funduszu Poręczeniowego 
„Samorządowa Polska” dr Jacek Ja-
niszewski, wiceprezes zarządu Cen-

trum Operacyjnego „Samorządowa 
Polska” S.A. Monika Piątkowska, 
prezes zarządu Lokalnego Fundu-
szu Pożyczkowego „Samorządowa 
Polska” Ząbki sp. z o.o. Waldemar 
Krajewski, przedstawiciele fi rm no-
minowanych do wyróżnienia „Ząb-
kowska Firma Roku 2014”, przed-
stawiciele fi rm, które przyłączyły 
się do ząbkowskiej akcji promującej 
meldowanie się w Ząbkach a także 
inni lokalni przedsiębiorcy, prasa i 
mieszkańcy.

Dokończenie str. 4
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Wyrazy najgłębszego współczucia oraz słowa wsparcia
 i otuchy z powodu  śmierci

Stanisława Żaka
składają

rodzinie i najbliższym
Starosta Wołomiński Kazimierz Rakowski oraz
Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego 

Janusz Werczyński

OGŁOSZENIE
W kwietniu br. mija kolejna rocznica śmierci siostry zakonnej Kazimie-

ry, urodzonej w Miąsem, w rodzinie Morka, zmarłej na Ukrainie, gdzie 
znajduje się Jej grób.

Na okoliczność rocznicy odprawiona będzie Msza Święta w Kościele 
Rzymskokatolickim w Miąsem w dn. 25 kwietnia o godz. 18.00, na którą 
zapraszam Rodzinę i Parafi an.

Zofi a Zielińska, z domu Morka

PODZIĘKOWANIA
Dziękuję w imieniu własnym i mojej Rodziny, Pani Hannie Więch, zamieszkałej miejscowości Miąse przy 

ul. Malowniczej za opiekę nad miejscem w kościele miejscowym, gdzie umieszczona jest tablica upamiętniająca 
siostrę zakonną Kazimierę z domu Morka. Bardzo dziękuję, jest Pani wspaniała!

Zofi a Zielińska, z domu Morka
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Ząbki to pierwsza gmina w wo-
jewództwie mazowieckim, która 
przyłączyła się do Programu „Sa-
morządowa Polska” i utworzyła 
na terenie gminy Lokalny Fundusz 
Pożyczkowy…

Tak, wyborcy zaufali mi po raz 
kolejny i nie chcę spoczywać na tzw. 
laurach, ofertę dla mieszkańców 

Ząbek zamierzam systematycznie 
polepszać, po to, aby chcieli oni tutaj 
nie tylko mieszkać, ale i pracować, 
rozwijać się… Zależy mi więc na 
tym, aby stworzyć system rozwoju 
dla przedsiębiorców, z naciskiem na 
tych mikro i małych, których mamy 
najwięcej, oni najczęściej potrzebują 
wsparcia fi nansowego, szczególnie 
na początku działalności. 

Oferta skierowana będzie więc 
tylko do tych najmniejszych przed-
siębiorców?

LFP ma wspierać cały sektor MSP. 
W zależności jednak od wielkości 
przedsiębiorstwa i etapu jego roz-
woju, różne są potrzeby osób prowa-
dzących działalność. Mikro i małe 
przedsiębiorstwa potrzebują głównie 
kapitału na start i rozwój, natomiast 
średnie fi rmy najczęściej już dobrze 
radzą sobie na rynku i chcą się roz-
wijać, inwestować w nowe technolo-
gie i innowacje. Potrzeby są bardzo 
zróżnicowane, a dla mnie każdy 
przedsiębiorca jest bardzo ważny.

Czym dokładnie jest Lokalny 
Fundusz Pożyczkowy „Samorzą-
dowa Polska” Ząbki sp. z o.o.?

- Chciałbym, aby to było przede 
wszystkim miejsce, które przedsię-
biorcy będą chętnie odwiedzać, a 
na pytanie skąd wziąć pieniądze na 
rozwój działalności, w pierwszej ko-
lejności pomyślą o LFP Ząbki. Na 
początku przedsiębiorcy uzyskają u 
nas informację, jak mogą skorzystać 
ze środków unijnych oraz komplek-
sową pomoc i wsparcie w przygoto-
waniu dokumentacji. Chcemy zająć 
się rozdysponowaniem tych środ-
ków wśród zainteresowanych fi rm 
z Ząbek i pokazać, że nawet mały 
przedsiębiorca może skorzystać ze 

środków unijnych, a cała procedura 
nie jest tak straszna, jak im się wy-
daje.

Jakie produkty fi nansowe propo-
nuje LFP?

- Rozpoczynamy od współpracy 
z Mazowieckim Regionalnym Fun-
duszem Pożyczkowym i stąd będą 
pochodziły pożyczki. Nadal są do 

wykorzystania fundusze z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2007-
2013 z przeznaczeniem na tworzenie 
warunków dla rozwoju potencjału 
innowacyjnego i przedsiębiorczości 
na Mazowszu. Dostępna jest też po-
życzka na wsparcie przedsiębiorczo-
ści w ramach Inicjatwy JEREMIE, a 
także „Wsparcie w starcie” dla mło-
dych osób zaczynających działalność 
gospodarczą. W dalszej kolejności 
zamierzamy pozyskiwać środki z 
programów UE, które są w dyspozy-
cji Europejskiego Banku Inwestycyj-
nego (EBI) i Europejskiego Fundu-
szu Inwestycyjnego (EFI) i mogą być 
dystrybuowane przez nasz LFP. Od-
rębną kwestią jest nasza aktywność 
o pozyskanie środków będących w 
gestii Marszałka Województwa Ma-
zowieckiego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego. Będę 
walczył o pozyskanie jak największej 
ilości środków dla przedsiębiorców i 
na warunkach, które będą dla nich 
korzystne i wpłyną na ich rozwój.

Jakie będzie oprocentowanie 
tych pożyczek?

- Na chwilę obecną mówimy o 
oprocentowaniu od 3,16 proc. do 
6,16 proc. w skali roku z okresem 
spłaty do 60 miesięcy i możliwością 
zastosowania karencji w spłacie rat 
kapitałowych do 6 miesięcy. Doty-
czy to pożyczek dla przedsiębiorców 
rozpoczynających działalność, jak i 
działających już na rynku. Dla osób 
młodych, chcących zacząć przygo-
dę z przedsiębiorczością i mających 
dobry pomysł na biznes, skierowana 
jest odrębna oferta, realizowana na 
zlecenie BGK ze środków Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej w 

postaci programu „Wsparcie w Star-
cie”.

Na czym polega wyjątkowość tej 
oferty?

- Pożyczka „Wsparcie w Starcie” 
kierowana jest do ambitnych stu-
dentów i absolwentów szkół śred-
nich oraz uczelni wyższych, którzy 
chcą otworzyć własną działalność 
gospodarczą. Oprocentowanie ta-
kiej pożyczki to 0,56 proc. w skali 
roku, a okres spłaty to nawet 7 lat. W 

jej ramach można otrzymać kwotę 
do 20-krotności przeciętnego wy-
nagrodzenia, czyli blisko 80 tys. zł. 
Dla osób mających naprawdę dobry 
pomysł, jest to ogromna szansa na 
sukces i rozwinięcie skrzydeł. Zale-
ży mi na rozwoju przedsiębiorczości 
wśród mieszkańców Ząbek, dlatego 
dokładam starań, aby był to system 
przyjazny przedsiębiorcy i inspirują-
cy do działania.

Na jakie kwoty mogą liczyć 
przedsiębiorcy, którzy nie mogą 
skorzystać z pożyczki „Wsparcie w 
Starcie” i na jakich warunkach?

- Oferowane w ramach LFP po-
życzki przeznaczone są szczególnie 
dla mikro, małych i średnich przed-
siębiorstw. Dla przedsiębiorstw, któ-
re działają na rynku dłużej niż 12 
miesięcy, może to być kwota nawet 
250 tys. zł, dla pozostałych – do 120 
tys. zł. Przeznaczyć je można na bu-
dowę, rozbudowę lub modernizację 
obiektów produkcyjno-usługowo-
-handlowych, wyposażenie w ma-
szyny, urządzenia oraz narzędzia 
pracy, zakup materiałów i surowców 
do produkcji i usług, tworzenie no-
wych miejsc pracy czy wdrażanie 
nowych rozwiązań technicznych lub 
technologicznych. Te pożyczki mają 
służyć rozwojowi fi rmy i wprowa-
dzaniu przez nie innowacji. Ich za-
bezpieczeniem może być m.in. po-
ręczenie Mazowieckiego Funduszu 
Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. lub 
Krajowego Funduszu Poręczeniowe-
go „Samorządowa Polska” sp. z o.o..

Ilu przedsiębiorców z Ząbek 
może być zainteresowanych tym 
projektem?

Tak naprawdę to trudno powie-
dzieć, ja chciałbym, aby było ich jak 
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16 marca, w Ząbkach ruszyła nowa inicjatywa - Lokalny Fundusz Po-
życzkowy „Samorządowa Polska” Ząbki sp. z o.o. O jej idei, komu i jak ma 
służyć, rozmawiamy z Robertem Perkowskim, Burmistrzem Miasta Ząbki.

najwięcej. W tej chwili na terenie 
Miasta Ząbki zarejestrowane są 5142 
fi rmy, z czego 99,43 proc. to przed-
siębiorstwa prywatne. Jeśli dzięki 
uruchomieniu pożyczek w ramach 
Lokalnego Funduszu Pożyczkowego 
„Samorządowa Polska” Ząbki sp. z 
o.o., stworzymy lepsze warunki dla 
rozwoju lokalnego biznesu i liczba 
nowych przedsiębiorstw zarejestro-
wanych w Ząbkach będzie się zwięk-
szać, to uznam to za sukces.

 Gdzie mogą zgłosić się przedsię-
biorcy zainteresowani taką pożycz-

ką?
Wszystkich przedsiębiorców za-

interesowanych ofertą Lokalnego 
Funduszu Pożyczkowego „Samo-
rządowa Polska” Ząbki sp. z o.o., za-
praszam do Punktu Informacyjnego 
zlokalizowanego na I piętrze Urzędu 
Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Pol-
skiego 10. Punkt czynny będzie od 
16 marca, od poniedziałku do piątku, 
w godzinach pracy urzędu.

Dziękuję za rozmowę.
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Dokończenie tekstu ze str. 1

Spotkanie poprowadził Radosław 
Pyff el, prezes Centrum Studiów 
Polska - Azja. Burmistrz Robert 
Perkowski wraz ze starostą Kazimie-
rzem Rakowskim powitali w gronie 
fi rm będących już w akcji „Zniżka za 
dowód”, ząbkowskie fi rmy, które włą-
czyły się do akcji w 2014 r., wręczając 
ich przedstawicielom pamiątkowe 
grawertony, które odebrali: Paweł 
Szachnowski - właściciel „Auto Cen-
trum Ząbki”, radca prawny Mariusz 
Astasiewicz -  właściciel Kancelarii, 
Sławomir Wikieł - właściciel fi rmy 
"DREW-PLAK", Aneta Piechociń-
ska - właścicielka fi rmy „Lux Light 
Gabinet Fotozabiegów i Estetyki”, 
Małgorzata Rosińska - właściciel-
ka sklepu zielarsko – medycznego 
„Herbi”, Jakub Lewandowski - wła-
ściciel „PHU LEADER SPORT”, Sła-
womir Łuniewski z fi rmy „SEBREM 
Katarzyna Majewska”, Beata Lenart - 
właścicielka fi rmy „Fotografi a LEN – 

ART”, Elżbieta Zieleniak - współwła-
ścicielka fi rmy „Big City Restaurants 
Elżbieta Zieleniak, Marek Zieleniak, 
Krystian Kowalski” spółka cywilna.

Kapituła w składzie: przewodni-
czący Rady Nadzorczej Firmy Agro-
technika S.A.  Zenon Daniłowski 
- przewodniczący kapituły, prezes 
Zarządu SK Bank Jan Bajno, bur-
mistrz Ząbek Robert Perkowski, wy-
różniła statuetką „Ząbkowska Firma 
Roku 2014” następujące fi rmy: "  JW 
Construction Holding S.A.”, „Bud 
Dom Sp. z o.o.” ,”Euro Trans Szlu-
bowski, Kłopotowski” Spółka Jawna, 
„ATL” Sp. z o.o., „Polska Izba Maka-
ronu”. 

Wyróżnienia odebrali: przedsta-
wicielka JW Contruction Holding 
S.A. Anna Boguszewska, dyrektor 
naczelny Bud Dom Sp. o.o. Wojciech 
Koliński, Jarosław Kłopotowski z 
fi rmy Euro Trans Szlubowski Kłopo-
towski Spółka Jawna, Maciej Grzyb 

- wiceprezes ATL Sp. zo.o., Piotr Wy-
szecki – „Polska Izba Makaronu”.

Pod koniec spotkania przedstawi-
ciele funduszy poręczeniowego i po-
życzkowego „Samorządowa Polska” 
przedstawili informacje, dotyczące 
nowo powstałego, ząbkowskiego 
Lokalnego Funduszu Pożyczkowe-
go „Samorządowa Polska” . Zgro-
madzeni usłyszeli o preferencyjnie 
oprocentowanych pożyczkach dla 
przedsiębiorców, których udziela 
ząbkowski fundusz. Istotną infor-
macją było to, że został uruchomio-
ny punkt informacyjny w Urzędzie 
Miasta Ząbki, gdzie przedsiębiorcy 
mogą zasięgnąć informacji na temat, 
zasad udzielania pożyczek.

Kolejne tego rodzaju spotkanie dla 
ząbkowskich przedsiębiorców już za 
rok.

Iwona Potęga
foto: B. Śladowski

Dokończenie tekstu ze str. 1

Z kolei Przemysław Wierzbicki, 
ordynator oddziału Chorób We-
wnętrznych i Nefrologii przedstawił 
możliwości nowej placówki oraz jej 
obszar działania (zakres terytorial-
ny zabezpieczenia), który znacznie 
wykracza poza granice powiatu wo-
łomińskiego. Wynika to z tego, że, 
jak podkreślił ordynator Wierzbicki, 
szpital jest przygotowany lokalowo, 
sprzętowo i kadrowo. Zaznaczył, 
że wołomiński szpital oferuje kom-
pleksowy zakres usług dla pacjenta 
oddziału nefrologii, co jest obecnie 
preferowane przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia.

Głos zabrała również Urszula Sta-
rużyk, zastępca dyrektora ds. pie-

lęgniarstwa, która zwróciła uwagę 
na skomplikowane relacje szpitala z 
NFZ-em – nasza placówka ma jeden 
z najniższych kontraktów w przeli-
czeniu na jednego mieszkańca.

Ostatnie słowo należało do dwóch 
starostów: Piotra Uścińskiego, który 
rozpoczął budowę Centrum oraz 
Kazimierza Rakowskiego, za którego 
kadencji Centrum zostało ofi cjalnie 
otwarte.

Na koniec dyrektor Gruza zaprosił 
gości do zwiedzenia Centrum Diali-
zacyjnego, które imponuje zarówno 
nowoczesnością, jak i wielkością. 
Lekarze są w stanie przyjąć  jedno-
cześnie ponad 30 pacjentów, w no-
woczesnych, komfortowych salach.

Rozmowa ze starostą wołomińskim Kazimierzem Rakowskim
Przed władzami powiatu duże wyzwanie dotyczące funkcjonowania pa-

łacu w Chrzęsnem. Od zakończenia modernizacji i ofi cjalnego oddania do 
użytku tego obiektu minęło już bardzo dużo czasu, a tam nic się nie dzieje. 
A przypomnijmy powiat zainwestował tam w sumie (razem ze środkami 
zewnętrznymi) kilkanaście mln zł, czyli tyle, ile jest przeznaczane rocznie 
na wszystkie inwestycje powiatowe. Trochę szkoda, że wydatkowane środ-
ki nie służą w żaden sposób mieszkańcom.   

Jest to wielki sukces rady powiatu, 
że zdecydowała się na modernizację  
tego pałacu. Jest to jedna z najstar-
szych budowli na terenie powiatu 
wołomińskiego. Wiadomo, że pry-
watna osoba nigdy by go tak nie od-
restaurowała. Oczywiście dzisiaj są 
problemy z funkcjonowaniem tego 
pałacu. Rozważamy kilka możliwo-
ści zagospodarowania tego obiektu. 
Z chwilą, kiedy nastąpi ostateczne 
rozliczenie z marszałkiem tego pa-
łacu określimy docelową wizję dla 
tej placówki. Na pewno nawiążemy 
kontakt z większym pałacem. Już 
prowadzimy rozmowy z użytkow-
nikami pałacu w Radziejowicach. 
Przyglądamy się roli i funkcjonalno-
ści tego obiektu. Część rozwiązań na 
pewno chcielibyśmy wykorzystać w 
naszym pałacu w Chrzęsnem. 

Uważam, że mogłaby tam być 
rozwijana twórczość artystyczna 
m.in.: aktorska, malarska. Żeby ten 
obiekt mógł dobrze funkcjonować, 
tętnić życiem, musimy zatrudnić 
odpowiednią kadrę.

W tym roku na pewno odbędzie 
się kilka imprez artystycznych. Oso-
biście marzy mi się, żeby to była 
twórczość wyróżniająca to miejsce 
na mapie powiatu, jak choćby ple-
nery malarskie, koncerty, ale także  
powiatowe dożynki, które moż-
na byłoby organizować w jednym 
miejscu. 

Uważam,że w tym miejscu warto 
byłoby upamiętnić też pierwszą na 
naszych terenach gazetę chłopską 
„Siewba”.

Rozumiem, że nawet nie rozwa-
ża się scenariusza, że pałac będzie 
stanowił jedynie dodatkowe miej-

sca dla urzędników?
Nie ma takiej możliwości, żeby 

pałac był przeznaczony głównie 
na cele administracyjne. Oczywi-
ście znajdują się pomieszczenia w 
budynku przypałacowym, gdzie z 
powodzeniem będzie można orga-
nizować różne kursy i szkolenia. 

Zdaję sobie sprawę, żeby dojść do 
docelowego, wysokiego poziomu 
potrzeba kilku lat, tego nie da się 
zbudować w kilka miesięcy.

Nie chciałbym, aby były tam or-
ganizowane tylko małe imprezy o 
zasięgu sołectwa czy części gminy. 
Powinno odbywać się wiele imprez 
nawet o zasięgu ponadpowiato-
wym. 

Marszałek województwa zapew-
nił, że jest gotów do współpracy.

A jak krótko ocenia Pan sytu-
ację szpitala? 

To bardzo ważna sprawa, bo ten 
szpital obsługuje ponad 300 tys. 
mieszkańców naszego powiatu 
(zameldowanych i niezameldowa-
nych). Dużym mankamentem jest 
Szpitalny Oddział Ratunkowy. Dla 
takiej liczby mieszkańców nasz SOR 
jest po prostu za mały. Ale ten szpi-
tal ma też swoje sukcesy. 

Jak wygląda sprawa z chirurgią 
dziecięcą? W ciągu roku tysiące 
dzieci wraz z rodzicami muszą od-
wiedzać warszawski szpital przy 
ul. Niekłańskiej, głównie z drob-
nymi sprawami natury chirurgicz-
nej. Jeśli to prawda, że pacjent po-
winien mieć jak najlepszy dostęp 
do usług medycznych, to gołym 
okiem widać dysfunkcjonalność 
systemu nawet w tym zakresie. 
Czy można coś z tym zrobić?

 W tej chwili wszystko analizu-
jemy, poznajemy argumenty „za” i 
„przeciw”.

Jeśli chodzi o odział chirurgii 
dziecięcej może on powstać, ale 
w momencie kiedy NFZ podpisze 
kontrakt na realizację tych usług.. 

Bez tego nie ma szans, bo w skali 
roku to koszt 3-4 mln zł. Bez kon-
traktu to dalsze zadłużanie szpitala.

W pierwszej chwili chcielibyśmy 
uruchomić nocne pogotowie dla 
dzieci, żeby nie trzeba było jechać 
na Niekłańską. W tej chwili dyrek-
cja przygotowuje analizy. Zoba-
czymy czy będzie w ogóle można 
podjąć ten temat. Na takie nocne 
dyżury też trzeba będzie przezna-
czyć ok. 1 mln zł.

Powiat wołomiński ma najwyż-
szą stopę bezrobocia wśród po-
wiatów okołowarszwskich. Czy 
można zmienić ten niekorzystny 
trend? Powiat ma instrumenty 
choćby w postaci Powiatowego 
Urzędu Pracy... 

Powiatowy Urząd Pracy wspiera 
ludzi, którzy utracili pracę, ale na 
pewno nie stworzy nowych miejsc 
pracy. Z założenia jego działal-
ność ma bardzo pośredni wpływ 
na  rynek pracy. Generalnie jest to 
głębszy problem powiatu wołomiń-
skiego Z perspektywy tych wielu lat 
w samorządzie widzimy, jak nieko-

rzystne zmiany zaszły w sektorze 
gospodarczym na naszym terenie. 
Zostały zlikwidowane duże zakła-
dy pracy, np. Stolarka czy  Huta, a 
w ich miejsce nic nie powstało. Nie 
ma żadnego przemysłu. Myślę, że 
bez stworzenia stref ekonomicz-
nych, to my niczego nie osiągniemy. 
Dzisiaj ważne są uwarunkowania 
prawne o charakterze prorozwojo-
wym jak studium uwarunkowań i 

kierunków rozwoju czy plan zago-
spodarowania przestrzennego. Na 
bazie tego można tworzyć miejsca 
pracy. To jest największa bolączka 
gmin naszego powiatu. Takie strefy 
powinny powstać w okolicach dro-
gi nr S8, nr 50 a nawet dróg woje-
wódzkich. Chodzi o to, aby powsta-
ły obszary dobrze skomunikowane 
oraz uzbrojone w media. Jeśli będą 
tworzone miejsca pracy przez ro-
dzimych przedsiębiorców to i bez-
robocie będzie mniejsze. 

Natomiast PUP ma wiele zadań 
dotyczących np. przekwalifi kowa-
nia. Dziś potrzeba większej ela-
styczności zawodowej. Ważna jest 
aktywizacja, aby ludzie, którzy stra-
cili pracę nie zostali pozostawieni 
sami sobie, aby otrzymali fachowe 
wsparcie.  

Od wielu lat dużo kontrowersji 
budziła sprawa dofi nansowywa-
nia przez gminy modernizacji 
dróg powiatowych. Oczywiście 
gminom, którym zależało na tym, 
aby mieć wyremontowaną drogę 
zaciskały zęby i dokładały do po-
wiatowego budżetu. Odbywało się 
to trochę w atmosferze szantażu. 
Czy tak to powinno wyglądać?   

Jeśli chodzi o modernizację dróg, 

to radni powiatowi, jak i wójtowie i 
burmistrzowie nie są  zainteresowa-
ni utrzymaniem obecnego systemu 
partycypacyjnego, w którym każda 
gmina dokłada się do modernizacji 
powiatowych dróg, bowiem każda 
gmina ma swoje wydatki. Powoli 
będziemy odchodzić od dofi nan-
sowywania budowy dróg powiato-
wych, nie dotyczy to chodników. 
Obecnie postanowiliśmy, żeby bied-
niejsze gminy obciążać w mniej-
szym zakresie. Stąd propozycja, aby 
gminy wiejskie (wschód powiatu) 
dofi nansowywały 15% wartości in-
westycji, a gminy miejskie 30%.  

Jednocześnie musimy też zdawać 
sobie sprawę, że bez dofi nansowa-
nia ze strony gmin tych dróg po 
prostu powstanie mniej. 

W ostatnim czasie zaszły pierw-
sze zmiany organizacyjne w staro-
stwie, m.in. zlikwidowany został 
cały wydział obsługi zarządu. Dla-
czego?

Nie są to duże zmiany, zarząd 
dalej będzie obsługiwany, ale nie 
musi być do tego wieloosobowego 
wydziału.

Nowością jest wydział ds. pla-
nowania i rozwoju. Rozumiem, że 
jest to sygnał, że są to dość ważne 
kwestie, którymi starostwo po-
święci wiele uwagi?

Bardzo szybko musimy się przy-
gotowywać do skutecznej i skoordy-
nowanej aplikacji środków unijnych 
i ich absorpcji. Niedługo będą ogła-
szane konkursy na dofi nansowania, 
a my musimy być dobrze przygoto-
wani.  

Czy można się spodziewać in-
nych zmian?

Wszelkie zmiany wynikają z po-
trzeby usprawniania działalności 
starostwa. Regulamin organiza-
cyjny też musi być elastyczny, żeby 
można było wprowadzać skuteczne 
zmiany. Na pewno jednym z priory-
tetów na przyszłość będzie poprawa 
obsługi mieszkańców powiatu wo-
łomińskiego przez Wydział Geode-
zji i Kartografi i oraz Wydział Bu-
downictwa.
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Dokończenie tekstu ze str. 1

W poniedziałek, 23 marca, w godzinach porannych rozpoczęła się w Kobyłce wizyta młodzieży z Białorusi. Na 
zaproszenie władz samorządowych Miasta Kobyłka oraz Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej 
na 7-dniowy pobyt przyjechała 13  -osobowa grupa młodzieży wraz z siostrą zakonną. 

Kierując osobowym citroenem, wykonując manewr skrętu nie zacho-
wał należytej ostrożności w wyniku czego doprowadził do zderzenia dro-
gowego z kierującym motocyklem. Ten w wyniku odniesionych obrażeń 
ciała poniósł śmierć na miejscu. Badanie stanu trzeźwości kierowcy samo-
chodu wykazało blisko 2,5 promila alkoholu w jego organizmie. Mężczy-
zna został zatrzymany i umieszczony w policyjnej celi. Po wytrzeźwieniu 
45-letni Zbigniew R. usłyszał zarzuty kierowania pojazdem mechanicz-
nym w stanie nietrzeźwości oraz spowodowanie wypadku drogowego na-
stępstwem czego była śmierć 35-letniego motocyklisty.

24 marca, kilka minut po 18:00, dy-
żurny wołomińskiej komendy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące zdarzenia 
drogowego do jakiego miało dojść w 
miejscowości Trojany. W zdarzeniu 
miał uczestniczyć samochód oso-
bowy i motocykl. Już po chwili na 
miejscu pojawili się funkcjonariusze 
drogówki. Informacje, jakie uzyska-
li policjanci od służb ratowniczych 
wskazywały, że jeden z uczestników 
zdarzenia 35-latek, kierujący moto-
cyklem poniósł śmierć na miejscu. 
Drugi z uczestników wypadku dro-
gowego, kierowca citroena, zaraz po 
zdarzeniu oddalił się.  45-latek został 
jednak szybko namierzony przez 
policjantów z komisariatu w Radzy-
minie i zatrzymany. Badanie stanu 
trzeźwości wykazało w organizmie 
45-laka blisko 2,5 promila alkoholu. 

Zebrany materiał dowodowy, 
przesłuchanie świadków zdarzenia 

oraz ustalenia policjantów drogówki 
i wydziału dochodzeniowo- śledcze-
go wołomińskiej Komendy wskazały 
wstępnie okoliczności tego zdarze-
nia. Wynikało z nich, że kierowca 
citroena wykonując manewr skrętu, 
nie ustąpił pierwszeństwa przejaz-
du motocykliście, co doprowadziło 
do zdarzenia drogowego, w którym 
śmierć poniósł kierujący motocy-
klem. 

Zbigniew R. po wytrzeźwieniu zo-
stał przesłuchany i usłyszał zarzuty 
kierowania pojazdem mechanicz-
nym w stanie nietrzeźwości oraz 
spowodowanie wypadku drogowe-
go następstwem czego była śmierć 
35-letniego motocyklisty. Zgodnie z 
obowiązującym prawem może mu 
grozić kara nawet do 12 lat pozba-
wienia wolności.   

ts

Podejrzewając, że chłopcy faktycz-
nie mogli dopuścić się podpalenia 
traw, zatrzymali nieletnich i dopro-
wadzeni ich do jednostki Policji. Po 
sporządzeniu stosownej dokumen-
tacji obaj zostali przewiezieni do po-
licyjnej izby dziecka. 

Analiza zdarzeń związana z pod-
paleniami i pożarami, do jakich do-
chodziło w ciągu kilku ostatnich dni 
na terenie Kobyłki i Turowa wskazy-
wała, że 15 i 16-latek mogli dopuścić 
się dodatkowo co najmniej dwóch 
innych podobnych czynów. W jed-
nym z przypadków w wyniku zaini-
cjowania źródła ognia uszkodzeniu 
uległ budynek mieszkalny, gdzie 
starty zostały oszacowane na kwotę 
około 1500 złotych. 

Kolejne zdarzenie miało zdecydo-
wanie poważniejszy charakter. Pożar, 
jaki powstał, rozprzestrzenił się na 
obszar około 8 hektarów, zagrażał 
bezpieczeństwu osób pracujących w 
jednym z salonów samochodowych 
oraz mieniu o znacznej wartości, ja-
kie tam się znajdowało. Szybka akcja 
ewakuacyjna budynku i mienia oraz 

działania straży pożarnej zapobiegły 
skutkom tego zdarzenia. 

Funkcjonariusze z Kobyłki i ogni-
wa do spraw nieletnich wołomiń-
skiej komendy szczegółowo zbadali 
każdy odnotowany przypadek po-
żaru, przesłuchali też poszkodowa-
nych i świadków zdarzeń. Gdy tylko 
upewnili się, że to 15 i 16-latek mogą 
być sprawcami tych czynów, prze-
słuchali ich w charakterze nieletnich 
sprawców czynów karalnych, po 
czym całość materiałów skierowali 
do wydziału rodzinnego i nieletnich 
przy Sądzie Rejonowym w Wołomi-
nie z wnioskiem o wszczęcie postę-
powania wyjaśniającego. Obaj są po-
dejrzewani o dwukrotne zniszczenie 
mienia spowodowane zainicjowa-
niem źródła ognia i sprowadzeniem 
zdarzenia zagrażającego życiu lub 
zdrowiu wielu osób oraz mieniu w 
wielkich rozmiarach. 

Niewykluczone, że rodzice chłop-
ców mogą również ponieść koszty 
związane z przeprowadzonymi dzia-
łaniami służb ratowniczych. 

ts

W ubiegłym tygodniu w Markach odbyło się spotkanie w sprawie wykonania koncepcji zagospodarowania 
terenu Skweru Żołnierzy Wyklętych.

Dzięki współpracy miasta Marki 
ze Szkołą Główną Gospodarstwa 
Wiejskiego, opracowania koncepcji 
zagospodarowania terenu skweru w 
ramach pracy inżynierskiej podjęła 

się Karolina Parol pod kierunkiem 
dr inż. Kingi Kmicic. 

Wkomponowanie trzech elemen-
tów, które znajdą się na skwerze, czy-
li parowozu, miejskiej choinki, która 

zasadzona zostanie na stałe oraz 
elementów upamiętniających patro-
nów skweru nie będzie łatwym za-
daniem. W tym roku planowane jest 
rozebranie budynku gospodarczego 
znajdującego się między skwerem i 
ratuszem, dzięki czemu możliwe jest 
wytyczenie dodatkowego ciągu ko-
munikacyjnego w głębi skweru i na 
tyłach budynku urzędu miasta łączą-
cego ulicę Rejtana z obecnym par-
kingiem. Podczas spotkania zapro-
ponowano m.in. wkomponowanie 
cegieł pozostałych po rozbiórce bu-
dynku gospodarczego w przestrzeń 
skweru jako nawiązanie do okresu, 
gdy Marki postrzegane były jako ce-
gielniane zagłębie. Koncepcja prze-
widywać ma również lokalizację pu-
blicznej toalety przy urzędzie miasta.

Młodzież to potomkowie polskich 
żołnierzy Armii Krajowej skupieni 
wokół polskiej parafi i na Białorusi. 
Przyjazd do Polski, do Kobyłki to 
nagroda za udział w konkursie pol-

skich pieśni religijnych. Młodzież 
w pierwszym dniu spotkała się z 
władzami samorządowymi Kobyłki 
na słodkim poczęstunku w miejscu 
zamieszkania (Hotel Gregory), a 

wieczorem ku wielkiej radości po-
jechała na basen OSiR Huragan w 
Wołominie. W kolejnych dniach 
pobytu młodzież zwiedziła w War-
szawie: Zamek Królewski i Stare 
Miasto, Stadion Narodowy, taras 
widokowy PKiN, Pałac w Wilano-
wie, Centrum Nauki Kopernik. Po-
jechała także pociągiem Pendolino 
do Krakowa i Wieliczki. W Krakowe 
zwiedzano Stare Miasta, wawelskie 
wzgórze oraz w Wieliczce kopalnię 
soli. W niedzielę palmową młodzież 
uczestniczyła we Mszy Świętej w ko-
byłkowskiej Bazylice, gdzie odbył się 
także krótki koncert polskich pieśni 
religijnych w wykonaniu młodzieży 
z Białorusi. 
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Rady dietetyka …

Święta są tym momentem, w którym często z powodu otaczających nas 
pokus porzucamy dietę i rezygnujemy z odchudzania, które rozpoczęliśmy. 
Jak przetrwać wspólne biesiadowanie przy świątecznym stole? Na czym się 
skupić planując świąteczne menu? Wprowadzenie już kilku drobnych zmian 
spowoduje, że Święta nie będą przeszkodą w walce o sylwetkę i zdrowie.

Oto 5 przykazań, które pomogą 
lekko przejść przez Święta:

1. Zaplanuj wcześniej świąteczne 
menu. Przygotowując potrawy po-
staraj się zastosować wskazówki die-
tetyka, aby uszczuplić kaloryczność 
tradycyjnych potraw.

2. Unikaj majonezu dodawanego 
do sałatek i jajek - znacznie podwyż-
sza kaloryczność potraw. Łyżeczka 
majonezu to aż 70 kcal! Zamiast nie-

mgr Anna 
Susidko

Profesor Richard Davidson: „Szczęścia można się nauczyć. Mówię o szczę-
ściu jako umiejętności. Wszystkiego, czego nauczyłem się o plastyczności 
mózgu sugeruje, że szczęścia można się nauczyć i nie różni się to niczym od 
nauki gry na skrzypcach, czy nauki gry w golfa...jeśli ćwiczysz, stajesz się co-
raz lepszy” – wypowiedz na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos.

Angielskie słowo „mindfulnes” tłu-
maczone bywa jako „uważność” albo 
rzadziej jako „uważna obecność” Pro-
fesor Jon Kabat – Zinn jest to: „stan 
świadomości będący wynikiem inten-
cjonalnego i nieoceniającego kierowa-
nia uwagi na to, czego doświadczamy 
w chwili obecnej.” Jest to: „Uważność, 
skierowana na chwilę obecną, w sposób 
intencjonalny, bez oceniania tego, co się 
pojawia, ...postrzeganie wszystkiego, 
co wydarza się w naszym życiu takim, 
jakim naprawdę jest, bez zabarwienia 
emocjonalnego, zniekształcania przez 
nasze przekonania, doświadczenia.”- 
defi niuje Julia E.Wahl, dyrektor Th e 
Mind Institute w Polsce. Jest to rozbu-
dzona i aktywna, naturalna umiejęt-
ność do koncentracji, pozwalająca być 
obecnym w pełni „Tu i Teraz”.

Ważnym elementem powyższych 
defi nicji są słowa „celowy”, czyli świa-
domie i aktywnie należy kierować swo-
ją uwagę „na to, co postrzegamy i czego 
doznajemy w danej chwili”. Wyraźnie 
chodzi nie o analizowanie wydarzeń 
przeszłych oraz nie o konstruowanie 
w umyśle wypraw w przyszłość,lecz o 
skupioną koncentrację na teraźniej-
szych sprawach.

Taka uważność i koncentracja na 
tu i teraz stanowić z czasem zaczyna 
ochronę przed negatywnymi stanami 

emocjonalnymi. Te negatywne sta-
ny są bowiem najczęściej wynikiem 
procesów myślowych związanych z 
roztrząsaniem przeszłości (to droga 
ku depresji) lub zamartwianiem się i 
straszeniem nieznaną przyszłością (to 
droga ku lękom i fobiom).

Praktykujący uważność zachowu-
ją przy tym postawę zaciekawienia i 
otwartości na to, czego doświadczają, 
niezależnie od kategorii uczuć, jakie to-
warzyszą aktualnym doświadczeniom 
życiowym. Dominujące cechy tej po-
stawy to akceptacja i otwartość.

Mindfulnes, czyli uważność ma 
ogromny potencjał do transformo-
wania sposobu, w jaki człowiek żyje. 
Badania dowodzą, że systematyczne 
ćwiczenie uważnej obecności korzyst-
nie wpływa na samopoczucie fi zyczne i 
sprzyja pojawieniu się dobrostanu psy-
chicznego, czyli jak powiedział cytowa-
ny wyżej Profesor Richard Davidson – 
sprawia, że uczymy się szczęścia.

Praktyka uważności pomaga wielu 
ludziom na świecie. Jest stosowana w 
ramach programów redukcji stresu i 
coraz częściej uznawana przez potężne 
korporacje jako narzędzie wspierające 
rozwój biznesu.

Dla zainteresowanych: http://www.
mindinstitute.com.pl oraz www.mind-
fulness.com.pl

mgr Anna Susidko
psycholog, psychoterapeuta

tel.723 09 80 70

Od niedawna uruchomione zostały środki krajowe przeznaczone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
(w ramach działalności prewencyjnej) na działania związane z poprawą BHP u płatników składek.

Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych dofi nansowuje:

• projekty o charakterze dorad-
czym, zorientowane na poprawę za-
rządzania bezpieczeństwem i higie-

ną pracy, w tym na realizację oceny 
ryzyka zawodowego, wprowadzenie 
procedur bezpiecznej pracy oraz 
planowanie i monitorowanie działań 
prewencyjnych w zakresie BHP,

• projekty inwestycyjne, które od-
nosić się będą przede wszystkim do 
aspektu bezpieczeństwa techniczne-
go (rozwoju, modyfi kacji i uspraw-
nienia stanu technicznego maszyn, 
urządzeń oraz systemów i środków 

ochronnych),
• projekty doradczo - inwestycyj-

ne, łączące wyżej opisane działania. 
Program jest zaadresowany do 

wszystkich płatników składek, ze 
szczególnym uwzględnieniem sek-
tora Małych i Średnich Przedsię-
biorstw. Poziom dofi nansowania 
został zróżnicowany ze względu na 
wielkość podmiotu, mierzony liczbą 
zatrudnionych pracowników.

Przedsiębiorca, który opłaca skład-
ki musi wypełnić wniosek i złożyć go 
do ZUS-u. Złożony wniosek podle-
ga ocenie przez ZUS. Po jego pozy-
tywnym rozpatrzeniu i podpisaniu 
umowy na realizację projektu, ZUS 
przekazuje połowę zaplanowanych 
środków przed wykonaniem projek-
tu, drugą połowę po jego zakończe-
niu - źródło: strona ZUS

Rodzaj 
przedsiębiorstwa

Liczba 
pracowników 

Procent 
budżetu 
projektu 

podlegający 
dofi nansowaniu

Maksymalna kwota dofi nansowania dla

projektów 
doradczych

(w PLN)

projektów 
inwestycyjnych 

(w PLN)

projektów 
doradczo

-inwestycyjnych 
(w PLN)

Mikro 
przedsiębiorstwa 1 - 9 90% 40 000 60 000 100 000 

Małe 
przedsiębiorstwa 10 - 49 80% 60 000 90 000 150 000 

Średnie 
przedsiębiorstwa 50 - 249 60% 80 000 180 000 260 000 

Duże 
przedsiębiorstwa 250 i więcej 20% 100 000 300 000 400 000 

Anna Dębska

Dofi nansowanie można otrzymać na projekty doradcze oraz projek-
ty inwestycyjne. Więcej informacji na ten temat w biuletynie na stronie 
www.sklodowscy.pl

Jeśli są Państwo zainteresowani wsparciem w uzyskaniu dotacji proszę o 
kontakt: tel. /22/ 242 60 51, adres e-mail: anna.debska@sklodowscy.pl

Anna Dębska

go spróbuj przygotować aromatycz-
ne ziołowe sosy na bazie jogurtu 
naturalnego.

3. Wybieraj przepisy z jak naj-
większą ilością warzyw, które wy-
pełnią objętościowo potrawę, ale 
mają mniej kalorii niż produkty 
pochodzenia zwierzęcego jak jajka, 
kiełbasy itp.

4. Nakładaj małe porcje i staraj się 
nie dokładać potraw. Dzięki temu 
nie przejadając się spróbujesz więcej 
świątecznych przysmaków.

5. Pij dużo wody i niesłodzonych 
herbat lub naparów z ziół - wypełnią 
żołądek, a przy okazji wspomogą tra-
wienie. 

Po biesiadowaniu warto namó-

wić rodzinę na wspólny spacer, aby 
przede wszystkim pobudzić meta-
bolizm i ułatwić trawienie. Wróci-
my orzeźwieni, a nie przemęczeni i 
przejedzeni. 

Jeżeli chciałbyś otrzymać więcej 
wskazówek wraz z przepisami na 
lekkie potrawy świąteczne, zachęca-
my do umówienia się na spotkanie 
z dietetykiem. Oprócz rad na Świę-
ta pomoże ulepszyć Twój jadłospis 
dopasowując go do Twoich potrzeb 
i stylu życia. Serdecznie zapraszamy

Centrum Dietetyczne 
Naturhouse Ząbki, 
ul. Orla 8  lok. 69 

(obok Poczty Polskiej)
tel. 604-110-153
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7SPOŁECZEŃSTWO

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

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 

Narodowy Dzień Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych

1 marca w Kościele Miłosierdzia 
Bożego w Józefowie odbyła się Msza 
Święta w intencji Ojczyzny i pole-
głych w Jej obronie. Uczestniczyli 
w niej przedstawiciele władz samo-
rządu Gminy Dąbrówka, delegacje 
Ochotniczych Straży Pożarnych, 
uczniowie z pobliskich szkół oraz 
mieszkańcy. Po wspólnej modli-
twie wszyscy udali się pod Pomnik 
Chwały Oręża Polskiego. Tam przed-

stawiciele władz samorządowych 
złożyli kwiaty. Wójt Gminy Dąbrów-
ka zaprosił mieszkańców na mecz 
odbywający się w hali sportowej w 
Dąbrówce. W siatkarskim starciu 
Młodej Ligi wzięły udział: AZS Po-
litechnika Warszawska i ZAKSA Kę-
dzierzyn Koźle.

Marcowe wydarzenia w GCK i 
Bibliotece

Dzięki staraniom Gminnego Cen-
trum Kultury i Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Dąbrówce mieszkańcy 

mogli wziąć udział w wielu cieka-
wych inicjatywach społeczno -kul-
turalnych w spotkaniach. Na uwagę 
zasługują „Babski wieczór” – spotka-
nie dla pań, podczas którego prze-
widziane były darmowe konsultacje 
ze specjalistami w zakresie wizażu, 
fryzjerstwa, kosmetologii, manicure 
i pedicure, kreowania wizerunku i 
zdrowego odżywiania. W połowie 
marca odbyła się projekcja fi lmowa 
dla dzieci. Z kolei 22 marca miały 
miejsce warsztaty przedświąteczne, 

podczas których, każdy mógł zapro-
jektować kartki świąteczne, poznać 
różne techniki malowania i ozdabia-
nia pisanek, malować i dekorować 
pisanki, wykonać palmę wielkanoc-

ną, dekorować ciasteczka i kompo-
nować wielkanocne stroiki.

Więcej informacji na stronie inter-
netowej i facebooku Gminnego Cen-
trum Kultury w Dąbrówce.

7 marca w hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Tłuszczu już po raz piąty odbył się fi nał plebiscytu „Róża Burmistrza 
Tłuszcza” oraz koncert z okazji Dnia Kobiet. Jest to uroczystość wszystkich 
kobiet, a ogromna ilość zgłoszeń w każdej kategorii pokazuje, ile wspania-
łych pań mieszka w gminie Tłuszcz. Tegoroczną galę mieli przyjemność 
poprowadzić Wioleta Kur oraz Konrad Suchocki.

Swoją obecnością zaszczyciło nas 
wielu znamienitych gości, a wśród 
honorowych gości znaleźli się m.in.: 
wicepremier, minister gospodarki Ja-
nusz Piechociński, minister Bożena 
Żelazowska.

Burmistrz Tłuszcza w swoim prze-
mówieniu podkreślił wyjątkowość 
i niepowtarzalność każdej z pań, 
życząc im uśmiechu i siły do po-
dejmowania kolejnych wyzwań, zaś 
wicepremier Piechociński podkreślił 
znaczenie kobiet w działalności spo-

łecznej oraz politycznej.
Po przedstawieniu zasad plebiscy-

tu, ogłoszono zwyciężczynie, które 
wybrała kapituła w składzie: bur-
mistrz Tłuszcza- Paweł Bednarczyk, 
przewodniczący Rady Miejskiej- 
Krzysztof Gajcy, wiceburmistrz 
Waldemar Banaszek oraz sekretarz 
Tomasz Jusiński.

W kategorii SAMORZĄD nomi-
nowane zostały: Katarzyna Rostek, 
Emilia Oleksiak, Marta Jabłecka, 

Janina Sokołowska oraz Wanda Ol-
szewska, która została wyróżniona 
Różą Burmistrza Tłuszcza.

W kategorii PRZEDSIĘBIOR-
CZOŚĆ nominowano: Anetę Klu-
kowską, Helenę Kruk oraz Janinę 

Sokołowską, która została laureatką 
w tej kategorii.

W kategorii DZIAŁALNOŚĆ 
SPOŁECZNA nominowane zostały: 
Janina Białek, Elżbieta Ewa Podgór-
ska, Małgorzata Bielecka, Jadwiga 
Boguszewska, Wiesława Jędrysiak, 
Iwona Komorek, Jadwiga Morka, 
Helena Milczarek- Biel, Barbara 
Wysocka, Lidia Matejak, Halina 
Zaręba, Aleksandra Skonieczna, Ja-
dwiga Stryjek, Anna Jaworska, Elż-

bieta Rosa, Teresa Zaręba, Agnieszka 
Szyszkowska, Feliksa Trzeszkowska. 
Różę Burmistrza Tłuszcza przyzna-
no Helenie Milczarek- Biel.

W kategorii EDUKACJA I KUL-
TURA nominowano: Annę Jawor-
ską, Irenę Kostrzewę, Stanisławę 
Sztompkę, Jadwigę Brwinowską, 
Małgorzatę Bielecką oraz Annę 
Rychtę i to właśnie ona została wy-
różniona w tej kategorii.

W kategorii SUPERKOBIETA no-
minowano: Jadwigę Boguszewską, 
Katarzynę Rostek, Emilię Kalinow-
ską, Jadwigę Morkę, Emilię Oleksiak, 
Ewę Grażynę Białek, Apolonię Sasin 
oraz Iwonę Komorek. Kapituła przy-
znała nagrodę Jadwidze Morce.

Podczas V edycji plebiscytu tytuł 
Róży Róż powędrował do Jadwigi 
Boguszewskiej.

Każda z nominowanych pań pod-
czas swojego święta otrzymała pa-
miątkę w postaci broszki, dyplomu 
oraz róży, zaś laureatki zostały do-
datkowo obdarowane statuetką, bu-
kietem kwiatów, a także nagrodami 
od sponsorów i zaproszonych gości.

Dla wszystkich zebranych gości 
wystąpił mieszkaniec Tłuszcza  - Ar-
nold Kłymkiw. Niezwykle utalen-
towany mężczyzna, który za swój 
występ został nagrodzony gromkimi 
brawami. Jednak to nie był jeszcze 
koniec wrażeń. Na scenie pojawił się 
fi nalista pierwszej edycji programu 
„X Factor”- Wojciech Ezzat. Podczas 
swojego koncertu stworzył niezwy-
kły klimat, a swoją elegancją, klasą i 
wyjątkowością oczarował słuchaczy.
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Jakie cechy i umiejętności powinien 
posiadać prezydent RP? Czy ma je 
Adam Jarubas?

Prezydent powinien być człowiekiem 
dialogu, wrażliwym na sprawy obywa-
teli, moderatorem ważnych dyskusji 
dotyczących wyzwań, które stoją przed 
Polską. Jego zadaniem jest jednoczenie 
Polaków wokół najważniejszych proble-
mów, budowanie współpracy między 
parlamentem, rządem a prezydentem.

Obecnie rola prezydenta przypomina 
nieco notariusza. Ja chcę wyjść poza tę 
rolę i proponuję – na bazie własnych 
doświadczeń z Polski lokalnej, z pracy w 
samorządzie – praktykę pochylania się 
nad problemami Polaków i próby roz-
wiązywania tych problemów. 

Z natury jestem koncyliacyjny, praco-
wałem w różnych koalicjach, zarówno 
z PiS-em, jak i z PO. Jestem zwolenni-
kiem łączenia, budowania przestrzeni 
do dialogu, a nie dzielenia. To jest dziś 
polskiej polityce bardzo potrzebne. Po 
długim okresie wojny polsko-polskiej, 
wojny PO-PiS-u, potrzebujemy dobrej 
zmiany. Głęboko wierzę, że taką dobrą 
zmianę mogę dać polskiej polityce.

Mam w sobie dużo pokory, wyni-
kającej z mojej pracy i z szacunku dla 
zawodu rolnika. Jest to wartość, która 
mnie wewnętrznie konstytuuje, a jed-
nocześnie daje siłę w rozwiązywaniu 
problemów. Reszty można się nauczyć. 
Jak twierdzi prof. Aleksander Smolar, 
prezydent może i powinien korzystać 
z szerokiego grona doradców, tworząc 
wokół siebie zaplecze intelektualno-po-
lityczne, które będzie generować nowe 
pomysły i idee, podpowiadać prezyden-
towi inicjatywy ustawodawcze, aby był 
on ważnym współkreatorem polityki w 
kraju. 

Nie bez kozery padło pytanie o ce-
chy charakteru przyszłego prezyden-
ta. Czy pana wrażliwość nie została 
wystawiona na próbę poprzez ataki 
medialne, dotyczące kandydata Jaru-
basa, który świetnie orientuje się w 
polityce krajowej, natomiast popełnia 
gafy w polityce zagranicznej? Mowa 
tu o skomentowaniu przez pana za-
rzutów pod adresem Viktora Orbana.

Zaprotestowałem przeciwko temu, w 
jaki sposób podjęto w naszym kraju sze-
fa rządu, wybranego większością gło-
sów obywateli suwerennego państwa, 
jakim są Węgry. Język udzielania mu 
reprymendy, czy też jak ktoś to określił 
– „wytargania za uszy”, sprawił, że nawet 
środowiska niezbyt przychylne V. Orba-
nowi poczuły się tym dotknięte. W dy-
plomacji nie powinno mieć to miejsca. 
Dziś wiele mówi się o potrzebie budo-
wania jedności w strukturach NATO, 

Unii Europejskiej jako odpowiedzi na 
imperialne zakusy Putina. Jak mamy 
budować tę jedność, odwracając się do 
Węgrów plecami? 

Rozumiem, że reakcje polskich poli-
tyków były odreagowaniem spotkania 
Orbana z Putinem. Ale przecież spo-
tkanie to odbyło się w celu podpisania 
nowej umowy gazowej, gdyż Węgry 
płaciły wielomiliardowe kwoty nawet za 
niewykorzystany gaz. Nie odczytałem z 
wypowiedzi premiera Węgier wypisy-
wania się ze scenariusza europejskiego 
czy NATO. To, że spotkał się on z prezy-
dentem Rosji było podyktowane dbało-
ścią o twardy interes własnego państwa. 

Takiego podejścia brakuje mi w polskiej 
dyplomacji, a mianowicie działania 
propolskiego, stanowczej obrony spraw 
polskich. 

Jest pan marszałkiem województwa 
świętokrzyskiego już trzecią kadencję. 
Czego nauczyło pana sprawowanie tej 
funkcji? Czy te doświadczenia mogą 
przydać się głowie państwa?

Zdecydowanie tak. Mocne osadzenie 
w terenie, gdzie bezpośrednio rozwią-
zuje się problemy obywateli pozwala 
poznać ich potrzeby. W Polsce lokalnej 
lepiej widać rzeczywiste problemy spo-
łeczne, których z Warszawy często się 
nie dostrzega. Jest to wrażliwość na dy-
lematy tzw. zwykłych ludzi i te doświad-
czenia chcę przenieść wyżej. Uważam, 
że to duża wartość, która mnie wyróż-
nia.

W kampanii prezydenckiej chcę mó-
wić językiem samorządów lokalnych. 
Obok ważnych spraw, bezpośrednio 
związanych z kompetencjami prezy-
denta, jak obronność, sprawy między-

narodowe, kwestie dziedzictwa kultu-
rowego czy współpraca z Polonią, chcę 
mówić również o problemach samorzą-
dów. Po 25 latach polskiej wolności war-
to dostrzec potrzebę nowych regulacji w 
zakresie fi nansów samorządów, ustale-
nia standardów zadań przez nie realizo-
wanych, wyceny kosztów takich działań 
i czy samorządy mają na to pieniądze. 
Lawinowo rosnące wydatki, np. eduka-
cyjne, pokazują, że państwo przekazuje 
realizację wielu zleceń samorządom, ale 
zazwyczaj z niepełnym fi nansowaniem. 
W rezultacie wiele samorządów jest dzi-
siaj w bardzo trudnej sytuacji. 

Ważnym elementem debaty o kon-

dycji państwa powinna być rozmowa 
o tym, w jakiej kondycji są polskie sa-
morządy i co zrobić, aby je wzmocnić 
jako ważną przestrzeń obywatelską, w 
ramach której realizuje się większość 
zadań publicznych w gminach, powia-
tach, województwach. Zrobiono już 
wiele. Ustawa z 1990 r. o samorządach 
gminnych uwolniła ogromną energię 
społeczną, ale dziś należy zastanowić 
się, co jeszcze poprawić, aby samorządy 
mogły działać skuteczniej.

Pozostańmy jeszcze przez chwilę 
przy pańskich doświadczeniach sa-
morządowych. Otóż niektórzy mówią 
o samorządowcach tak: „Może i rze-
czywiście jest świetnym gospodarzem 
u siebie, w swoim terenie, odniósł tam 
naprawdę duże sukcesy, ale brak mu 
szerszego spojrzenia na sprawy całego 
państwa”. Jak pan przekona do siebie 
osoby, które tak uważają?

Odpowiedzią jest to, co mam do za-
proponowania w obszarze kompetencji 
prezydenckich, o czym mówiłem wcze-

śniej. Jeśli ktoś twierdzi, że prezydentura 
może być tylko zwieńczeniem wielolet-
niej aktywności politycznej kandydata, 
to przypominam, że prezydent Kwa-
śniewski gdy obejmował urząd prezy-
denta, był w moim wieku. Wielu nie 
dawało mu szans w starciu z Lechem 
Wałęsą, a jednak dał radę. John Ken-
nedy, gdy został prezydentem, miał 43 
lata, a droga do najwyższej godności w 
Stanach Zjednoczonych bardzo często 
wiedzie przez stanowisko gubernatora, 
czyli poprzez doświadczenia z terenu. 
Rozeznanie spraw w mikroskali własne-
go regionu daje bowiem ogląd i świado-
mość tego, jak funkcjonuje państwo. 

Większość pana konkurentów w 
wyścigu o fotel prezydencki pocho-
dzi z dużych miast, tymczasem pan 
nie ukrywa tego, że jest „chłopakiem 
z Błotnowoli”. Wydaje się, że to pan 
staje się naturalnym reprezentantem 
Polski lokalnej. Czy czuje się pan nim? 

Tak, nie wstydzę się tego. Wywodzę 
się ze środowiska wiejskiego i znam 
problemy tych ludzi. Sam pracowałem 
w gospodarstwie, które teraz przy po-
mocy rodziców prowadzi mój młodszy 
brat. Należy pamiętać, że „większość 
Polaków nie żyje w kilku wielkich 
miastach. Polacy żyją w miastach, mia-
steczkach i wsiach” – przypominał prof. 
Wnuk-Lipiński. 

Nie oznacza to jednak, że nie znam 
spraw środowisk miejskich. Mieszkam 
na wsi pod Kielcami, znane mi są więc 
problemy aglomeracji. Także dzięki 
sprawowanej od kilku lat funkcji mar-
szałka województwa świętokrzyskiego. 
W dyskusji o wyzwaniach rozwojowych 
wiele mówi się o polityce miejskiej, o 
szczególnej roli aglomeracji. Jestem 
zwolennikiem idei zrównoważonego 
rozwoju, czyli szukania pomysłów i 
rozwiązań, które dadzą równe szanse 
miastu i wsi. 

Wspomniał pan w naszej rozmowie 
o prezydencie Johnie F. Kennedym, do 
którego coraz częściej pana się porów-
nuje. John F. Kennedy odniósł sukces 
wyborczy dzięki zwycięstwu w deba-
cie telewizyjnej ze starszym od siebie 
i bardziej doświadczonym Richardem 
Nixonem. Może uda się zatem namó-
wić prezydenta Bronisława Komo-
rowskiego do debaty z panem?

Mam przede wszystkim nadzieję, że 
takie debaty się odbędą. Na razie trwa 
klasyczna „debata o debatach”. Ze swej 
strony złożyłem propozycję, aby w 
pierwszą niedzielę po rejestracji kan-
dydatów odbyła się debata z udziałem 
wszystkich zarejestrowanych, a także 
urzędującego prezydenta. Druga deba-
ta mogłaby odbyć się na tydzień przed 

wyborami. Wypada to akurat 3 maja, w 
rocznicę uchwalenia Konstytucji, która 
zasadę równości wynosiła na piedestał. 
Byłoby to symboliczne oddanie szacun-
ku jej zapisom.

Czy decyzja o kandydowaniu i pro-
wadzenie kampanii wyborczej rodzi 
wiele stresów czy też budzi ducha wal-
ki?

Jest to przede wszystkim ogromne 
poczucie odpowiedzialności za okazane 
mi zaufanie, ale jednocześnie możliwość 
sprawdzenia się oraz zmierzenia z wła-
snymi słabościami. To wyzwanie poka-
zuje, jak wiele jeszcze obszarów muszę 
poznać kompetencyjnie. Jest to więc dla 
mnie czas ogromnej nauki. Współpra-
cuję z gronem ekspertów. Cieszę się, że 
Władysław Kosiniak-Kamysz zechciał 
być szefem rady programowej. Spotyka-
my się niemal codziennie i zastanawia-
my, jak wypracować program wybor-
czy, czerpiąc z ludzkiej mądrości. Nie 
ma idealnej recepty i stuprocentowego 
scenariusza. Chcę budować program 
w oparciu o postulaty ludzi zgłaszane 
podczas spotkań w regionach. Odwie-
dziłem już wiele miejsc w kraju, mam 
zaplanowane kolejne wyjazdy. Podczas 
spotkań i dyskusji każdy może wnieść 
swoje pomysły i doświadczenia. Na-
sza przestrzeń programowa jest nadal 
otwarta.

Kilka miesięcy temu zakończyła 
się kampania samorządowa, w której 
pan uczestniczył, a już rozpoczyna się 
rywalizacja o fotel prezydenta RP. Jak 
pana decyzję o kandydowaniu przyję-
ła rodzina?

Moi najbliżsi przyjęli ją ze zrozumie-
niem, aczkolwiek nie bez obaw. Wyraża 
je szczególnie moja żona. Doskonale to 
rozumiem, bo to na nią spadł główny 
ciężar i obowiązek zadbania o naszych 
synów. Są w wieku 13 i 8 lat i jest to okres, 
gdy potrzebują ojca. Wszystkie wolne 
chwile będę spędzał z nimi, chociaż 
podczas kampanii prezydenckiej nie bę-
dzie ich zapewne zbyt wiele. Poprosiłem 
ich o wyrozumiałość i mam nadzieję, że 
uda nam się jakoś przetrwać ten ciężki 
czas. Zdaję sobie sprawę, że dla moich 
najbliższych będzie to bardzo trudny 
etap, ale dla mnie to największe życio-
we wyzwanie. Myślę, że to wyczuwają i 
ta rodzinna solidarność mnie umacnia. 
Żona towarzyszyła mi podczas inaugu-
racji kampanii prezydenckiej w Nowym 
Korczynie. Bardzo mnie wspiera, cho-
ciaż jako góralka świętokrzyska czasem 
potrafi  powiedzieć wprost, co sądzi na 
temat mojej aktywności (śmiech).

Rozmawiały: Dorota Olech 
i Janina Tomczyk
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Rozmowa z Adamem Jarubasem, marszałkiem województwa świętokrzyskiego, kandydatem PSL na prezydenta RP 


