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Dokończenie str. 9

„Porozmawiajmy o Kobyłce”

Po raz kolejny odbyło się spotkanie kobyłkowskich przedsiębiorców z 
przedstawicielami władz samorządowych. Cykliczne śniadania z bizne-
sem to dyskusyjne forum, na którym omawiane są najważniejsze dla mia-
sta Kobyłka kwestie. Pomysł Roberta Roguskiego, burmistrza Kobyłki, 
aby zintensyfi kować kontakty samorządu i przedsiębiorców jest dobrym 
przykładem tego, jak można patrzeć na  problemy miasta w sposób kom-
pleksowy. Poznać i brać pod uwagę zdanie tych, którzy tworzą miejsca 
pracy i współtworzą budżet miasta.

Już od ponad tygodnia Szpi-
talem Powiatowym w Wołomi-
nie zarządza Andrzej Gruza, 
55-letni absolwent Uniwer-
sytetu Warszawskiego i Uni-
wersytetu w Białymstoku, od 
wielu lat zawodowo związany z 
ochroną zdrowia. 

Zarząd powiatu bardzo sze-
roko informował o tym nabo-
rze. Ogłoszenie o  konkursie na 
stanowisko ukazało się także w 
mediach ogólnopolskich. Ośmiu 

kandydatów złożyło swe oferty. 
Specjalnie powołana komisja 
miała za zadanie wybrać najlep-
szego fachowca spośród nich. 

Andrzej Gruza ukończył m.in. 
studia podyplomowe na kie-
runku Ekonomika Zdrowia na 
Wydziale Nauk Ekonomicznych 
UW,  a wcześniej studiował na 
Wydziale Prawa Uniwersytetu 
w Białymstoku. W swej długo-
letniej drodze zawodowej zdo-
był różnorodne doświadczenie. 

Był m.in. dyrektorem Szpitala 
Powiatowego w Ełku, prezesem 
zarządu Patron sp. z o. o. w War-
szawie, kierował Przedsiębior-
stwem Usług Komunalnych w 
Augustowie. Przez blisko 7 lat 
na stanowisku kierowniczym w 
Instytucie "Pomnik-Centrum 
Zdrowia Dziecka". 

Piotr Kaczorek, 
Rzecznik Prasowy 

Starostwa wołomińskiego 

Przed takim dylematem stoją 
władze Tłuszcza. Jak się okazu-
je główny budynek na stadionie 
miejskim został wybudowany 
bez pozwolenia na budowę, z 
resztą tak jak kanalizacja desz-
czowa oraz trybuny. Czy sta-
dion, na który wydatkowano 
kilkaset tysięcy złotych czeka 
taki sam los jak fundamenty 
pod salę gimnastyczną?

Gdyby tak się stało gmina stra-

Miejsce 
na Twoją 
Reklamę

ciłaby nawet ok.1 mln zł. A to 
zaspokoiłoby tylko powinności 
proceduralne. Na budowę ko-
lejnego budynku trzeba byłoby 
przeznaczyć podobną kwotę. No 
chyba, że zostałaby ona odzyska-
na od osób, które doprowadziły 
do tego stanu rzeczy. Jak pamię-
tamy budowa nielegalnych fun-
damentów znalazła swój finał w 
sądzie, który wydał wyroki ska-
zujące. Czy tym razem historia 
znów się powtórzy? 

Wydaje się, że legalizacja tej 
inwestycji, którą wstępnie szacu-
je się na ok. 250 tys. byłaby naj-

mniej dotkliwą karą. Nie zmienia 
to jednak faktu, że byłyby to nie-
potrzebnie wydane pieniądze. Za 
nie można byłoby wybudować 
np. znaczącą część hali gimna-
stycznej.

Zważywszy jednak na stan tego 
zaledwie kilkuletniego budynku 
(popękane ściany, odpadające 
płytki, wdzierający się grzyb), 
wydaje się, że nawet i kwota 
ćwierć miliona jest wysoce nie-
adekwatna do wartości tego bu-
dynku. 

red.    

SERWIS KLIMATYZACJI,
MONTAŻ INSTALACJI LPG,

MECHANIKA, WULKANIZA-
CJA, ELEKTRYKA I DIAGNO-

STYKA KOMPUTEROWA
ZĄBKI, ul. KS SKORUPKI 69

503 051 777
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• 24 maja, Miejska Biblioteka Publiczna godz. 10.00 Ciastko z Bajką i spek-
takl „Gęsi Baby Jagi” ze specjalnym udziałem Laury Łącz

• 1 czerwca, Miejska Biblioteka Publiczna godz. 11.00, wystawa fotografi i 
„To ja, Dziecko”. 

MARKI
TURYSTYCZNE:

ZĄBKI

SPORTOWE:

SAMORZĄDOWE:

SAMORZĄDOWE, KULTUROWE, SPORTOWE:
• 4-9 czerwca DNI WOŁOMINA

• DWUDNIOWA WYCIECZKA Z PRZEWODNIKIEM DO LICHENIA. 
4. VI. 2013  wtorek oraz 5. VI 2013 środa. Koszt: 135 zł (przejazd autokarem, 
nocleg oraz 3 posiłki i NNW). Zapisy do 23. V. w sekretariacie MOK-u pn - pt. 
w godz. 14 – 19 .

• 25 maja odbędą się kolejne, już czwarte  Mistrzostwa Szkoły Podstawo-
wej 2 Marki w Gimnastyce Sportowej. Zawodnicy będą prezentowali swoje 
umiejętności na sali gimnastycznej szkoły. Zgromadzona publiczność będzie 
mogła oglądać młodych gimnastyków w trzech konkurencjach: ćwiczenia 
wolne, skok przez kozła oraz w ćwiczeniach równoważnych. Zapraszamy bar-
dzo serdecznie wszystkich miłośników sportów gimnastycznych w sobotę, 25 
maja br. do Szkoły Podstawowej nr 2 w Markach Start godzina 10.00.

• Burmistrz Miasta Marki zaprasza mieszkańców na „X Marecką Majówkę 
Rowerową” w dniu 25 maja 2013 roku.  Start: godz. 10:00. Miejsce: Kompleks 
Sportowy „Orlik” ul. Okólna 14 przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Markach. 
Meta: Rancho Bena, gmina Nieporęt

• II edycja Konkursu wiedzy o Unii Europejskiej "Markowianin, Polak, Eu-
ropejczyk, czyli nie taka Unia straszna.". Finał przeprowadzony zostanie w 
siedzibie MOK 28 maja o godz. 11:00.

Na dwójkę laureatów czeka kilkudniowy wyjazd do Brukseli ufundowany 
przez patrona honorowego konkursu europosłankę prof. Danutę Hübner. 

SAMORZĄDOWE:

• Miasto Ząbki, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach, Publiczne 
Gimnazjum nr 1 oraz Miejskie Centrum Sportu zapraszają na VI Bieg Ząb-
kowski w akcji Cała Polska Biega. Data biegu: 26 maja 2013. Start o godz. 
11.00.Odbiór pakietów startowych w dniu biegu w godz. 9.30-10.30 w biurze 
zawodów Gimnazjum nr 1 przy ul. Harcerskiej 9. Start: Publiczne Gimna-
zjum nr 1 ul. Harcerska 9. Meta: Stadion Miejski ul. Słowackiego 21. Dystans: 
5 km. Zapisy do dnia 24 maja 2013 r do godz. 12.00 drogą elektroniczną mo-
sir@zabki.pl lub telefonicznie 22  674-11-64 wew. 101.

• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Słowackiego 21 zaprasza na Dzień 
Matki na sportowo w godzinach 13.00 -15.00. 

• Zarząd Koła Wędkarskiego PZW nr 61 Ząbki serdecznie zaprasza na 
zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta Ząbki, które odbędą się 26 
maja 2013r. na terenie glinianek w Zielonce. Rozpoczęcie zawodów o godzi-
nie 7:00. 

SPORTOWE:

• 24 maja -150-lecie istnienia Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. Franciszka 
Kleeberga

• Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na Finał XXIII Festiwali Piosenki, Ząb-
ki 2013, w sobotę, 25 maja, o godz. 10:00 sala MOK, ul. Słowackiego 21 (try-
buna sportowa) 

• 31 maja – koniec terminu składania prac w konkursie „Dama z łasiczką 
– a może niekoniecznie?”

SAMORZĄDOWE:
• 2 czerwca od godz. 14.00 – Fe-

styn z okazji Dnia Dziecka

TŁUSZCZ
SAMORZĄDOWE:

• 8 – 9 czerwca na Stadionie Miej-
skim w Tłuszczu przy ul. Polnej – 
Dni Tłuszcza.

ZIELONKA

• 26 maja, godz. 16.30, Ośrodek 
Kultury i Sportu - OSTATNIE W 
SEZONIE Spotkanie z Teatrem dla 
dzieci! - „Pinokio”.

• Chcecie zasmakować przygody? 
Poznać wesołe życie pirackiej braci? 
Skosztować morskich niebezpie-
czeństw? Przeżyć radość z odnale-
zienia skarbu? Jeśli tak, to płyńcie z 
nami do najwspanialszych portów 
świata. Weźcie mamę, tatę, siostrę, 
brata, kolegę i koleżankę – każda para 
rąk się przyda! DZIEŃ DZIECKA w 
Zielonce Z BRACIĄ PIRACKĄ! 2 
CZERWCA. GODZ.12.00-20.00

DLA NAJMŁODSZYCH:

SPORTOWE:

KULTUROWE:

RADZYMIN

• 24 maja, godz. 17.00, Miejska Sala Koncertowa im. F. Chopina w Radzy-
minie – spektakl uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Słupnie „Dobrze widzi 
się tylko sercem”.

• 26 maja, godz. 18.00, Miejska Sala Koncertowa im. F. Chopina w Radzy-
minie – Koncert Radzymińskiej Orkiestry Dętej „Dzień Matki”.

DLA NAJMŁODSZYCH:
• 29 maja, godz. 18.00, Miejska Sala Koncertowa im. F. Chopina w Radzy-

minie – „Ambaras z zaczarowanym lesie” - spektakl dla dzieci w wykonaniu 
Teatru Malucha

• 3 czerwca, godz. 16.00 i 18.00, Miejska Sala Koncertowa im. F. Chopina 
w Radzyminie – Teatr 15 zaprasza na „Królewnę Śnieżkę i 7 krasnoludków”, 
cena biletu 5 zł, do nabycia w dniu spektaklu od godz. 10.00.

JADÓW
KULTUROWE:

• W dniach 21 – 24 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Jadowie w ra-
mach Jadowskich Dni Kultury Ludowej odbędą się warsztaty dla uczniów 
szkół z terenu gminy Jadów.

• 26 maja, od godz. 14.00 - Plac przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w 
Jadowie – Festyn Gminny „Raz na Ludowo”. W programie: występy przed-
szkolaków i gimnazjalistów, konkursy i zabawy, występ zespołu „Seniorynki”, 
występ Eko-Kabaretu z Urli, zabawa taneczna, koncert zespołu Tamarysze. 

SPORTOWE:
• 1 czerwca, godz. 13.00 – Uczniowski Klub Sportowy przy Liceum Ogól-

nokształcącym im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach zaprasza na Tur-
niej Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar Równiny Wołomińskiej.

KLEMBÓW
SAMORZĄDOWE:

• 25 maja, godz. 10.00 – 14.00, Park za Szkołą w Woli Rasztowskiej, II Pik-
nik Rodzinny. Czekają wspaniałe atrakcje: pokaz sprzętu wojskowego, pokaz 
uzbrojenia i umundurowania, grochówka wojskowa, grill, muzyka na żywo, 
niespodzianki i zabawy dla dzieci.

• 26.05.2013 r., godz. 13.30 , Polska 
Biega i spaceruje w Starym Kraszewie, 
Start i Meta biegów umiejscowione 
będą w okolicach Karczmy Rządza w 
Starym Kraszewie. Biegi odbędą się 
na dystansach:- 500 metrów dla dzieci 
(w dwóch grupach 6-7 lat, 8-9 lat), 1,5 
km dla młodzieży (w dwóch grupach: 
10-12 lat, 13-17 lat), bieg rodzinny dla 
wszystkich uczestników (młodszych i 
starszych, biegających i uprawiających 
nordic walking) na dystansie około 3 
km. Bieg rodzinny będzie miał charak-
ter czysto rekreacyjny i ma podkreślać 
ideę wspólnego biegania dla przyjem-
ności. Dla preferujących spacery in-
struktaż z nordic walking przeprowa-
dzi wykwalifi kowany instruktor, który 
zapewni również możliwość bezpłat-
nego wypożyczenia kijków do nordic 
walking.

• 1 czerwca, plac zabaw w Rosz-
czepie, od godz. 13.00, Stowarzysze-
nie "Przyszłość Roszczepu" realizuje 
projekt "Wszystkie dzieci nasze są". 
W programie: występy uczniów, za-
bawy dla dzieci, pieczenie kiełbasek 
przy ognisku, tańce.
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3SAMORZĄD

Rozmowa z burmistrzem Wołomina Ryszardem Madziarem.

WOŁOMIN

Rozmawiał
Mirosław
Oleksiak

W ostatnim czasie daje się za-
uważyć dużą aktywność samorzą-
du wołomińskiego w odniesieniu 
do przedsiębiorców. Z czego to 
wynika?

Idea współpracy z przedsiębior-
cami od zawsze była mi bliska. 
W momencie gdy zostałem bur-
mistrzem Wołomina, nie miałem 
żadnych instrumentów, aby móc 
skonsultować z lokalnym środo-
wiskiem przedsiębiorców sprawy, 
które ich bezpośrednio dotyczą, 
np. kwestia planów czy warunków 
zabudowy czy nawet wsparcie, ja-
kiego by potrzebowali. Wychodząc 
temu naprzeciw, powołaliśmy radę 
gospodarczą jako organ doradczy 
burmistrza. W radzie zrzeszeni są: 
lokalni przedsiębiorcy, stowarzy-
szenia gospodarcze. Dzięki niej 
powstało już kilka inicjatyw, nad 
którymi obecnie pracujemy. Mam 
tu na myśli m.in. kwestię powołania 
strefy gospodarczej w Wołominie, 
w której mogliby funkcjonować 
przedsiębiorcy z zewnątrz. Poru-
szane były także sprawy związane 
z wydawaniem warunków zabudo-
wy, uchwalaniem planów zagospo-
darowania przestrzennego, a także 
kwestie związane z podatkiem. 
Pierwsze spotkania potwierdzają, że 
jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. 
Rozwój przedsiębiorczości generuje 
większe wpływy w naszej gminie, 
dlatego musimy robić wszystko, aby 
w Wołominie stworzyć ku temu jak 
najlepsze warunki. Dobra współ-
praca daje obopólne korzyści. 

Rozwój przedsiębiorczości 
można tutaj rozpatrywać w dwóch 
płaszczyznach. Pierwsza to zapew-
nienie optymalnych warunków 
dla rodzimych przedsiębiorców, 
działających tu od dziesięcioleci, a 
druga sprawa to tworzenie warun-
ków dla przedsiębiorców, którzy 
mogliby przybyć do Wołomina z 
zewnątrz. W grę mogłyby wcho-
dzić większe fi rmy, które dawały-
by miejsca pracy. Jak Pan ocenia 
sytuację w Wołominie w tym za-
kresie?

 Aby podmioty z zewnątrz mo-
gły przybyć do Wołomina, trzeba 
spełnić kilka warunków. Niektóre 
są uzależnione od nas jako miasta, 
ale nie bez znaczenia są też uwarun-
kowania zewnętrzne jak np. dobry 
dojazd do Wołomina. To jeden z 
większych problemów naszej gmi-
ny, który hamuje jej rozwój. Do tej 
pory nie ma drogi, która dobrze 
skomunikowałaby gminę Wołomin 
z Warszawą. Na szczęście pojawiło 
się światełko w tunelu w postaci 
węzła Wołomin na trasie S8, który 
będzie realizowany do roku 2016 – 
2017, co ułatwi skomunikowanie ze 
stolicą.

B a r d z o 
ważna jest 
też kwe-
stia prze-
b u d o w y 
linii kole-
jowej E75, 
biegnącej 
przez Wo-
łomin, ale 
to też per-
s p e kt y w a 
2015 roku. 
Istotna jest 
też sprawa 
b u d o w y 
linii metra 
do stacji 
Warszawa 
Wileńska. 

R ó w -
n o l e g l e , 
w tym sa-
mym czasie musimy też wykonać 
pewną pracę, aby przygotować się, 
gdy będą już dostępne te możliwo-
ści komunikacyjne. W tym kon-
tekście ważna jest kwestia planów 
zagospodarowania przestrzennego 
związanych z przedsiębiorczością, 
tak aby stworzyć strefy, w których 
przedsiębiorczość mogłaby funk-
cjonować, gdzie mogłyby powsta-
wać zakłady pracy.

Jako miasto mamy też swoje te-
reny zlokalizowane na obrzeżach 
miasta, które chcielibyśmy przezna-
czyć pod działalność gospodarczą. 
Jest tylko jeden mankament - trzeba 
je uzbroić we wszystkie media oraz 
wybudować drogi. Jest to plan, któ-
ry musimy wykonać do 2015 - 2017 
roku, kiedy będzie już możliwość 

dojazdu.
 Na terenie powiatu wołomiń-

skiego odbywają się co jakiś czas 
spotkania informacyjne w sprawie 
ważnej i głośnej przebudowy linii 
kolejowej. Czy w Wołominie jest 
już wszystko na tyle uzgodnione, 
że te wszystkie rozwiązania zapro-
ponowane w pierwotnym kształ-
cie są na tyle satysfakcjonujące 
wszystkich, że nie ma potrzeby 
czegokolwiek zmieniać?

W tej chwili nie ma jeszcze osta-
tecznego projektu. Na razie prowa-
dzone są spotkania negocjacyjne. 
Zapoznaliśmy się z założeniami 
projektu. Warto podkreślić bardzo 
dobrą współpracą między fi rmą, 
która będzie realizowała tę inwe-

stycję, a naszymi urzędnikami. Za 
nami już kilka spotkań. Rozmawia-
liśmy na temat konkretnych roz-
wiązań, wnosiliśmy również swoje 
uwagi. Dla nas jest to olbrzymia 
szansa, oprócz modernizacji dwóch 
przejazdów kolejowych w ulicach 
Sasina i Niepodległości, gdzie po-
wstaną tunele, dodatkowo udało 
nam się wynegocjować w ramach 
współpracy i dobrych kontaktów 
podziemne przejście piesze na wy-
sokości ulicy Sikorskiego.

 Jaka jest polityka inwestycyjna 
gminy, co ma dla Państwa priory-
tetowe znaczenie? 

Olbrzymim mankamentem 
miasta i gminy całego terenu aglo-
meracji wołomińskiej jest kwestia 
dróg. To nie ulega dyskusji. Drogi 

były w fatalnym stanie i od pierw-
szych godzin swojego urzędowania 
nastawiłem się na poprawę tego 
stanu rzeczy. W tej chwili kilkana-
ście ulic zostało już wykonanych. 
Kolejne są w trakcie realizacji. To, 
co udało nam się wykonać w ciągu 
tych dwóch i pół roku, uważam za 
olbrzymi sukces.

Część obiektów oświatowych była 
w stanie pozostawiającym wiele do 
życzenia, np. szkoła w w Majdanie. 
Postanowiliśmy wybudować cały 
zespół w Leśniakowiźnie, oprócz 
samej szkoły jest przedszkole, sala 
gimnastyczna oraz boiska. Ta część 
Wołomina jest bardzo rozwojowa. 
Drugim dylematem było wołomiń-
skie przedszkole nr 9 przy ul. Piłsud-

skiego. Przedszkole 
straciło swój okres 
użytkowania już bar-
dzo dawno. Szybko 
podjęliśmy decyzję, 
że trzeba realizować 
tę inwestycję. Są to 
duże inwestycje, ab-
sorbujące też pod 
kątem fi nansowym, 
przedszkole to koszt 
ok. 9 mln zł, szkoła 
- 8,5 mln zł. Dużo 
uwagi poświęcamy 
całej infrastrukturze 
sportowej. Proszę 
sobie wyobrazić, 
że mieliśmy szkołę 
sportową, gdzie nie 
było boisk. Stara-
my się zmieniać ten 
stan rzeczy. Udało 
nam się wybudować 
„Orlika” przy Zespo-

le Szkół nr 5, niedawno otworzyli-
śmy drugiego „Orlika” przy Zespole 
Szkół nr 3, na największym osiedlu 
w Wołominie. W ciągu dwóch i pół 
roku wybudowaliśmy 9 boisk ze 
sztuczną nawierzchnią.

 Przez całe lata Wołomin nie 
był najlepiej postrzegany przez 
otoczenie zewnętrzne. Wydaje 
się, że tamte złe czasy mamy bar-
dzo dawno za sobą i o Wołominie 
słyszy się już coraz lepiej. Jak Pań-
stwo zamierzacie podtrzymać ten 
pozytywny trend?

Ważne jest, aby sami wołomi-
nianie poczuli się dobrze w swoim 
mieście i to jest ta praca, jaką wy-
konujemy przez ostatnie dwa lata. 
Chodzi nam o to, aby mieszkańcy 
mogli wypoczywać w Wołominie, 

aby spędzali tu wolny czas i aby 
chwalili się Wołominem, że jest tu 
sympatycznie, że jest to dobre miej-
sce do życia.

Staramy się kłaść olbrzymi nacisk 
na infrastrukturę oświatową, na 
obiekty sportowe, tam, gdzie miesz-
kańcy mogą spędzać swój wolny 
czas. Ważna jest dla nas także tro-
ska związana z miejskimi terenami 
zieleni. Ważnym elementem atmos-
fery miejskiej, tworzącym klimat, są 
restauracje i kawiarnie.

Nie bez znaczenia jest też oferta 
sportowo-kulturalna, jaką propo-
nuje miasto, a naprawdę mamy się 
czym pochwalić. Przy tej okazji 
składam ogromne podziękowania 
dyrektorowi OSiRu Piotrowi Szul-
cowi za wspaniałą pracę, dzięki 
której w aktywne uprawianie sportu 
włączają się setki, a nawet tysiące 
osób. Podobne podziękowania kie-
ruję również do dyrektor MDK Ma-
rzeny Małek, która wykonuje swoją 
pracę przede wszystkim jako wiel-
ki animator kultury. Miejski Dom 
Kultury w tym momencie pęka w 
szwach. Szczególnie w ostatnim 
roku liczba osób korzystających z 
oferty MDK bardzo się zwiększyła. 
Powtórzę raz jeszcze: zależy nam, 
aby przede wszystkim wołominia-
nie czuli się dobrze w swoim mie-
ście i mieli wpływ na to, co się dzieje 
wokół nich.

Pozytywnie można oddziaływać 
poprzez organizację ważnych wy-
darzeń o charakterze historycz-
nym, sportowym czy kultural-
nym. Na co Państwo stawiacie?

Bez wątpienia naszym kluczo-
wym atutem jest Ossów. Chcemy, 
aby to miejsce stało się żywym po-
mnikiem historii. 

W tym roku rozpoczynamy 
również Festiwal Piosenki Mię-
dzywojennej „Orchidea” im. Wiery 
Gran, który ma na stałe zagościć 
w kalendarzu wydarzeń kultural-
nych Wołomina. Wołomin znany 
jest również z istotnych dokonań 
sportowych, ostatnio nasi siatkarze 
awansowali do II ligi, a koszykarki 
zostały Mistrzyniami Polski Junio-
rek. Przed nami druga już edycja 
Międzynarodowego Młodzieżowe-
go Memoriału Małgorzaty Dydek, 
który w zeszłym roku okazał się du-
żym sukcesem.

Zależy nam, aby Wołomin ko-
jarzył się z wydarzeniami pozy-
tywnymi, wartościowymi, które 
zainteresują naszych mieszkańców 
i aktywnie włączą ich w życie swo-
jego miasta.
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Burmistrz Miasta Kobyłka 
informuje, iż Gmina Kobyłka przeznaczyła do sprzedaży niżej wy-

mienione nieruchomości: 
1) Działki położone przy ul. Nowej, o łącznej  powierzchni  2523 m2. 

Cena wywoławcza 550.000 zł.  Zaliczka 33.000 zł.
2) Działka położona przy skrzyżowaniu ulic Kordeckiego i Prusa, o po-

wierzchni 1586 m2. Cena wywoławcza 490.000 zł. Zaliczka 30.000 zł.
3) Działka położona przy ulicy Prusa, o powierzchni 1816 m2. Cena 

wywoławcza 560.000 zł. Zaliczka 30.000 zł.
4) Działka położona przy ul. Poprzecznej, o powierzchni 2400 m2. Cena wywoławcza 530.000 zł. 

Wadium 35.000 zł.
5) Działka położona przy ul. Poprzecznej, o powierzchni 3114 m2. Cena wywoławcza 670.000 zł. 

Wadium 35.000 zł.
Podstawowe przeznaczenie powyższych nieruchomości to zabudowa mieszkaniowa.
Rokowania na działki wymienione w punktach od 1 do 3 odbędą się w dniu 27 czerwca  2013 r.  

w Urzędzie Miasta Kobyłka od godz. 10.00.
Przetargi na działki wymienione w punktach 4 i 5 odbędą się w dniu 27 czerwca  2013 r.  w Urzę-

dzie Miasta Kobyłka od godz. 14.00.
Z pełną treścią ogłoszeń dotyczących rokowań i przetargów na powyższe nieruchomości można 

zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Kobyłka przy ul. Wołomińskiej 1 oraz na stronie interneto-
wej www.kobylka.pl - w zakładce Nieruchomości oraz w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż. 
Ogłoszenia zawierają niezbędne informacje dla osób zainteresowanych udziałem w przetargach i 
rokowaniach.

Szczegółowe informacje udzielane są telefonicznie pod nr 22 786-31-20

OGŁOSZENIE 
O KONKURSACH 
Zarząd Powiatu Wołomińskiego ogłasza 

konkursy na kandydatów na stanowiska dy-
rektorów: 

  I. Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii 
Konopnickiej w Markach,  ul. Kasztanowa 21, 

II. Zespołu Szkół Terenów Zieleni im. inż. Czesława Nowaka w Ra-
dzyminie, Al. Jana  Pawła II 18. 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania okre-
ślone w §1, §3 i §10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna od-
powiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko 
kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach 
publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.). 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem 
zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego, adresem e-mail i dopi-
skiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora …………….. 
(podać nazwę i adres szkoły, której konkurs dotyczy)” w terminie do 
dnia 27 maja 2013 r. do godziny 12.00 w Kancelarii Starostwa Powiato-
wego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin – pokój nr 4 
(decyduje data wpływu oferty do urzędu). 

Szczegóły na stronie internetowej  Biuletynie Informacji Publicznej 
Starostwa oraz na  www.powiat-wolominski.pl  

Coraz bliżej prac związanych z 
gruntowną modernizacją targowi-
ska miejskiego przy ul. 1 Maja w 
Wołominie. 13 maja burmistrz Ry-
szard Madziar podpisał umowę na 
tę inwestycję z wykonawcą, fi rmą 
Impex sp. z o.o. z Łasku.

Targowisko, z którego w każdy 
czwartek i sobotę od wczesnych 
godzin rannych korzystają tysiące 
mieszkańców, zostanie zadaszone. 
Dzięki temu handel będzie mógł 
się odbywać bez przeszkód nawet w 
trudnych warunkach atmosferycz-
nych. Ogrodzenie dwóch placów 
targowych od strony ul. Matejki i 
Moniuszki zostanie wymienione, a 
to od strony ul. 1 Maja wyremonto-
wane. W ten sposób zmodernizo-
wane targowisko realizować będzie 
główny cel projektu, którym jest po-
prawa warunków sprzedaży produk-
tów oferowanych przez producen-
tów rolnych. Ponadto powierzchnia 
handlowa zostanie podzielona na 
sekcje z określonym przeznaczeniem 
pod handel rolno-spożywczy oraz 
przemysłowy. Targowisko zostanie 
oświetlone, odwodnione (budowa 

częściowej ka-
nalizacji deszczowej), przyłączone 
do istniejącej sieci kanalizacyjnej i 
wodociągowej. Wokół niego zosta-
ną wytyczone miejsce postojowe 
dla klientów. Koszt modernizacji to 
aż 1.005.584,24 zł. Dla gminy, która 
w budżecie zaplanowała na to za-
danie prawie 1,7 mln zł, oznacza to 
duże oszczędności poprzetargowe. 
W 2012 r. udało się także pozyskać 
na ten cel dofi nansowanie w wyso-
kości 75% kosztów inwestycji w ra-

mach dzia-
łania 3.21 
„Podstawowe 
usługi dla 
gospodarki 
i ludności 
w i e j s k i e j” 
o b j ę t e g o 
P r o g r a -
m e m 
Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich 

na lata 2007 - 2013. 
- Prace powinny ruszyć 

w ciągu kilku dni i zakończyć się w 
wakacje. Postaramy się, aby w tym 
czasie utrudnienia dla osób korzy-
stających z targowiska były jak naj-
mniejsze – powiedział burmistrz 
Ryszard Madziar.

Targowisko w Wołominie, oferu-
jąc szeroki wybór produktów, przy-
ciąga w dni handlowe wielu miesz-
kańców  z całego powiatu. Poprawa 
warunków, w których odbywa się 
handel, na pewno przysłuży się na 
długie lata wszystkim korzystającym 
z tego targu.

Rondo i ul. Leszyckiego niedługo z asfaltem 

Realizacja zadania inwesty-
cyjnego pod nazwą „budowa 
tunelu” nie sprowadza się jedy-
nie do samego wykonania pod-
ziemnego przejścia pod torami 
kolejowymi. Faktycznie jest to 
kompleksowe rozwiązanie in-
żynieryjne obejmujące oprócz 
wspomnianego tunelu także 
układ dróg znajdujących się w 
jego oddziaływaniu. W ramach 
tego zadania przebudowane zo-
staną ul. Orla (od ul. Skorupki 
do tunelu), ul. Wojska Polskiego 
na odc. (tunel - ul. Leszyckiego) 
oraz ul. Leszyckiego. A ponadto 

bezpośrednie dojazdy do tunelu.
Dobra informacja dla kierow-

ców – już na początku czerwca do 
ruchu zostanie dopuszczona ul. 
Leszyckiego wraz z rondem, dzięki 
czemu dojazd do wielu posesji bę-
dzie znacząco ułatwiony.

Od kwietnia prowadzone są pra-
ce przy samym tunelu. Prowadzo-
ne są od strony południowej (od 
ul. Orlej). Z ruchu wyłączone zo-
stało jedno torowisko, w tej części 
tunelu prowadzone są prace kon-
strukcyjne oraz wylewane stropy. 
Po zakończeniu tego etapu, ekipy 

budowlane przejdą na 
drugą stronę. Tak jak 
obecnie ruch kolejowy 
będzie odbywał się jed-
nym torem.

Jest to dość skompli-
kowane przedsięwzię-
cie pod każdym wzglę-
dem. Nawet w procesie 
uzgodnień trzeba było 
rozmawiać z wieloma 
stronami, trzeba było 
też zawierać różne po-
rozumienia, choćby np. 
ze starostwem powia-
towym, które formalnie 
jest zarządcą ul. Wojska 
Polskiego. Ostatnio na 
froncie robót pojawił 
się również sam starosta 
Piotr Uściński.
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Pod koniec marca 2013 roku Wo-
dociąg Marecki złożył rozszerzenie 
wniosku nr 3.  Dzięki temu prawie 
6200 osób czyli 1785 posesji będzie 
miało szansę skorzystania ze środków 
NFOŚiGW. W ramach tego wniosku 
planuje się wykonanie podłączeń  o 
długości ok. 21 km i  koszcie prawie  8 
mln zł. Pod koniec czerwca dowiemy 
się, w jakiej wysokości otrzymamy po-
moc finansową. Spodziewana wyso-
kość dofinansowania z NFOŚiGW to 
prawie 7 mln zł (po połowie pożyczka 
i dotacja). 

Ze wszystkich 3 wniosków,  złożo-
nych w ramach budowy programu 
przyłączy do sieci kanalizacyjnej, dzięki 
współfinansowaniu NFOŚiGW, zosta-
nie podłączonych ponad 14,5 tys. miesz-
kańców. Należy dodać, iż zakres rzeczo-
wy wniosku pierwszego jest wykonany 
(z 260 szt. wykonano 234 szt. z powodu 
rezygnacji mieszkańców) i złożony w 

NFOŚiGW do rozliczenia. Drugi wnio-
sek, który obejmuje 1710 posesji musi 
zostać zakończony od strony realizacji 
zakresu rzeczowego do końca tego roku, 
a trzeci (o ile zostanie przyznane dofi-
nansowanie) do końca przyszłego roku.  

Dotychczas 4.259 posesji (z możli-
wością podłączenia) złożyło deklaracje 
udziału w programie NFOŚiGW, po-
nadto ok. 400 deklaracji w ulicach, gdzie 
nie ma kanału. Aby osiągnąć efekt eko-
logiczny projektu budowy kanalizacji w 
Markach w postaci 19 692 mieszkań-
ców podłączonych do kanalizacji wybu-
dowanej za pieniądze unijne, co stanowi 
ok. 5,500 posesji powinno podłączyć się 
jeszcze ponad 5 tys. mieszkańców. Dla-
tego też zachęcamy do zapoznania się 
z zasadami podłączenia do zbiorczego 
systemu kanalizacji. 

Program podłączeń czyli, w jaki 
sposób najłatwiej podłączyć się do ka-
nalizacji

Warto pamiętać, że wszystkim miesz-
kańcom Marek przysługuje nieodpłatne 
wykonanie dokumentacji projektowej 
przyłącza kanalizacyjnego przez Zespół 
Projektowy Wodociągu Mareckiego, 
niezależnie czy jest to projekt w ramach 
programu podłączeń współfinansowa-
nego ze środków Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (NFOŚiGW) czy projekt indy-
widualny.

1. Podłączenie z dofinansowaniem 
ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej

1.1. Zasady:
a) Wodociąg Marecki jest nieodpłat-

nie inwestorem zastępczym na bazie 

► Wszelkie informacje dotyczące podłączenia do systemu ka-
nalizacji sanitarnej można uzyskać w siedzibie Zespołu Projek-
towego, Ul. Żeromskiego 32 (vis a vis siedziby WM)

podpisanej z właścicielem posesji umo-
wy,

b) NFOŚiGW przyznaje dofinanso-
wanie do 90% realnego kosztu inwesty-
cji, 

c) połowa realnego kosztu inwestycji 
jest bezzwrotną pożyczką, a połowa po-
życzką niskoprocentową w wysokości 

3,5% (brak opłat manipulacyjnych),
d) wymagany wkład własny mini-

mum 10% realnego kosztu inwestycji,
e) co do zasady nie są finansowane 

MARKI

przyłącza do działek niezabudowanych 
(wyjątkowo w przypadku podjęcia bu-
dowy budynku mieszkalnego w ciągu 
½ roku od złożenia umowy wstępnej);

1.2. Co zainteresowany właściciel 
posesji w Markach  powinien zrobić?

a) złożyć umowę wstępną tj. dekla-
rację i oświadczenie w Zespole Projek-
towym (ul. Żeromskiego 32, budynek 
naprzeciw Wodociągu Mareckiego),

b) ustalić w Zespole Projektowym 

trasę i projekt przyłącza knalizacyjnego, 
c) podpisać przesłaną umowę wyko-

nawczą z Wodociągiem Mareckim na 
wykonanie przyłącza, jego finansowanie 
i odbiór ścieków,d) uiścić opłatę wstęp-

Wojewoda mazowiecki - Ja-
cek Kozłowski, 29 kwietnia wy-
dał  zezwolenie na rozbudowę 
ponad 2-kilometrowego odcin-
ka drogi nr 631 Zegrze - War-
szawa. Inwestorem jest Zarząd 
Województwa Mazowieckiego. 

Zakres prac obejmie rozbudo-
wę drogi z jednojezdniowej do 
dwujezdniowej oraz skrzyżowań 
z drogą wojewódzką nr 634 (ron-
do) i z drogami gminnymi. Na 
całym odcinku powstanie także 
chodnik i ścieżka rowerowa. Za-
instalowane też zostaną ekrany 

akustyczne. Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w naj-
bliższym czasie ogłosi przetarg 
na realizację inwestycji. - Pra-
ce  rozpoczną się jeszcze zimą, 
aby zakończyć je najpóźniej w 
2015 roku – zapewnia Krzysztof 
Strzałkowski - wicemarszałek 
województwa mazowieckiego. 
Wniosek o zezwolenie na realiza-
cję miejskiego odcinka drogi nr 
631 Zarząd Miejskich Inwestycji 
Drogowych w Warszawie planuje 
złożyć w tym roku.

 Sylwia Kowalska

WOŁOMIN
Przy Zespole Szkół nr 3 w Wo-

łominie powstał nowoczesny 
kompleks boisk do piłki nożnej, 
siatkówki i koszykówki  Można 
z niego korzystać przez cały ty-
dzień do godziny 21.00.

Nie obeszło się bez uroczy-
stego otwarcia Orlika. Wstęgę 
przecinali: burmistrz Wołomina 
Ryszard Madziar, starosta woło-
miński Piotr Uściński, przewod-
niczący Rady Powiatu Paweł Solis, 
zastępca burmistrza Wołomina  
Grzegorz Mickiewicz, zastępca 
dyrektora Departamentu Edukacji 

Publicznej i Sportu Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Ma-
zowieckiego Mariusz Młynarczyk, 
senator RP  Anna Aksamit oraz 
dyrektor ZS nr 3 Henryka Duda. 
W uroczystości udział wzięli także 
radni Rady Miejskiej oraz ucznio-
wie. Inwestycja objęła budowę  bo-
iska z nawierzchnią ze sztucznej 
trawy, boiska wielofunkcyjnego z 
nawierzchnią poliuretanową, za-
plecza, ogrodzenia boisk siatką, 
oświetlenia boisk typu jupiter na 
10 masztach,  a także drogi dojaz-
dowo – pożarowej. Zimą można tu 
korzystać z lodowiska.

Kompleks wybudowano w 

znacznej części ze środków mia-
sta Wołomin przy wsparciu Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki oraz 
Samorządu Województwa Mazo-
wieckiego.

Z Orlika można korzystać w go-
dzinach:  pon. - pt. 16.00 - 21.00, 
sob. 13.00 - 21.00, niedz. 14.00 - 
21.00.

Program „Moje boisko – Orlik 

2012” zakłada budowę ogólno-
dostępnych, bezpłatnych kom-
pleksów boisk sportowych wraz z 
szatniami i zapleczem socjalnym. 
Założeniem programu jest udo-
stępnienie dzieciom i młodzieży 
nowoczesnej infrastruktury spor-
towej w celu aktywnego uprawia-
nia sportu.

Sylwia Kowalska

W ramach prac rewitaliza-
cyjnych, zleconych przez Urząd 
Miasta Marki, wykonano nowe 
oznakowanie ulicy Okólnej. 
Ten ważny ciąg komunikacyjny 
zyskał dodatkowo nowe linie 
segregacyjne, biało-czerwone 
przejścia dla pieszych, strzałki 
oraz inne znaki poziome. Po-
wyższe prace przyczynią się nie-
wątpliwie do zwiększenia bez-
pieczeństwa uczestników ruchu 
na ulicy Okólnej.

MARKI

Więcej informcji na stronie 
www.wodociagmarecki.pl

ną najpóźniej po otrzymaniu informacji 
o terminie realizacji przyłącza;

1.3. Co robi Wodociąg Marecki?
a) wpisuje zgłoszoną posesję do kon-

kretnego wniosku o dofinansowanie,
b) składa wniosek w NFOŚiGW i o 

ile zostanie zaakceptowany, prowadzi 
dalsze prace,

c) projektuje przyłącza według har-
monogramu ustalonego przez Zespół 
Projektowy dla konkretnych ulic,

d) po wyborze wykonawcy przeka-
zuje właścicielowi posesji informację o 
terminie realizacji przyłącza,

e) nadzoruje realizację przyłącza,
f) przeprowadza odbiór techniczny 

przyłącza.
2. Podłączenie z własnych środków 
a) projekty indywidualne wykonane 

przez Zespół Projektowy  są udostęp-
niane przez inspektorów nadzoru Wo-
dociągu Mareckiego,

b) projekty indywidualne wykonane 
przez innych projektantów są opiniowa-
ne przez Wodociąg Marecki odpłatnie,

c) inspektorzy nadzoru wydają dzien-
niczki budowy tam, gdzie przyłącze 
może zostać wpięte do czynnego kanału 
sanitarnego,

d) Wodociąg Marecki nie pełni roli 
inwestora zastępczego, 

e) właściciel posesji sam ponosi kosz-
ty związane z nadzorem Wodociągu 
Mareckiego i odbiorem technicznym 
przyłącza.



WWW.WIADOMOSCIPW.PL

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

6 SAMORZĄD

O zaletach i wadach rządzenia 
wiejską gminach oraz o codziennej 
walce o poprawę bytu mieszkańców 
i atrakcjach regionu rozmawiam z 
wójtem gminy Strachówka – Piotrem 
Orzechowskim.

Ciężko jest być wójtem Strachów-
ki, gminy wiejskiej z, niestety, nie-
wielkim budżetem?

Z pewnością ciężko jest być wójtem 
czy burmistrzem w każdej gminie, 
nie tylko w Strachówce. Nasz budżet 
nie pozwala zbytnio rozwinąć skrzy-
deł, ale staramy się zapewnić miesz-
kańcom podstawowe potrzeby typu: 
przedszkole, drogi i wodociąg. Mamy 
sporo pomysłów, które niestety mu-
szą poczekać na lepsze czasy, bo jak  
mawiają starsi samorządowcy jest to 
bardzo trudna kadencja. Moim zda-
niem zmierzamy w dobrym kierunku 
i za kilka lat gmina Strachówka będzie 
popularnym miejscem do życia i wy-
poczynku.

Z jakimi problemami boryka się 
Pan na co dzień?

Nigdy nie wiem, co mnie spotka w 
pracy następnego dnia. Problemy są 
różne: od dziury w drodze, najczęściej 
nie naszej, po bezpańskie psy, obcięte 

Rozmawiała
Sylwia
Kowalska

subwencje na oświatę, niż demogra-
fi czny. Najbardziej  martwi mnie ro-
snące bezrobocie. Z rolnictwa coraz 
trudniej wyżyć, a w gminie nie mamy 
większych zakładów pracy. Dzięki 
dobrej współpracy z Powiatowym 
Urzędem Pracy co roku Urząd Gmi-
ny zapewnia szkolenia, staże, roboty 
publiczne, prace interwencyjne dla 
kilkunastu osób. W tym roku przy-
stąpimy do sporządzenia nowego stu-
dium zagospodarowania przestrzen-
nego gminy i może dzięki temu uda 
się nam ściągnąć większe inwestycje i 
nowe miejsca pracy.

Strachówka zwana jest Zieloną 
Perełką Powiatu Wołomińskiego. 
Nie macie konkurencji w innych 
ekologicznych regionach naszego 
powiatu?

Nie ma tu mowy o jakiejkolwiek 
konkurencji. Cieszy mnie każda nowa 
inwestycja w ekologię i turystykę w 
sąsiednich gminach. To pobudza 
naszych mieszkańców do działania i 
tworzy pewną markę dla regionu. Im 
bardziej ciekawsze gminy, tym więcej 
turystów i wszelkich pozytywnych 
spraw z tym związanych. Nie oszukuj-
my się, tyle lasów, łąk i strumyków co 
u nas, nie ma w żadnej gminie w na-
szym powiecie. Czas zrobić z tego nasz 
atut i odważniej myśleć o stworzeniu 
oferty turystycznej dla Warszawy, a 
tym samym stworzeniu miejsc pracy. 

Norwid to Wasza duma?

Tak, z pewnością! Duże zasługi w 
podkreślaniu tego faktu ma stowarzy-
szenie „Rzeczpospolita Norwidow-
ska” z małżeństwem państwa Kapaon 
na czele. Przez wiele lat impreza „W 
korowodzie weselnym rodziców C.K. 
Norwida – Vademecum” była wizy-

tówką naszej gminy. Dziś dzięki stara-
niom pasjonatów wiemy o związkach 
z naszą gminą innych wielkich Pola-
ków, takich jak: Maria Konopnicka 
czy ks. Jerzy Popiełuszko. Szukamy 
pomysłów, co z tym faktem zrobić i 
w jaki ciekawy sposób zaznaczyć ich 
obecność na naszym terenie.

Już ponad rok funkcjonuje u Was 
system powiadamiania GSM - SMS 
o zagrożeniach dla osób zamieszka-
łych na terenie gminy. Czy ten sys-
tem się sprawdza w Strachówce?

Jako jedna z pierwszych gmin w 
powiecie wdrożyliśmy ten system. 
Na szczęście  nie było większych za-
grożeń na naszym terenie, a system 
wykorzystujemy do informowania 
mieszkańców o wszelkich sprawach 
związanych z gminą. 

Staracie się organizować jak naj-
więcej imprez, głównie w plenerze. 
Ma Pan już plany na najbliższe wy-
darzenie kulturalno – patriotyczne?

Najważniejsze uroczystości już za 
nami. Luty - Bal charytatywny Stowa-
rzyszenia „Niesiemy Pomoc, Dajemy 
Radość”, kwiecień - uroczyste obcho-
dy 150-lecia Powstania Styczniowego 
na mogiłach w Boruczy (Starostwo, 
Gmina, LGD) - Vademecum (Sto-
warzyszenie RzN), maj - Gminny 
Dzień Strażaka w Boruczy (Gmina, 
OSP). Przed nami w czerwcu - So-
bótka (Stowarzyszenie Przyjaciół 
Strachówki, Gmina), w lipcu - Piknik 
Rodzinny dla mieszkańców gminy w 
Rozalinie (Stowarzyszenie NPDR), w 

sierpniu  - zajęcia wakacyjne dla dzieci 
i młodzieży (SPS) i dożynki gminne, 
we wrześniu  - Dzień Ziemniaka w 
Równem (OSP i KGW) i Turniej piłki 
nożnej (Gmina), w listopadzie - Świę-
to Niepodległości (Stowarzyszenie 
RzN), a w grudniu - Przegląd Kolęd i 
Pastorałek (SPS).

W tym roku na 150 -lecie Powsta-
nia Styczniowego pierwszy raz w hi-
storii odbyła się rekonstrukcja bitwy 
powstańczej. Na 130 lecie śmierci C.K. 
Norwida ZS im. Rzeczpospolitej Nor-
widowskiej zorganizował coroczny 
konkurs wiedzy o życiu i twórczości 
C.K. Norwida oraz wspomniane już 
Vademecum. Wszystko to wpisuje się 
w cały cykl obchodów „Dziedzictwa 
Norwida” w powiecie wołomińskim. 
Mimo małego budżetu tak bogata 
oferta kulturalno-patriotyczna to za-
sługa aktywności stowarzyszeń oraz 
dobrej współpracy Kół Gospodyń 
Wiejskich i OSP. Wszystkie imprezy 
znajdziecie państwo na naszej stronie 
strachowka.com. Zapraszamy.

Jak ocenia Pan swoje szanse na 
pozostanie na stanowisku Wójta 
podczas kolejnej kadencji?

A to jest najtrudniejsze pytanie, na 
które nie wiem jak odpowiedzieć. Na 
pewno nie interesuje mnie władza dla 
władzy. Dopóki moje pomysły będą 
akceptowane przez Radę Gminy i 
mieszkańców, to praca ta będzie spra-
wiała mi satysfakcję i dawała energię 
do nowych zadań, których jest niema-
ło. W innym wypadku nie ma sensu 
trwanie na stołku.

W powiecie wołomińskim znajdu-
je się wiele akwenów wodnych. Nie 
jest to, co prawda kraina „tysiąca je-
zior” (jak Mazury), ale zawsze można 
powiat wołomiński nazwać krainą 
„setek stawów” (szczególnie poce-
gielnianych). Z inicjatywy Polskie-
go Związku Wędkarskiego, Okręg 
Mazowiecki, Koło miejskie Nr 14 w 
Markach powstała inicjatywa ochro-
ny niektórych akwenów wodnych (na 
dzisiaj tylko w gminie Marki).

Chodzi o glinianki Konne (nazywa-
ne również Końskimi). Chcę zazna-
czyć, że w Markach po drugiej stronie 
ulicy Stawowej istniały glinianki o na-
zwach: Sześćdziesiątka, Jajko, Madziary, 
Elka i Trzonek ( prawdopodobnie od 
nazwiska mężczyzny, który się w nich 
utopił). Na przedłużeniu ulicy Szkolnej 
w stronę lasu w Ząbkach były glinianki 
o nazwie: Szerokie, Koleby i Pistolet. W 
Pustelniku przy ulicy Grunwaldzkiej 
jest glinianka „Meksyk”, którą nazywa-
liśmy „Basen”. W Strudze jest, a raczej 
był, staw o nazwie „Wenecja”. W powie-
cie, gmina Zielonka posiada dużą sieć 
stawów przy ulicy Spacerowej.

Gmina Radzymin oprócz wielu sta-
wów w Cegielni, posiada wspaniałe 
Stare Załubice i Wolicę, gdzie znajduje 
się piękne ujście rzeki Rządza do Zale-
wu Zegrzyńskiego. Jadów ma Liwiec. 
Tłuszcz ciągle marzy o zalewie przy 
Cienkiej. Gmina Dąbrówka kojarzy się 
z rzeką Bug, ze znanym Kuligowem. 

Przez Klembów przepływa Rządza, 
zaś w pobliżu Urzędu Gminy płynie 
Cienka (dopływ Rządzy), wspaniałe 
miejsce na relaks. Gmina Strachówka 
posiada kilka pięknych kompleksów 
leśnych, ale brak jest większych akwe-
nów wodnych. Znajdują się tam tylko 
malutkie rzeczki: Borucza, Cienka i 
Rynia (dopływy Rządzy), oraz Koby-
lanka, Osownica i Pniewiczanka (do-
pływy Liwca). Przez gminę Poświętne 
przepływa Rządza i Czarna. 

Kobyłka to niewielka obszarowo 
gmina, która po wybudowaniu ob-
wodnicy Marek może stać się centrum 
zainteresowania deweloperów i w cią-
gu dekady przyćmić rozwój gminy 
Ząbki. Gmina Kobyłka, oprócz kilku 
stawów znajdujących się wzdłuż linii 
kolejowej Ossów-Kobyłka, oraz rezer-
watu ptaków „Grabicz” nie posiada 
większych akwenów wodnych. Pozo-
stał Wołomin i Ząbki. Kto by pomyślał, 
ze to Wołomin wybuduje drugi w Po-
wiecie basen (pierwszy jest nieczynny). 
Ząbki też wkrótce zakończą budowę 
basenu. Pytanie. Czy tylko te dwie 
gminy stać na taki „luksus”? Może inne 

gminy pozazdroszczą Wołominowi i 
Ząbkom krytych pływalni? Pewnie w 
przyszłym roku, przed wyborami sa-
morządowymi, usłyszymy takie dekla-
racje. Wracając do akwenów wodnych 
to najbardziej atrakcyjne w powiecie 
wołomińskim znajdują się: w Kuli-
gowie nad Bugiem, stawy w Zielonce 
oraz ujście Rządzy do Zalewu. Liwiec 
z Urlami był popularny w latach 70-80, 
ale dużo stracił na atrakcyjności. 

Nasuwa się refl eksja, że w powiecie 
są spore zasoby wodne. W gliniankach 
nie są wskazane kąpiele (zbyt dużo uto-
nięć). Ale w rzekach? Na wielu z nich 
znajdują się progi wodne: Rządza, Dłu-
ga, Czarna i inne. Nie byłoby niczym 
nadzwyczajnym gdyby burmistrzowie 
i wójtowie gmin zlecili podległym sobie 
pracownikom przegląd takich miejsc 
pod kątem ewentualnego otwarcia tam 
kąpielisk. Nie każda gmina i jej włodarz 
są tak operatywni, jak Wołomin i Ząb-
ki, żeby mieć swój basen. 

Jedno jest pewne – inicjatywa węd-
karzy z Marek jest ze wszech miar 
słuszna! 

► Jaz wodny na rzece Długiej, w granicy Marek i Warszawy 
(w latach 70-tych ubiegłego wieku miejsce kąpieli młodzieży z 
południowo-zachodniej części Marek).

DĄBRÓWKA
16 maja, w Dąbrówce odbyły 

się przesłuchania uczestników 
XIII Konkursu Poetyckiego 
„Cyprian Norwid- Poeta Na-
szej Ziemi”.  Organizatorami 
konkursu jest Wójt Gminy 
Dąbrówka i Gminne Centrum 
Kultury w Dąbrówce. Odbywa 
się on pod honorowym patro-
natem Marszałka Wojewódz-
twa Mazowieckiego Adama 
Struzika oraz Starosty Woło-
mińskiego Piotra Uścińskiego 
i jest jednym z elementów pro-
gramu „Dziedzictwo Norwida 
w Powiecie Wołomińskim” re-
alizowanego w ramach obcho-
dów Roku Cypriana Kamila 
Norwida na Mazowszu.

W tegorocznej edycji konkur-
su udział wzięło 100 uczestników 
- uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół średnich z 
terenu powiatu wołomińskiego, 
otwockiego, legionowskiego i 
węgrowskiego, którzy zaprezen-
towali utwory C. K. Norwida w 
wybranej przez siebie katego-
rii- recytacji, teatrze jednego 
aktora i poezji śpiewanej. Ich 
występy oceniały cztery równo-
ległe komisje, w których skład 
wchodzili: Justyna Sieńczyłło- 
aktorka teatralna i telewizyj-
na, Izabela Zając- wokalistka 

jazzowa, Grzegorz Gadziom-
ski- aktor Teatru Polskiego w 
Warszawie, Andrzej Ferenc- ak-
tor głosowy, lektor i narrator, 
Hubert Zimoląg- aktor, reżyser, 
literaturoznawca, dr Tomasz 
Korpysz- pracownik naukowy 
Uniwersytetu Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego w Warszawie, 
kierownik Pracowni Słownika 
Języka Cypriana Norwida (Wy-
dział Polonistyki UW), Marcin 
Będkowski- doktorant wydziału 
filologii, Wiceprezes Warszaw-
skiego Koła Norwidologicznego 
przy UW, dr Joanna Trzcionka i 
Ewangelina Skalińska z Uniwer-
sytetu Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Warszawie oraz 
nauczyciele szkół z terenu gmi-
ny Dąbrówka- Dorota Rurarz, 
Iwona Waliszewska- Bulik i Ma-
rzena Przybysz.

Po przesłuchaniach odbyły 
się obrady komisji, wyłoniono 
laureatów konkursu oraz prze-
prowadzono warsztaty aktorskie 
i interpretacyjne z członkami 
komisji.

23 maja w Dąbrówce odbę-
dzie się Uroczystość upamięt-
niająca 130. rocznicę śmierci 
C. K. Norwida następnie na te-
renie dworku w Głuchach Finał 
Konkursu Poetyckiego.

Ryszard 
Węsierski
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18 maja minęło 93 lat od mo-
mentu narodzin Karola Wojtyły. 
Wówczas w Wadowicach chyba 
nikt nie przypuszczał jak wielki 
wpływ na kościół katolicki bę-
dzie miał ten człowiek. Wołomi-
nianie o godz. 15.30,  na Placu 3 
Maja uczcili rocznicę narodzin 
Papieża Polaka.

W  koncercie „W górę serca", 
wspólnie z orkiestrami, chórami 
oraz młodzieżą z wołomińskich 
szkół, osobę Jana Pawła II uczci-
ło wielu mieszkańców Wołomi-
na. Była to niebywała okazja do 
wsłuchania się w słowa Papieża 
oraz wspólnego wykonania pie-
śni, które Jan Paweł II umiłował 
sobie szczególnie.

Uroczystość zorganizowała 
Gmina Wołomin, Parafi a Matki 
Bożej Częstochowskiej w Woło-

minie, Prywatna Szkoła Muzycz-
na im. Witolda Lutosławskiego 
w Wołominie oraz Miejski Dom 
Kultury w Wołominie.  Na  sce-
nie można było podziwiać Miej-
ską Orkiestrę z Wołomina, Chór 
Miejski Cantus Cordis, Chór 
Echo, uczniów Szkoły Muzycznej, 
ZS w Duczkach, ZS nr 2 i 5 w Wo-
łominie, Szkoły Podstawowej nr 3 
w Wołominie oraz Szkoły Pod-
stawowej w Majdanie. Scenariusz 
przygotował Piotr Stawski, który 
wspólnie z Natalią Rozbicką po-
prowadzili koncert. Na fi nał im-
prezy głos zabrał Burmistrz Wo-
łomina, który słodkim prezentem 
podziękował wszystkim uczestni-
kom za niewątpliwie udany kon-
cert.

Sylwia Kowalska

25 kwietnia 2013 r., w Zespo-
le Szkół im. K. K. Baczyńskiego 
podpisane zostało porozumie-
nie o współpracy na rzecz roz-
woju i kształcenia w zawodach 
związanych z kolejnictwem w 
szkołach ponadgimnazjalnych, 
zarządzanych przez Powiat 
Wołomiński.

Porozumienie sygnowali sta-
rostwa wołomiński Piotr Uściń-
ski, wicestarosta Konrad Rytel 
oraz prezes zarządu spółki „Ko-
leje Mazowieckie – KM” Ar-
tur Radwan. Porozumienie ma 
przyczynić się do stworzenia w 

szkołach korzystnych warunków 
do kształcenia młodzieży, która 
w przyszłości znajdzie zatrud-
nienie w kolejnictwie. Dotyczy 
to przede wszystkim zaplecza 
technicznego. Współpraca z Ko-
lejami Mazowieckimi zapewni 
uczniom możliwość odbywania 
praktyk i staży w Spółce; pozwo-
li także na odpowiednie przy-
gotowanie warsztatów pracy w 
szkołach.

O otwarcie klas kolejowych 
w Zespole Szkół w Tłuszczu od 
niemal roku starał się w staro-
stwie burmistrz Tłuszcza Pa-
weł Bednarczyk. Tłuszcz, silnie 
związany z koleją, kształcił w 
przeszłości pracowników kolei. 
Jednak od 20 lat klasy kolejowe 
już nie funkcjonują. Ponowne 
ich otwarcie w Zespole Szkół 
w Tłuszczu będzie więc kon-
tynuacją tej chlubnej tradycji, 
która stworzy nowe możliwości 
dla szkoły, Tłuszcza, a przede 
wszystkim – młodych ludzi, któ-
rzy dzięki zdobytym pod okiem 
fachowców kwalifikacjom, po 
zakończeniu edukacji na pewno 
znajdą zatrudnienie.

Już w najbliższy poniedziałek, 
tj. 27 maja, rada powiatu będzie 
stała przed sporym dylematem. 
W porządku obrad znajduje się 
m.in. uchwała w sprawie orga-
nizacji wspólnej obsługi fi nan-
sowej placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat 
Wołomiński. Do tej pory każda 
szkoła powiatowa w zakresie fi -
nansów rządziła się sama. Pro-
jekt uchwały przewiduje, że nie-
którym szkołom odbierze się ten 
przywilej. Gdyby uchwała prze-
szła obsługa wszystkich powia-
towych placówek oświatowych 
prowadzona byłaby w jedynie 4 
szkołach, w: Wołominie, Radzy-
minie, Zielonce oraz Tłuszczu. 

Projekt na pewno wzbudzi 
kontrowersje, szczególnie w śro-
dowisku pracowników obsługi fi -
nansowej, bowiem zakłada się, że 
owa reorganizacja przyniesie „ko-
rzyści fi nansowe”, w domyśle dla 
organu prowadzącego, bo trudno 
przypuszczać, że stanie się to bez 
żadnego uszczerbku dla kogokol-
wiek.

Trudno powiedzieć czy te pla-
nowane zmiany są odpowiedzią 
na rzeczywiste problemy czy jest 
to tylko jakaś wewnętrzna prze-
pychanka.

Do tej pory sprawy fi nansowe 
prowadzone były bezpośrednio 
przez każdą ze szkół (z wyjątkiem 
LO w Urlach, które w tym zakre-
sie podlegało pod ZS w Tłuszczu).

Po wielu latach funkcjonowa-
nia tego modelu uznano, że nie 

jest on do końca racjonalny. Za-
pewne wynikało to z powodu 
niedostosowania wymiaru czasu 
pracy do zakresu obowiązków 
pracowników. Organ prowadzący 
(starostwo) ma pełniejsze dane 
w tym zakresie. Dzięki nim na 
pewno dokładnie widać, jakie są 
koszty prowadzenia księgowości 
w danej szkole, zarówno w ujęciu 
całościowym, jak i w przeliczeniu 
na 1 ucznia. Nie bez znaczenia 
są też płace dla poszczególnych 
pracowników. W patologicznych 
przypadkach może się okazać, że 
pracownik jednej szkoły, robiąc o 
wiele mniej niż pracownik innej 
szkoły powiatowej, zarabia więcej. 

Wyjścia z tej sytuacji są w za-
sadzie dwa: albo dostosować 
poziom zatrudnienia do prowa-
dzonych spraw, albo scentralizo-
wać księgowość, przenosząc ją z 
mniejszych ośrodków do więk-
szych, a niekiedy nawet całkowi-
cie centralizując, tworząc jeden 
zespół ds. obsługi fi nansowej.

W związku z przedłożoną 
uchwałą można powiedzieć, że 
starostwo opowiada się za drugim 
rozwiązaniem. Zamiast 9 ośrod-
ków miałoby być ich 4.  

Sesja powiatowa zapowiada się 
więc niezwykle ciekawie. Choć 
może być różnie. Może zapaść za-
powiadane decyzja, albo sprawa 
się rozwodni poprzez jej odwle-
czenie w czasie.

Mirosław Oleksiak    

Zielonkowski Klub Osiedlowy 
przy ul. Wyszyńskiego został ukwie-
cony papierowymi, kolorowymi 
kwiatami. To zasługa pięciu pań: 
Henryki Czuby, Ireny Cykier, Lilii 
Sadowińskiej, Celiny Oleszczuk i 
Barbary Walter, które zaprezento-
wały prace wykonane techniką ori-
gami, a także z krepy i tkanin. We 
współpracy z Ośrodkiem Kultury 
i Sportu organizują  ponadto Klub 
Rękodzieła dla wszystkich chętnych. 
W ten sposób będą rozwijać koła 
zainteresowań pracą twórczą w Zie-
lonce oraz dzielić się swoją wiedzą z 
innymi.

ZIELONKA

Święto pielęgniarek przypada 12 maja. W Szpitalu Powiatowym w Wołominie również obchodzono to wyjątko-
we święto. Uroczystość zgromadziła kilkadziesiąt pielęgniarek i położnych, przedstawicielek wszystkich szpitalnych 
oddziałów. Życzenia i podziękowania za trud codziennej pracy, cierpliwość, odpowiedzialność kadrze pielęgniarek 
i położnych z okazji ich święta składali m.in. dyrekcja szpitala, kapelan ks. Piotr Krasuski, starosta wołomiński Piotr 
Uściński i przewodniczący rady powiatu Paweł Solis. 

KLEMBÓW
W ostatnią sobotę  w miejscowości 

Krusze, w gminie Klembów odbył się 
III Bieg Cichociemnych. Głównym 
celem biegu było przypomnienie hi-
storii organizacji Cichociemnych, któ-

ra działała również na terenie powiatu 
wołomińskiego. 

W biegu na 10 km wystartowało 
131 osób z całej Polski. Biegacze wal-
czyli o zwycięstwo w kilku kategoriach. 
Pierwsze miejsce w kategorii męskiej 
zdobył Przemysław Dąbrowski z Rze-

kunia z czasem 33:47. W kategorii ko-
biet bezkonkurencyjna była Ewa Chre-
ścionko z Wyszkowa, która dystans 10 
km przebiegła w 42:55.  Nowością była 
kategoria drużynowa. Pierwsze miejsce 
w tej kategorii zajęła drużyna KB-RE-
BUS.PL. Organizatorem Biegu było 
Stowarzyszenie "Twórcy Jutra" oraz 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Kruszu.
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Chcesz zatrudnić taniej pra-
cownika, dostać na niego dotację, 
wsparcie lub myślisz o rozpoczęciu 
działalności gospodarczej? Są róż-
ne możliwości. 

Na stworzenie lub doposażenie 
nowego stanowiska pracy:

Jeżeli działasz co najmniej 6 mie-
sięcy, nikogo nie zwolniłeś w ciągu 
pół roku z winy Pracodawcy, nie za-
legasz z wypłatą wynagrodzeń, ZUS 
i podatkami, nie zalegasz kontrahen-
tom, masz już pracowników, możesz 
zatrudnić bezrobotnego i dostać 
około 20.000 na doposażenie stano-
wiska pracy. 

Zrefundowane zostaną koszty 
związane z zakupem niezbędnych 
środków do utworzenia danego sta-
nowiska pracy, za wyjątkiem zakupu 
nieruchomości, elementów małej ar-
chitektury, środka transportu.

Na staż
Możesz zatrudnić maksymalnie 

na 12 miesięcy młodą osobę bezro-
botną do 25 roku życia, osobę zareje-
strowaną jako bezrobotną w okresie 
do upływu 12 miesięcy od dnia okre-
ślonego w dyplomie, świadectwie lub 
innym dokumencie poświadczają-
cym ukończenie szkoły wyższej, któ-
ra nie ukończyła 27 roku życia.

Na prace interwencyjne
Możesz zatrudnić na okres co 

najmniej 12 miesięcy, a w przypad-
ku bezrobotnego w bardzo nieko-
rzystnej sytuacji na co najmniej 24 
miesiące, osobę do 25 roku życia lub 
powyżej 50 roku życia; długotrwale 
bezrobotną; po zakończeniu reali-
zacji kontraktu socjalnego; kobietę, 
która nie podjęła zatrudnienia po 
urodzeniu dziecka; osobę bez kwali-
fi kacji zawodowych, bez doświadcze-

nia zawodowego, bez wykształcenia 
średniego; samotnie wychowującą 
co najmniej jedno dziecko do 18 
roku życia; niepełnosprawną; osobę 
po odbyciu kary pozbawienia wol-
ności, która nie podjęła zatrudnienia.

Na rozpoczęcie działalności go-
spodarczej

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną, nie-
aktywną zawodowo i nie posiadałeś 
zarejestrowanej działalności gospo-
darczej w okresie ostatniego roku, a 
planujesz jej prowadzenie, możesz 
otrzymać jednorazowe dofi nanso-
wanie z Urzędu Pracy na jej podjęcie. 
Wysokość dofi nansowania wynosi 
około 20.000zł.

Przyznane środki możesz wyko-
rzystać na zakup maszyn i urządzeń, 
oprogramowanie, materiały, towary 
i surowce, ale nie możesz ich prze-
znaczyć na zakup nieruchomości, 
środka transportu, artykułów tyto-
niowych i alkoholowych.

Wsparcie fi nansowe jest bez-
zwrotne pod warunkiem rozliczenia 
wykorzystanych pieniędzy w wy-
znaczonym terminie i prowadzenia 
działalności gospodarczej nieprze-
rwalnie przez okres co najmniej 12 
miesięcy.

Jeżeli są Państwo zainteresowani 
którąś z powyższych form dotacji za-
dzwońcie /22/ 242 60 50,  my udzie-
limy Wam wszystkich informacji i 
przygotujemy za Was wniosek.

Piotr Kaczorek, 
Rzecznik Staro-
stwa Powiatu 
Wołomińskiego

Biała Sobota już 25 maja w Szpi-
talu Powiatowym w Wołominie. Na 
pacjentów czekają  BEZPŁATNE 
porady lekarskie KARDIOLOGA, 
NEUROLOGA, REUMATOLO-
GA, OKULISTY  oraz szereg badań  
specjalistycznych. To kolejny dzień 
poświęcony profi laktyce zdrowot-
nej, na który zaprasza mieszkańców 
naszego powiatu szpitala i starostwo 
wołomińskie. 

Zdrowie nie oznacza tylko braku 
choroby. Mówi się, że jest to zdolność 
do korzystania z pełni życia. A do tego 
potrzebne jest sprawnie funkcjonujące 
ciało i mnóstwo energii. Profi lakty-
ka zdrowotna to  wszelkie działania 
mające na celu utrzymanie zdrowia, 
zapobieganie chorobom oraz jak naj-
wcześniejsze wykrycie ich i wyleczenie. 
Wiele możemy zrobić dla siebie na wła-

W bieżącym artykule przy-
bliżę Państwu temat depresji, 
której powszechność stała się 
niepokojąca. Niestety prze-
widuje się, że już niedługo co 
dziesiąty mieszkaniec krajów 
cywilizowanych będzie do-
tknięty tą chorobą.

Czym jest depresja?
Na początku definicja za 

„Słownikiem psychologii” autor-
stwa A.S.Reberta:

„Depresja w znaczeniu ogól-
nym to stan usposobienia cha-
rakteryzujący się poczuciem 
nieodpowiedniości, uczuciem 
przygnębienia, obniżenia aktyw-
ności i reaktywności, pesymi-
zmem, smutkiem i podobnymi 
objawami…”

Jedną z cech rozpoznawczych 
depresji jest anhedonia, czyli 
stan ogólnego braku zaintere-
sowania życiem, jego przyjem-
nościami; utrata zdolności do 
cieszenia się rzeczami przyjem-
nymi.

Chorych na depresję charak-
teryzuje smutek, obniżenie na-
turalnego napięcia mięśniowego 
i zanik energii. Pacjenci są lę-
kliwi, wyczerpani, zniechęceni, 
niezdolni do stawienia czoła 
trudom i problemom życiowym. 
Nie wykazują inicjatywy. Cier-
pią z powodu swojej niemocy. 
Zauważają, że ich inteligencja, 

uwaga i pamięć uległy pogorsze-
niu.

Depresja ma wiele odmian, a 
jedną z nich, dosyć powszechną 
jest depresja reaktywna, która 
pojawia się w wyniku odpowie-
dzi psychiki na trudne i obiek-
tywnie duże trudności życiowe 
– takie jak np. konflikt z przeło-
żonym lub małżonkiem, dzieć-
mi, śmierć lub odejście bliskiej 
osoby, utrata pracy, samotność, 
przepracowanie, zbyt ścisła die-
ta, presja czasu. Zazwyczaj my-
ślimy i potocznie mówimy, że 
ktoś jest przemęczony w wyniku 
przewlekłego stresu i przeciąże-
nia, nie rozpoznając, że cierpi na 
chorobę, która wymaga leczenia 
i pomocy specjalisty.

Czy to na pewno depresja i 
należy pójść do specjalisty?

Jeżeli pojawia się takie pytanie 
zachęcam do zastanowienia się, 
czy u potencjalnego chorego wy-
stępują charakterystyczne obja-
wy z 4 obszarów:

1.Objawy afektywne – do-
świadczenie utraty zaintereso-
wania sprawami, które dotąd 
były uznawane za ważne i zanik 
odczuwania przyjemności. Przy-
gnębienie, smutek, obniżony na-
strój, poczucie pustki i bezrad-
ności.

2.Objawy poznawcze – nega-
tywne myślenie o sobie samym, 
o swoim otoczeniu, o przyszło-
ści, bezlitosny krytycyzm wobec 
własnych czynów i cech. Niska 
samoocena, przekonanie o bra-
ku nadziei dotyczącej własnej 
zdolności osiągnięcia upragnio-

nych celów. Myśli samobójcze. 
Zaburzenia przebiegu procesów 
umysłowych i koncentracji, po-
dejmowania decyzji (nie mogę 
podjąć pozornie prostej decyzji) 
i funkcjonowanie pamięci (np. 
podczas czytania czy oglądania 
telewizji).

3.Objawy behawioralne – wy-
cofanie z aktywności społecznej, 
ograniczenie typowych zacho-
wań. Długie okresy pozostawa-
nia w łóżku. Unikanie interakcji 
społecznych, głównie z powodu 
utraty motywacji i zaintereso-
wania światem. Rzeczywiste 
zmiany w poruszaniu się – np. 
spowolnienie lub pobudzenie 
i niepokój ruchowy. Na twa-
rzy nie widać ożywienia, oczy i 
usta opadają jak pod ciężarem. 
Głos monotonny, mało słów, bez 
kontaktu wzrokowego. Nawet w 
pobudzeniu ruchowym osoba w 
depresji zwykle nie mówi więcej 
niż zazwyczaj.

4.Objawy somatyczne – zmia-
ny apetytu (większy lub mniej-
szy i odpowiednio przybranie 
na wadze lub spadek wagi), snu 
różne wzorce: problemy z zasy-
pianiem, niedosyt snu, nadmiar 
snu; energii - obniżony jej po-
ziom.

W następnym numerze o przy-
czynach powstawania i sposo-
bach leczenia depresji. 

mgr Anna Susidko
psycholog, psychoterapeuta 

tel.723 09 80 70
www.groas.eu

mgr Anna 
Susidko

Anna Dębska

Skłodowscy Wiedza 

i Finanse Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 43

05-270 Marki

sną rękę, ale też  badając się i  oceniając 
systematycznie kondycję swojego orga-
nizmu. 

Temu służy inicjatywa starostwa i 
szpitala, jaką są profi laktyczne progra-
my zdrowotne fi nansowane ze środ-
ków publicznych. 

Aby skorzystać z bezpłatnych porad 
lekarzy specjalistów należy w najbliższą 
sobotę przyjść do przychodni specjali-
stycznej mieszczącej się na pierwszym 
piętrze Szpitala Powiatowego w Woło-
minie w godzinach 9.00 - 13.00. 

Zapisy oraz dodatkowe informacje 
udzielane są od poniedziałku do piątku 
w godzinach 9.00 - 14.00 pod nume-
rem telefonu 22 763 31 33.  

Uwaga – liczba miejsc ograniczona. 
Nasi mieszkańcy wg wskazań lekar-

skich będą mogli wykonać badania 
specjalistyczne EKG, SPIROMETRIA, 
BADANIE SŁUCHU, Ca 125 – dla 
kobiet, PSA – dla mężczyzn po 40 rż, 
POMIAR TKANKI TŁUSZCZOWEJ 

Zapraszamy 

Anna 

Dębska
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O godz. 10.30 rozpoczęło się se-
minarium dla uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych pt. ,,Moja gmina 
i ja za 10 lat – budowanie strategii 
rozwoju”. Informacje o gminie, po-
wiecie, województwie w ujęciu sta-
tystycznym, planowanie rozwoju 
gminy, wytyczanie kierunków dzia-
łania i celów, określanie wydatków i 
wskaźników czy też prognozowanie 
ryzyka - to tylko niektóre z zagad-
nień poruszonych w czasie semina-
rium. - Wasza przyszłość zaczyna 
się już dziś. W tej chwili możecie 
decydować, czym chcecie zajmować 
się w przyszłości. Rynek pracy jest 
obecnie bardzo zróżnicowany, część 
z was na pewno zdecyduje się na za-
łożenie własnej fi rmy w Wołominie. 
Jesteście tym pokoleniem, które ma 
szansę uczyć się przedsiębiorczo-
ści, przygotować się do otworzenia 
własnej działalności. To od waszej 
pomysłowości, zaangażowania i pra-
cowitości będzie zależał wasz sukces. 
Mam nadzieję, że na tym spotkaniu 
dowiecie się, jak zrealizować własne 
pomysły i wyniesiecie z niego jak 
najwięcej – powiedział burmistrz 
Wołomina Ryszard Madziar, otwie-

Warsztaty dla przedsiębiorców, seminarium dla młodzieży szkolnej, konferencja „,Rozwój przedsiębiorczo-
ści podstawą przyszłości gospodarczej gminy Wołomin”. To wszystko i znacznie więcej czekało na uczestników 
„Wołomińskich spotkań z przedsiębiorczością”, które odbyły się 21 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Wołominie. Przedsięwzięcie zostało zorganizowanie przez Wydział Planowania i Analiz Urzędu Miejskiego w 
Wołominie.

rając seminarium dla młodzieży. Na 
koniec uczestnicy rozwiązali krótki 
test z zakresu wiedzy o przedsiębior-
czości. 

Od 10.00 na parkingu przed bi-
blioteką organizacje i instytucje dzia-
łające w obszarze wspierania przed-
siębiorczości prezentowały osobom 
zainteresowanym swoją ofertę. O 
tej samej godzinie rozpoczęły się 
warsztaty z zakresu „Możliwości roz-
woju tradycyjnych i innowacyjnych 
przedsiębiorstw ze środków unij-

nych”. Szkolenie to zostało przepro-
wadzone przez konsultantów Punk-
tu Konsultacyjnego KSU Fundacji 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 
Uczestnicy mogli dowiedzieć się 
dużo m.in. na temat dotacji na in-
nowacyjne rozwiązania dla mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw 
w obecnej perspektywie fi nansowej 
2007-2013 oraz pozostałych możli-
wości fi nansowania innowacji (In-
kubatory Przedsiębiorczości i Fun-
dusze Seed Capital, POIG 3.1).  O 

godz. 13.30 rozpoczęła się natomiast 
konferencja ,,Rozwój przedsiębior-
czości podstawą przyszłości gospo-
darczej gminy Wołomin”. Podczas 
niej omówiono tematy związane 
z podstawowymi problemami na 
rynku pracy, strukturą bezrobocia 
na terenie gminy Wołomin czy też 
możliwościami wspierania rozwoju 
przedsiębiorczości. 

Celem tego organizowanego po 
raz pierwszy wydarzenia było pod-
kreślenie znaczenia przedsiębiorczo-
ści dla rozwoju gminy Wołomin oraz 
zachęcenie przedsiębiorców i miesz-
kańców do korzystania z możliwości 
rozwoju, jakie oferują organizacje 
i instytucje działające w zakresie 
wspierania przedsiębiorczości. 

Dokończenie tekstu ze str. 1

- Nikt bardziej od was, przedsię-
biorców, nie wie jak trudno z niewiel-
kiego budżetu zaspokajać potrzeby 
wynikajace z dążenia do rozwoju. 
- powiedział burmistrz rozpoczyna-
jąc prawie dwugodzinną dyskusję 
dotyczacą bardzo różnych spraw od 
modernizacji linii kolejowej E 75 po 
brak zatoczek dla autokarów pod ko-
byłkowskimi szkołami. Od budowy 
trasy S8, z węzłem Kobyłka po go-
rącą dyskusje na temat przebudowy 
trasy 634. 

Z krótkimi prezentacjami wystapi-

li sponsorzy spotkania: przedstawi-
ciele WBS Banku: Tadeusz Węglarz - 
wiceprezes zarządu i Artur Bieszczad 
- dyrektor WBS Oddziału w Kobyłce 
oraz Jerzy Michalczyk - prezes zarzą-
du Gaz media sp.z o.o. 

Z kolei Piotr Grubek, zastępca bur-
mistrza Kobyłki, przedstawił, między 
innymi, drogowe plany inwestycyjne 
na rok 2013 ( szczegóły na www.ko-
bylka.pl).

Następne spotkanie – jesienią.

red.

17 kwietnia, w sali konfe-
rencyjnej Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Ząbkach 
odbyło się drugie spotkanie 
Grupy „Przedsiębiorcze Ząb-
ki”. W spotkaniu uczestniczyli 
przedstawiciele około 20 ząb-
kowskich firm. 

Korzystając z sugestii uczest-
ników pierwszego spotkania,  
tematem szkolenia była „Sztuka 
prezentacji” obejmująca zarów-
no własną osobę, jak i reprezen-
towaną przez nas działalność.

Szkolenie przeprowadził Jacek 
Furkałowski z ząbkowskiej firmy 
Meritum Consulting. Uczestni-

cy brali aktywny udział w szko-
leniu zadając mnóstwo pytań i 
podając przykłady zachowań z 
własnego doświadczenia.

Działalność Grupy przynosi 
już pierwsze efekty! Dostajemy 
informację o nawiązaniu współ-
pracy między przedsiębiorca-
mi biorącymi udział w naszych 
spotkaniach.

Jeżeli mają Państwo pytania, 
sugestie, propozycję tematów 
kolejnych szkoleń – prosimy o 
kontakt z nami: przedsiebior-
czezabki@gmail.com

Do zobaczenia następnym ra-
zem!
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23 kwietnia członkowie Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej na Ma-
zowszu, zauważając dramatycz-
ny spadek czytelnictwa w Polsce, 
postanowili mu przeciwdziałać 
i z okazji przypadającego Świa-
towego Dnia Książki zachęcić 
mieszkańców województwa ma-
zowieckiego do czytania beletry-
styki. Zorganizowano więc akcję 
„Książka zamiast marihuany”, w 
ramach której za darmo rozda-

li mieszkańcom Mazowsza 100 
tysięcy książek, po 2,5 tysiąca 
w każdym powiecie. Książki te 
zakupiono z wpłat członków  i 
darowizn (nie ze środków po-
chodzących z subwencji i środ-
ków publicznych). 23 kwietnia o 
godzinie 12.00 w każdym mieście 
powiatowym Mazowsza na uli-
cach wręczano książki przechod-
niom. 

red.

To tytuł książki, której promocja 
odbyła się 17 maja w Miejskiej Bi-
bliotece w Tłuszczu, w ramach cy-
klicznej imprezy (Tydzień Biblio-
tek).  Autorzy, Mariusz Ambroziak 
i Łukasz Perzyna  z wielką pasją 
opowiadali o samorządności, o 
stosunkowo krótkiej przecież hi-
storii samorządu terytorialnego w 
Polsce. Spotkanie cieszyło się spo-
rym zainteresowaniem.  

Ogromną wartością tej książki i 
samych wykładów autorskich jest 
„nieksiążkowy”, sposób przekazania 
ogromnej wiedzy. Publikacja zawie-
ra wiele wywiadów z ludźmi, którzy 
samorząd w Polsce współtworzyli. Z 
naszego terenu jednym z rozmów-
ców jest bodaj jeden z najstarszych 
stażem samorządowców – Konrad 
Rytel, obecny wicestarosta woło-
miński, a wcześniej starosta dwóch 
kadencji.

Książka ma bardzo przyjazną 
dla czytelnika strukturę. Wywiady 
z samorządowcami przeplatane są 
ciekawymi tekstami analitycznymi. 
Każdy, kto choć trochę interesuje 
się samorządem lokalnym z wielką 
przyjemnością i pożytkiem sięgnie 
po tę publikację. To ciekawy ma-
teriał zarówno dla początkujących 
samorządowców, jak i dla „starych 
wyjadaczy”.  Więcej na temat książki 
na www.mws.org.pl 

Katarzyna Humińska – dla mnie 
autorka zdjęć niezwykłych. Co wy-
jątkowe, w przypadku tej artystki 
potrzeba robienia coraz lepszych 
zdjęć, coraz ciekawszych, coraz 
oryginalniejszych jest nieustanna. 
Kiedy pani Kasia fotografuje, widzi 
obraz, który ma zamiar utrwalić, 
nie podejmuje z miejsca decyzji jaki 
będzie jego efekt końcowy. To przy-
chodzi później. O miłości do foto-
grafi i rozmawiam z tą utalentowaną 
artystką.

- Fotoreporter Don McCullin 
stwierdził kiedyś, że "Fotografi a 
nie jest związana z patrzeniem, lecz 
z czuciem. Jeżeli nie czujesz nic w 
tym, na co patrzysz, nigdy nie uda 
ci się sprawić, aby ludzie patrząc na 
twoje zdjęcia, cokolwiek odczuwali.” 
To idealnie sprawdza się w Pani foto-
grafi ach. Na czym dokładnie polega 
w Pani przypadku ta magia przenie-
sienia uczuć i odczuć na zdjęciach?

- Fotoreporter Don Mc Cullin wy-
raził wiele mądrych zdań na temat 
fotografi i i życia, więc oczywiście 
zgadzam się z jego podejściem do 
wykonywania zdjęć - nie wystarczy 
widzieć, trzeba też czuć. Porównanie, 
w pewnym sensie, Jego wielkości w 
dziele odczuwania otaczającego świa-
ta z moją wrażliwością jest dla mnie 
komplementem!

Odnosząc się do pytania na temat 
tejże wrażliwości, która objawia się 
w fotografi ach powiem krótko, że 
wszystko co robimy z zaangażowa-
niem prędzej czy później jest nazna-
czone naszym duchem, czy jakkol-
wiek inaczej to nazwać. Ten duch, czy 
wrażliwość jest oczywiście czytelna 
dla odbiorców, ponieważ Oni są także 

Święto pracowników biblio-
tek oraz wszystkich czytelników 
już za nami. Trwający od 8 maja 
Tydzień Bibliotek przewidział 
też niespodziankę dla najmłod-
szych. Nocą, 10 maja w Miejskiej 

Bibliotece Publicznej im. Zofii 
Nałkowskiej w Wołominie dzieci 
poszerzały swoją wiedzę z zakre-
su znajomości historii map.

Noc, śpiwory, poduszki i dużo 
zabawy połączonej z nauką. Takie 
atrakcje czekały na około dzie-
więćdziesięcio osobową  grupę 
dzieci w wołomińskiej bibliotece. 
Najmłodsi odbyli fantazyjną po-
dróż poprzez świat map, wędró-
wek i przygód. Dzieci uczyły się 
zasad posługiwania mapami i ich 
historii poprzez zabawy ruchowo 
– umysłowe. Pojawili się też go-
ście -  państwo Aleksandra i Da-
niel Mizielińscy - autorzy wielu 
bestsellerowych książek dla dzie-
ci, w tym pozycji zatytułowanej 
„Mapy”. Jakby atrakcji było za 
mało biblioteczną noc umilił 
piękny tort, prezentujący jadalną 
mapę Wołomina. Panie bibliote-

karki przygotowały dla małych 
nocnych marków zabawę w do-
pasowywanie elementów charak-
terystycznych dla danych krajów 
do konturów. Dzieci obejrzały  
także prezentację multimedial-

ną, opartą o książkę „Dokąd iść. 
Mapy mówią do nas.” Heekyoung 
Kima i Krystyny Lipki-Sztarbał-
ło, ukazującą najróżniejsze ro-
dzaje map – od starszych do naj-
nowszych. 

Gwoździem programu okaza-
ło się poszukiwanie skarbów. W 
pomieszczeniach bibliotecznych 
na maluchy czekało wiele wska-
zówek, jak dotrzeć do upragnio-
nego skarbu w postaci złotych, 
czekoladowych dukatów. 

Noc w bibliotece miała swój 
koniec o północy. Dzieci z impre-
zy wracały zmęczone i śpiące, ale 
bardzo szczęśliwe i uśmiechnię-
te.  Finalnie powstała  wystawa 
prac, wykonanych podczas nocy 
z mapami, która będzie prezen-
towana w sali konferencyjnej. 

Sylwia Kowalska

wrażliwi i zauważają to, co chciało się 
pokazać. Jeśli nie dostrzegają dokład-
nie tego, co było intencją fotografują-
cego, oznacza jedynie,że mają swoją, 
odrębną zdolność odczuwania.

W mojej pracy często kieruję się 
estetyką, więc nie jestem pewna, czy 
emocje związane z patrzeniem są waż-
ne dla Odbiorcy.

- Często wymienia Pani sprzęt fo-
tografi czny?

- Nie często zmieniam sprzęt foto-
grafi czny, to nie jest potrzebne, nawet 
w dzisiejszych czasach, kiedy nowości 
są każdego roku.

- Fotografem człowiek się rodzi?
- Człowiek nie rodzi się fotografem, 

mam skąpe pojęcie o tym, kim się ro-
dzimy, myślę jednak, że nasze wybory 
są zawsze uwarunkowane. Pomaga-
ją życiowym startom i wyborom na 
przykład zdolności i chęci, to jest jed-
nak ułamek przyczyny, z powodu któ-
rej robi się to czy co innego.

- Nie myślała Pani aby otworzyć 
szkołę fotografowania?

- Nauczaniem fotografi i już kiedyś 
zajmowałam się - teraz raczej nie my-
ślę o tym..

Rozmawiała 
Sylwia Kowalska
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OGŁOSZENIA DROBNE

USŁUGI

KUPIĘ - SPRZEDAM

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

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

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

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

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

WYNAJMĘ LOKAL 
60M2 POD DZIAŁAL-

NOŚĆ GOSPODARCZĄ 
W CENTRUM TŁUSZCZA, 

TEL: 604-483-223

Wśród lasów nad rzeką Cien-
ka, w miejscowości Rudniki 
(gmina Tłuszcz, pow. wołomiń-
ski) powstało w 2008 roku Go-
spodarstwo  Agroturystyczne 
„Po Kądzieli”.

Rozległy teren, zarybiony staw, 
boisko do plażowej piłki siatkowej, 
piaskownica  oraz altany i miejsca 
na grilla  zachęcają do wypoczyn-
ku i rekreacji.

Do dyspozycji gości są dwa po-
koje dwuosobowe, łazienka i aneks 
kuchenny.

W gospodarstwie są różne zwie-

rzęta: konie, świnie, króliki, gęsi, 
kaczki, indyki, kury, psy i koty.

Organizujemy cykliczne im-
prezy otwarte: w lutym Karnawa-
łowy Marsz Nordic Walking na 
Mazowszu, w lipcu – Świętojański 
Marsz Nordic Walking Kwitną-
cych Nenufarów na Mazowszu z 
rzucaniem wianków z „Mostku 
Szczęścia” do wody, we wrześniu 
organizujemy Marsz Nordic Wal-
king Złota Jesień na Mazowszu.

W gospodarstwie przygotowali-
śmy cztery różne oferty edukacyj-
no - pokazowe.

Prowadzimy warsztaty pt. „ Jak 
to ze lnem było” ,warsztaty  ręko-
dzielnicze pt. „Kwiatowe trady-
cje – wianki wieńce i wianuszki”,  
warsztaty pt. „Łany zbożem malo-
wane” oraz warsztaty pt.”Las bliżej 
nas”.

W gospodarstwie organizujemy 
imprezy integracyjne, prywatki, 
zjazdy rodzinne.

Serdecznie zapraszamy.    
Kontakt: Helena Kruk, tel. 606 

630 565, tel. (29) 75 72 194,  mail: 
agrogos21@ wp.pl 

Na terenie powiatu wołomiń-
skiego istnieje wiele zabytków, 
które warto zobaczyć. Czasami 
nie zdajemy sobie sprawy z tego, 
że tak blisko mamy miejsca, któ-
re są ważne dla polskiej historii 
i architektury. Jednym z takich 
wartościowych budowli jest Ko-
ściół pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Dąbrówce. 

Parafi a w Dąbrówce sięga od-
ległych czasów. Istnieje od 1442 
roku. Mieści się przy ulicy Kościel-
nej. Prowadzą ją księża diecezjalni. 
Niegdyś stał tu kościół drewniany. 
Dopiero na początku lat osiem-
dziesiątych XIX wieku proboszcz - 
ks. Bartłomiej Pawalski -  zajął się 
budową murowanej świątyni. Zo-
stała wzniesiona na planie krzyża, 
w stylu neogotyckim, jako budow-
la jednonawowa, ozdobiona wieżą. 

Kościół nie uniknął niestety 
zniszczeń wojennych. Ich odbudo-
wą zajęto się w latach 1945 – 1955. 
Jednak wieża powstała z ruiny 
dopiero w 1968 roku. W 1970 ko-
ściół został otynkowany, przez co 
przybrał neobarokowy wizerunek. 
Neobarokowe jest także wnętrze 
świątyni. Możemy w nim obejrzeć 
pamiątkowe tablice fundatorów 
kościoła i dziedzicom Ślężan, Ja-
nowi i Marii von Egert, czy szaty 
liturgiczne z XVII – XVIII wieku.  

Wielu turystów zmierza do tego 
kościoła z powodu swoistej cieka-
wostki. 1 października 1821 roku 
sakrament Chrztu Świętego otrzy-
mał tu Cyprian Kamil Norwid. 
Zdarzenie to zostało upamiętnio-
ne specjalną tablicą, a w kancelarii 
parafi alnej zachował się akt uro-
dzenia wieszcza. 

Uwagę zwiedzających przykuwa 
zawsze ołtarz główny z Krzyżem 
Świętym oraz ustawionymi po bo-
kach fi gurami św. Franciszka i św. 
Dominika. Po obu stronach ołta-
rza widnieją witraże Prymasa Ty-
siąclecia oraz Ojca Świętego. Pra-
wa nawa kościoła  ukoronowana 
jest ołtarzem z obrazem Najświęt-
szej Maryi Panny z Dzieciątkiem, 
fi gurami św. Józefa i św. Joachima 
oraz aktem ślubów jasnogórskich 

narodu polskiego. Swym pięknem 
urzeka neobarokowa ambona, 
ozdobiona białym orłem. 

Warto przyjrzeć się również 
przykościelnej drewnianej pleba-
nii. Powstała w 1898 roku. Wyróż-
nia się pięknym gankiem z koloro-
wymi witrażami w oknach na dole. 
Zaś górne okna zdobią wspaniałe 
drewniane ornamenty. 

Sylwia Kowalska

Z cyklu: Podróżuj po powiecie

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 

Naprawa obuwia, szycie 
Wołomin, ul. Kościelna róg Reja-
(vis a vis ZUS), tel. 603-364-508

SPRZEDAM SAMOCHÓD
Ford Mondeo, rocznik: 1993, 

benzyna+gaz, stan dobry, atrak-
cyjna cena tel. 503-372-405 
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Po trzech miesiącach treningów od-
bywających się dwa razy w tygodniu po 
dwie godziny, pod czujnym okiem tre-
nera Roberta Kwiatkowskiego z Klubu 
Omega Sports, w dniu 8 maja, dwadzie-
ścia mieszkanek Ząbek otrzymało cer-
tyfikaty ukończenia kursu samoobrony 
kobiet.

Uroczyste zakończenie V edycji kur-
su i wręczenie certyfikatów ukończenia 
odbyło się w Restauracji "San Marino" w 
Ząbkach. Certyfikaty wręczyli burmistrz 
Robert Perkowski wraz z komendan-
tem Straży Miejskiej Zbigniewem Fo-
rysiakiem i trenerem Robertem Kwiat-
kowskim. Ponadto panie otrzymały w 
prezencie od burmistrza okazały tort, 
przygotowany specjalnie na tę okazję 
oraz torebki z gadżetami promocyjnymi 
miasta.

Kurs odbywał się pod patronatem Bur-
mistrza Miasta Ząbki oraz Komendanta 
Straży Miejskiej w Ząbkach.

Przypomnijmy, że kursy samoobrony 
dla mieszkanek Ząbek ruszyły w 2010 r. 
Podczas pięciu edycji kursu samoobro-
ny pań przeprowadzonego w Ząbkach z 
przeszkolenia skorzystało ponad 500 ko-
biet. W szkolenie zaangażowani byli tak-
że strażnicy miejscy i policjanci z Ząbek.

Kursy są zachętą do meldowania się 
mieszkanek w Ząbkach, ponieważ na 
darmowy kurs mogą uczęszczać jedynie 
panie zameldowane w Ząbkach.

Warto wspomnieć, że oprócz zdoby-
tych podczas kursu umiejętności, panie 
zyskały większą pewność siebie, lepszą 
kondycję i ładniejsze sylwetki.

Iwona Potęga

Przedszkole Bezpieczny Przed-
szkolak serdecznie zaprasza wszyst-
kich ludzi dobrej woli, otwartych 
na pomoc innym na Koncert Cha-
rytatywny – "Dla Maksa", który roz-
pocznie się  9 czerwca (w niedzielę) o  
godz. 14.00 w Hali Sportowej WOSiR 
na osiedlu Polonez w Wyszkowie – 
ul. Geodetów 45.

Celem koncertu jest zebranie środ-
ków materialnych na leczenie i reha-
bilitację Maksa Siuchty, 5-letniego 
chłopca z Wyszkowa z chorobą nowo-
tworową. 

Patronat nad koncertem objął Wi-
cemarszałek Województwa Mazo-
wieckiego Krzysztof Strzałkowski, 
Burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowo-
sielski oraz poseł Bartłomiej Bodio.

Dla Maksa wystąpią, m.in. Zespół B-
-Qll, Mateo, Factor, Grupa tańca towa-
rzyskiego IMAGE, Klub Sztuki Walki 
"Gimnazjon – Apin 1991", Gim 4U, 
Dzieci ze szkoły nr 5 w Wyszkowie.

Dodatkowymi atrakcjami będą: lo-
teria fantowa; licytacja wyjątkowych 
przedmiotów; Kreatywka – zajęcia 
ogólnorozwojowe dla dzieci; Makowe 
Pole – warsztaty twórcze dla dzieci; 
malowanie paznokci i inne usługi ko-
smetyczne – Yasumi Epil; malowanie 
twarzy; lepienie z gliny; strefa medycz-

na, porady dietetyka, smakołyki na 
słodko i nie tylko...oraz wiele innych...

Patronatem honorowym objęli koncert:
- Wicemarszałek Województwa Mazo-
wieckiego – Krzysztof Strzałkowski
- Starosta Wyszkowski Bogdan Pągowski
- Burmistrz Wyszkowa – Grzegorz No-
wosielski
- Poseł Barłomiej Bodio

Wspierają nas:
- Fundacja "Dziecięca Fantazja"
- Fundacja "Razem Łatwiej – Zwierzęta 
Przełamują Bariery"
- SKOK Stefczyka
- Avans
- Reklama i Poligrafi a
- Klub Mozi
- Zakłady Mięsne Somianka
- Baśniowa

Koncert Charytatywny "Dla Maksa"


