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17 lipca, w Wołominie na Placu 
3-go Maja uroczyście obchodzo-
no 96 rocznicę powołania Policji 
Państwowej oraz nadania praw 
miejskich Wołominowi. Obecny 
na uroczystości gość honorowy 
Komendant Stołeczny Policji in-
spektor Michał Domaradzki w 
asyście nadkom. dr Marka Ujaz-
dy – Komendanta Powiatowego 
Policji w Wołominie wręczyli po-
licjantom odznaczenia resortowe i 
akty mianowania na wyższe stop-
nie policyjne. Srebrnym medalem 
za długoletnią służbę odznaczony 
został jeden funkcjonariusz, srebr-
ną odznaką „Zasłużony Policjant” 
wyróżniono dwóch policjantów, 

brązowymi – pięciu. Brązowym medalem za zasługi dla Policji odznaczono dwie osoby, medalem 25-lecia NSZZ 
Policjantów wyróżniono dodatkowo 42 osoby. Awanse na wyższy stopień policyjny otrzymało łącznie 111 funk-
cjonariuszy z jednostek i komórek organizacyjnych wołomińskiej Komendy.             Dokończenie str. 7

Po ponad 2 letnich pracach przygotowawczych  rusza oczekiwana przez mieszkańców Ząbek nowa inwestycja 
komunalna. 10 lipca 2015 r. zarząd PGK w Ząbkach podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Budownictwa i Insta-
lacji ABT sp. z o.o. na budowę  nowoczesnej Stacji Uzdatniania Wody. Natomiast pod koniec lipca, na ostatniej 
sesji radni ząbkowscy zatwierdzili nowe, niższe taryfy za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków. W sumie 
będzie taniej o 50gr/m3. 

Akt podpisania umowy miał miej-
sce na terenie przyszłego SUW-u, 
zlokalizowanego nieopodal drew-
nickiego szpitala, w otulinie lasu. Z 
ramienia inwestora umowę podpisał 
prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej Piotr Uściński, nato-

miast wykonawcę reprezentował Ka-
zimierz Mroczka, wiceprezes Przed-
siębiorstwa Budownictwa i Instalacji 
ABT.

W tym symbolicznym wydarzeniu 
uczestniczyli także m.in.: burmistrz 
Ząbek Robert Perkowski jako przed-

stawiciel właściciela spółki PGK, 
którym jest miasto Ząbki, ząbkowscy 
radni, prezes drewnickiego szpitala 
Wademar Giza, prezes społki komu-
nalnej sąsiedniej Zielonki Janusz Le-
wicki oraz media lokalne.

Dokończenie str. 5

Informujemy, że od 3 sierpnia 2015 r. czynny będzie już nowy ośro-
dek zdrowia. Zmieni się także numer telefonu do ośrodka. Nowy numer: 
25/785-69-01.  

Dokończenie str. 5
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2 CO? GDZIE? KIEDY?

Już dziś zapraszamy na obchody 95 rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Ossowie. Dla 
wszystkich, którzy w dniach 14-15 sierpnia odwiedzą tę związaną z „Cudem nad Wisłą” miej-
scowość, organizatorzy przygotowali uroczystości rocznicowe i szereg atrakcji.

W dniu 14 sierpnia o 21.00 przy krzyżu upamięt-
niającym śmierć ks. kapelana Ignacego Skorupki 
odbędzie się uroczysty capstrzyk i Apel Poległych, 
upamiętniający żołnierzy, którzy na polach Ossowa 
oddali życie za Ojczyznę. Wraz z asystą wojskową 
udział w nim wezmą duchowni, mieszkańcy i wła-
dze samorządowe z terenu powiatu wołomińskiego.

Natomiast 15 sierpnia od rana rozpoczynają się 
uroczystości związane z rocznicą „Cudu nad Wisłą”. 
Patronami honorowymi wydarzenia są: Wojewoda 
Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowiec-
kiego i Ordynariusz Diecezji Warszawsko – Praskiej. 
Z okazji Święta Wojska Polskiego, w imieniu Mini-
stra Obrony Narodowej uroczystościom patronuje 
Sekretarz Stanu w MON Czesław Mroczek. 

O godz. 10.00 po modlitwie pod krzyżem upa-
miętniającym śmierć ks. Skorupki nastąpi przemarsz 
do kaplicy na polach Ossowskich, gdzie o godz. 
11.15 odprawiona będzie msza św. w intencji Ojczy-
zny. Wcześniej zostaną odsłonięte popiersia Stefana 
Melaka i gen. broni Bronisława Kwiatkowskiego na 
Polanie Dębów Pamięci. Po nabożeństwie delegacje 
władz państwowych, samorządowych, służb mun-

durowych i instytucji złożą okolicznościowe wią-
zanki kwiatów pod obeliskiem, znajdującym się na 
terenie kaplicy, upamiętniającym bohaterów z 1920 
r. Ok. godz. 14.00 na pobliskich błoniach rozpocznie 
się widowisko rekonstrukcyjne nawiązujące do wy-
darzeń, które rozegrały się w Ossowie 95 lat temu. 
Inscenizacji z udziałem ponad 150 rekonstruktorów 
będzie towarzyszyć narracja historyczna, przygoto-
wana przez Stowarzyszenie Miłośników Kawalerii 
im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, a także punkt 
werbunkowy, prezentacja broni i historyczna wy-
stawa Poczty Polskiej. Po rekonstrukcji na polach 
ossowskich rozpoczną się Mistrzostwa Polski For-
macji Kawaleryjskich, a nieopodal obiektów miej-
scowej Ochotniczej Straży Pożarnej Miasto i Gmina 
Wołomin organizuje imprezę plenerową z atrakcja-
mi dla dzieci, występami artystycznymi i stoiskami 
handlowymi i gastronomicznymi. Gwiazdą wieczo-
ru podczas pikniku będzie Mrozu, a na zakończenie 
rozbłyśnie na niebie pokaz sztucznych ogni przygo-
towany przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbro-
jenia we współpracy ze Starostwem Powiatowym i 
gminą Wołomin. 

Organizatorami obchodów 95 rocznicy Bitwy Warszawskiej w Ossowie są: Starosta Woło-
miński, Burmistrzowie Kobyłki, Zielonki i Wołomina oraz ks. Dziekan Jan Andrzejewski. 

Więcej o uroczystościach i imprezach okolicznościowych  w Radzyminie, Kobyłce, Zielonce, 
Ząbkach, Tłuszczu, Markach, Klembowie, Jadowie i Dąbrówce na www.bitwawarszawska.pl

Tania  
reklama!!! 
tel. 796-046-823
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Marki

Kobyłka z roku na rok w okresie wiosenno - letnim w tym podczas wa-
kacji realizuje ambitny plan inwestycji miejskich, przeznaczając w swoim 
budżecie od 10 do 15 mln złotych rocznie. Ten dynamiczny rozwój inwe-
stycji z powodzeniem realizuje w obecnym roku. Największa inwestycja 
miejska (wieloletnia), rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych nr 3 (część 
dydaktyczna 10 nowych sal lekcyjnych oraz nowoczesna hala sportowo – 
widowiskowa o wartości 9  000 000 złotych w dobrym tempie zmierza ku 
fi nałowi, który planowany jest na czerwiec 2016.

Obecnie trwają prace związane 
z ociepleniem budynku, monta-
żem okien i konstrukcji dachowej. 
Wkrótce na dachu budynku powin-
na pojawić się tradycyjna wiecha. W 
rekordowym tempie zakończyła się 
pierwsza w tym roku duża inwestycja 
drogowa. Kompleksowa moderniza-
cja ulic Asnyka i Szpotańskiego w 
dzielnicy Grabicz. Inwestor wykonał 
inwestycją o wartości ok. 1 500 000 
złotych w ekspresowym tempie, koń-
cząc inwestycje ponad dwa miesiące 
przed terminem. Obie ulice cieszą 
mieszkańców swoim nowoczesnym 
wyglądem i komfortem. Kilka dni 
temu ruszyła kolejna duża inwesty-
cja drogowa realizowana z budżetu 
Miasta Kobyłka. Gruntowną moder-
nizację przejdzie jedna z kluczowych 
dróg gminnych w Kobyłce łącząca 
dzielnicę Antolek i Jędrzejek - ulica 
gen. Tadeusza Kościuszki.

Przy ulicy gen. Tadeusza Kościusz-
ki znajduje się Publiczne Przedszkole 
nr 1 oraz w jej pobliżu (ulica Pascha-
lisa) Zespół Szkół Publicznych nr 1. 
Ulica gen. Tadeusza Kościuszki na 
całej swojej długości będzie miała 
wykonane nowe ciągi piesze oraz 
nową nakładkę asfaltową. Koszt 
inwestycji to ok. 800 000 złotych. 
Przewidywany termin realizacji - 3 
miesiące. Ze względu na położenie 
placówek oświatowych inwestor 
został zobowiązany do realizacji w 
pierwszej kolejności odcinka uli-
cy Kościuszki do Paschalisa tak by 
można było od 1 września korzystać 

z dogodnego dojazdu do szkoły.
W sierpniu i wrześniu realizowa-

ne będą kolejne inwestycje drogo-
we oraz inwestycje przygotowujące 
drogi gminne do ich realizacji w 
przyszłości zgodnie z logiką inwe-
stycyjną polegająca na tym, że naj-
pierw realizowana jest infrastruktu-
ra podziemna – media (kanalizacja 
sanitarna, deszczowa, wodociągi), 
a następnie budowa nawierzchni i 
ciągów pieszych. Realizowana będzie 
kanalizacja deszczowa w ulicach: Ło-
kietka i Mieszka (dzielnica Zalasek) 
oraz Nadarzyn, Ossowska, Kresowa 
(dzielnica Nadarzyn). Mieszkańcy 
dzielnicy Piotrówek wkrótce będą 
cieszyć się nowym ciągiem pieszym 
(chodnikiem) w ulicy Dojazdowej, 
a mieszkańcy ulicy Ułanów (dziel-
nica Nadarzyn), Długiej (dzielnica 
Stefanówka), Jagodowej (dzielnica 
Maciołki) nową nakładką asfaltową.

Od kilku tygodni trwają inwestycje 
drogowe na powiatowych drogach w 
naszym mieście. Wydział Inwestycji 
i Drogownictwa Starostwa Powia-
towego w Wołominie realizuję ciąg 
pieszo-rowerowy w ul. ks. Załuskie-
go oraz prace melioracyjne (odwod-
nienie) w ulicach Napoleona i Ponia-
towskiego, gdzie wkrótce ma zostać 
wykonana nowa nakładka asfaltowa 
w przyszłości nowy ciąg pieszo-ro-
werowy, który połączy odcinek pie-
szo- rowerowy od Bazyliki Świętej 
Trójcy do drogi wojewódzkiej nr 634 
przy przychodni Multimedica.

W strategii rozwoju inwestycyj-
nego miasta Kobyłka po zakończe-
niu ogromnego programu budowy 
kanalizacji i wodociągów w ubie-
głych latach priorytetem jest infra-
struktura drogowa, ale oczywiście 
inwestycje to nie tylko drogi. Nadal 
w sposób planowy i systematyczny 
realizowany jest  program pełnego 
zabezpieczenia mieszkańców Kobył-
ki w media miejskie (wodociągi i ka-
nalizacja) przy znaczących środkach 
zewnętrznych. Realizowana jest bu-
dowa przykanalików, nowych odcin-

ków wodociągów i kanalizacji. Trwa 
przy udziale wspomnianych środ-
ków zewnętrznych realizacja duże-
go „pakietu projektowego” nowych 
kilometrów infrastruktury kanaliza-
cyjnej i wodociągowej. Od kilku lat 
samorząd miasta Kobyłka prowa-
dzi systematyczne prace związane 
z gospodarką melioracyjną, która 
ma ogromne znaczenie dla bezpie-
czeństwa mieszkańców Kobyłki. W 
czerwcu br. został zmodernizowany 
kolejny odcinek - 1000 metrów rowu 
melioracyjnego wzdłuż ulicy Kontu-

szowej i Norwida. Wykonano zabez-
pieczenie rowów eko - płytami ażu-
rowymi, wykonano przepusty oraz 
zabezpieczono rowy melioracyjne 
słupkami i barierkami.

Trwa oczekiwanie na rozpoczęcie 
realizacji dwóch bardzo ważnych 
inwestycji kubaturowych przy ulicy 
Ręczajskiej w ramach Partnerstwa 
Publiczno Prywatnego oraz Cen-
trum Handlowego (na 13 ha) przy 
ulicy  Nadarzyńskiej przez inwesto-
ra prywatnego, które przyniosą w 
najbliższej przyszłości znaczące ko-
rzyści dla budżetu miasta i rozwój 
infrastruktury publicznej, drogowej 
szczególnie w dzielnicy Nadarzyn, 
Turów, Kobylak.

Inwestycyjny rozwój Kobyłki to 
nie tylko obecna realizacja inwesty-
cji, ale także perspektywiczny przy-
szłościowy rozwój miasta przygo-
towujący miasto do realizowanych 
wkrótce komunikacyjnych inwesty-
cji zewnętrznych mających bardzo 
znaczący wpływ dla Kobyłki i Po-
wiatu Wołomińskiego –budowa tra-
sy S – 8 z węzłem Kobyłka oraz linii 
kolejowej Rail Baltica). Opracowa-
nie i uchwalenie przez Radę Miasta 
strategii w ramach programu „ Plan 
Gospodarki Niskoemisyjnej 2015 
– 2020” jest tego wyrazem. Strate-
gia ta zawiera bardzo ambitny, no-
woczesny plan rozwoju miasta przy 
wykorzystaniu znaczących środków 
z Unii Europejskiej. Zachęcamy do 
zapoznania się z tym dokumentem 
(www.kobylka.pl blok EKO KO-
BYŁKA). To znaczący sygnał samo-
rządu Kobyłki, że rozwój inwesty-
cyjny miasta nie tylko nie zwalnia, 
ale wręcz przyspiesza. Można śmiało 
rzec, że Kobyłka nadal jest jednym z 
liderów inwestycyjnych nie tylko w 
naszym powiecie, ale i na Mazowszu 
za co została doceniona w zeszłym 
roku kilkoma nagrodami i wyróż-
nieniami. PW

OGŁOSZENIE
  Uprzejmie informuję, że dzień 17 sierpnia 2015 r. (poniedzia-

łek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miej-
skiego w Tłuszczu. W związku z powyższym, w tym dniu urząd 
będzie nieczynny.

Dzień wolny został ustalony w zamian za święto przypadające w 
sobotę 15 sierpnia 2015 r.

Podstawa prawna:
Art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 130 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.)

   Zastępca Burmistrza Tłuszcza
/-/ Waldemar Banaszek

WFOŚIGW przyznał dotację na Program edukacyjno-informacyjny "EKOpostawa, to ważna sprawa!"

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, pozytywnie rozpatrzył 
wniosek miasta Marki o dofi nanso-
wanie zadania pn. "Program eduka-
cyjno informacyjny EKOpostawa, to 
ważna sprawa!".

Marki otrzymały dofi nansowanie 
w formie dotacji w wysokości do 
11.376,00zł, co stanowi do 90% kosz-

tu kwalifi kowanego zadania.
To już kolejne dofi nansowanie 

uzyskane przez Wydział Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Urzędu Miasta Marki na działania 
edukacyjne, wśród dzieci i młodzie-
ży naszego miasta.

Wcześniejsze programy eduka-
cyjno-informacyjne, które uzyskały 
dofi nansowanie z WFOŚiGW w 

Warszawie to:
• "Marecka ptasia szkółka",
• "Mareckie rady na odpady",
• "Mareckie rady na odpady - 

dla malucha",
• "Energia - korzystaj EKOlo-

gicznie",
• "Strasznie pożyteczne - nieto-

perze i inne zwierzę".

23 lipca 2015r. został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko dyrektora 
Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. Do kon-
kursy przystąpiło 2 kandydatów. Członkowie Komisji Konkursowej w gło-
sowaniu tajnym dokonali wyboru kandydatki na stanowisko dyrektora 
Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce w osobie 
p. Anety Stańczak.

Aneta Stańczak obecnie jest na-
uczycielem chemii w Zespole Szkół 
w Klembowie. Ukończyła studia 
wyższe magisterskie na Uniwersyte-
cie Warszawskim na kierunku  che-
mia oraz studia doktoranckie. W 
lutym 2013 roku obroniła rozprawę 
doktorską, uzyskując stopień nauko-
wy doktora nauk ekonomicznych w 

dyscyplinie ekonomia. Pani Aneta 
Stańczak jest nauczycielem miano-
wanym ze stażem pracy pedagogicz-
nej wynoszącym 12 lat.

Stanowisko dyrektora Publicznego 
Gimnazjum im Tadeusza Kościusz-
ki w Dąbrówce zostało powierzo-
ne na okres 5 lat szkolnych tj. od 
01.09.2015r. do 31.08.2020r.

Trwa montaż konstrukcji dachowej na budowie 
hali widowiskowo-sportowej

 Wkrótce ulica Dojazdowa w dzielnicy Piotrówek na całej swojej długości 
będzie miała nowy chodnik
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Rozmowa z wicestarostą wołomińskim Adamem Łossanem, 
nadzorującym m.in. sprawy związane z: gospodarką nierucho-
mościami, geodezją, budownictwem, ochroną środowiska, poli-
tyką społeczną, oświatą  i kulturą 

Od lipca zmieniły się przepisy 
odnośnie wydawania pozwolenia 
na budowę. Czego dotyczą?

Przepisy się zmieniły o tyle, że 
żeby wybudować mały lub średniej 
wielkości dom nie trzeba już pozwo-
lenia na budowę a tylko wystarczy 
dokonać zgłoszenia, oczywiście wraz 
z projektem.

Jakie są skutki tych nowych prze-
pisów?

Ogranicza to w większym stopniu 
ingerencję sąsiadów w momencie 
wydawania pozwolenia na budowę. 
Ponieważ nie ma pozwolenia na bu-
dowę, to nie ma też innych stron po-
stępowania niż wnioskujący i organ 
wydający decyzję. Dokumentację 
sprawdzają tylko urzędnicy.

Czy nie ma obawy, że wystąpi 
wówczas bardzo duża dowolność, a 
w konsekwencji chaos? 

Nie ma tu żadnych zagrożeń, bo 
projekty przygotowują przecież ar-
chitekci z uprawnieniami, a kompe-
tentni urzędnicy są w stanie to zwe-
ryfi kować.

Nowe rozwiązania na pewno po-
winny ograniczyć zjawisko nazwijmy 
je „nadgorliwości sąsiedzkiej”, które 
jest stosunkowo częste. Oczywiście 
w przypadkach uzasadnionych uwa-
gi sąsiadów są ważne, ale wszelkie 
roszczenia będą się odbywały już na 
etapie budowy. Każde odstępstwo 
od projektu sąsiad może zgłosić ale 
u inspektora nadzoru budowlanego, 
a nie jak to miało miejsce dotąd w 
starostwie. 

Najważniejsze  z punktu widzenia 
inwestora to skrócony czas postępo-

wania. Zgłoszenie to maksymalnie 
30 dni, podczas gdy pozwolenie na 
budowę to aż 65 dni.

Uproszczenia w prawie budow-
lanym dotyczą obiektów stosunko-
wo niedużych kubaturowo, przede 
wszystkim chodzi tu o budownictwo 
jednorodzinne. Duże obiekty wyma-
gają wciąż pozwolenia na budowę. 

Drugim bardzo istotnym wy-
działem, który Panu podlega to 
wydział ochrony środowiska. Jakie 
sprawy mieszkańcy tu załatwiają?

To prawda, wydział ten obsługuje 
bardzo dużo spraw, z którymi miesz-
kańcy borykają się dość często, jak 
choćby: wycinka drzew, położenie 
przepustu w drodze, każda regulacja 
stosunków wodnych, każde pod-
wyższenie terenu, wykopanie stawu. 
Podlegają nam spółki wodne, czy też 
myśliwi. Wydział ten wydaje bardzo 
dużo decyzji.

Bardzo wiele spraw też musi być 
konsultowanych, np. gmina przygo-
towując swój plan zagospodarowa-
nia przestrzennego musi go z nami 
konsultować. Ostatnio trzem gmi-
nom odmówiliśmy zaaprobowania 
propozycji, które złożyły. Muszą je 
zmienić, bo zbyt głęboko ingerują 
w otoczenie naturalne, na zbyt wiele 
rzeczy pozwalają. 

Wraz z nową kadencją powstał 
też nowy wydział. Czym on się zaj-
muje?

To Wydział Planowania i Rozwo-
ju, który koordynuje opracowanie 
wszelkiego rodzaju strategii i innych 
dokumentów o charakterze plani-
stycznym. Ten wydział ma też w obo-

wiązkach  opracowywanie wniosków 
aplikacyjnych  o pozyskanie środków 
zewnętrznych zgłaszanych przez po-
szczególne komórki starostwa.

Rozumiem, że teraz najważniej-
sze są prace nad strategią rozwoju?

Żeby złożyć wniosek o środki 
unijne, to oprócz samego wniosku 
konieczne są inne dokumenty to-
warzyszące, m.in. aktualna strategia 
rozwoju, ale z tą aktualnością różnie 
bywało. Ważność strategii kończy się 
w tym roku, a nie przygotowano nic 
wcześniej. Rozumiem, że był jeszcze 
czas i nie stawiam tu nikomu zarzu-
tu. Natomiast dobrze by było, że jak 
przyszliśmy, to byłyby projekty, któ-

re można byłoby kontynuować, a w 
zasadzie zastaliśmy puste szufl ady, 
szczególnie jeśli chodzi o wnioski 
unijne.

A czy wiadomo kiedy będą naj-
bliższe nabory wniosków?

Myślę, że w ostatnim kwartale tego 
roku. Ale jest pytanie czy zdążymy? 
Część wniosków wymaga pozwo-
lenia na budowę. Jeśli teraz robimy 
projekty techniczne, bo ich wcześniej 
nie było, to nie wiadomo czy zdąży-
my na czas z pozwoleniem na budo-
wę. Średnio przygotowanie doku-
mentacji projektowej z pozwoleniem 
na budowę trwa ok. półtora roku.

A z tych ważniejszych projektów 

można byłoby jakiś wskazać?
To oczywiście drogi, ale tu trzeba 

dysponować pełną dokumentację 
wraz z pozwoleniem na budowę. 
Mam wątpliwości, że zdążymy w 
pierwszym naborze. W drugim za-
pewne tak, ale wtedy jest już mniej 
środków do dyspozycji. 

Podlega Panu  jeszcze wydział 
gospodarki nieruchomościami,  
czyli w zasadzie wszelkie sprawy 
związane z własnością gruntu, 
przenoszeniem tej własności czy 
wypłatą odszkodowań za nieru-
chomości pod drogi. Dużo jest tych 
odszkodowań?

Średnio wydawanych jest kilka 
decyzji tygodniowo, co w skali roku 
daje olbrzymią liczbę. W tym za-
kresie my podejmujemy decyzję, ale 
pieniądze przekazuje wojewoda jeśli 
chodzi o nieruchomości pod dro-
gi powiatowe, czy wojewódzkie bo 
jest to odszkodowanie wypłacane 
w imieniu Skarbu Państwa. Za dro-
gi gminne odszkodowanie wypłaca 
gmina. 

Panu podlega też m.in. oświata 
powiatowa. Co prawda, jeszcze są 
wakacje ale nowy rok szkolny lada 
moment.  Czy w związku z tym ze 
strony starostwa pojawi się nowe 
spojrzenie na politykę oświatową?

Na pewno tak, choć zmiany w 
obszarze oświaty nie mogą doko-
nywać się radykalnie, gdyż oświata 
funkcjonuje w określonym rytmie, 
harmonogramie. Zarząd już wie-
lokrotnie dyskutował o sprawach 
oświatowych, więc co do genera-
liów wszyscy się zgadzamy. Potrze-
ba wdrożyć oczekiwane zmiany. Z 
dniem pierwszego września w staro-
stwie będzie pracowała nowa osoba 
odpowiedzialna za oświatę, dużej 
klasy fachowiec, która w przeszłości 
zajmowała bardzo poważne stanowi-
ska w oświacie.   

Dziękuję za rozmowę.

W czwartek 16 lipca w Starostwie odbyło się kolejne spotkanie dotyczą-
ce tworzenia "Strategii Rozwoju Powiatu Wołomińskiego do 2025 r." 

Na zaproszenie starosty Kazi-
mierza Rakowskiego wzięli w nim 
udział przedstawiciele gmin, rady 
powiatu, instytucji, organizacji po-
zarządowych, służb mundurowych, 
przedsiębiorców i mediów oraz 
Dolnośląskie Centrum Rozwoju 
Regionalnego, które przygotowuje 
dokument wspólnie z Wydziałem 
Planowania i Rozwoju. Omówiono 
wyniki ankiet i zaprezentowano pro-
pozycję wizji i misji powiatu oraz za-
proponowano cele strategiczne. 

Przy opracowaniu dokumentu 
uwzględniono sugestie mieszkań-
ców, analizując ponad 700 ankiet, 

które wypełnili za pośrednictwem 
internetu. W ankietach mieszkańcy 
powiatu zgodnie za najważniejsze 
wskazali poprawę infrastruktury 
drogowej i dostępności komunika-
cyjnej powiatu, poszerzenie ofert 
spędzania wolnego czasu, za ważne 
uznali tworzenie nowych miejsc pra-
cy i rozwój przedsiębiorczości.

Od 7 sierpnia wypracowana wer-
sja Strategii, poddana będzie kon-
sultacjom społecznym, dostępna na 
naszej stronie internetowej oraz w 
zakładce ngo – współpraca z organi-
zacjami pozarządowymi.
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Dokończenie tekstu ze str. 1

Celem planowanej inwestycji jest 
zwiększenie ilości wody dla dyna-
micznie rozwijających się Ząbek 
oraz zapewnienie ciągłości i nieza-
wodności jej dostaw o odpowiednio 
wysokim ciśnieniu. Obecnie w upal-
ne dni, zwłaszcza w godzinach wie-
czornych występują spadki ciśnienia, 
spowodowane niedostatecznymi 

dostawami wody od warszawskiego 
MPWiK S.A.

W ramach tej inwestycji zostanie 
wzniesiony budynek technologiczny, 
w którym będzie uzdatniania woda 
głębinowa, dwa zbiorniki retencyjne 
wody czystej o łącznej pojemności 
2 tys. m3, oraz cały szereg obiektów 
towarzyszących. Nowoczesne i au-

tomatycznie sterowane pompy będą 
podnosić ciśnienie w sieci wodocią-
gowej w godzinach porannego i wie-
czornego szczytu, zaś zmniejszać je 
w nocy, kiedy pobór wody jest mini-
malny. Automatyzacja tego procesu 
zapewni wysoką ekonomikę dystry-
bucji wody.

Wydajność wykonanych już w 
latach poprzednich studni głębino-
wych wynosi ok. 1 milionów m3 
wody rocznie i zabezpiecza aktualne 
zapotrzebowanie Ząbek na wodę. 
Ząbki to jednak stale rozbudowują-
ce się miasto. Władze spółki prze-
widziały zatem możliwość powięk-
szenia stacji i szybkiej rozbudowy 
systemu uzdatniania wody, w celu 
zapewnienia ciągłości dostaw wody 
w kolejnych latach. Ale już teraz 
realizowany projekt zapewnia np. 
możliwość 5-krotnego napełnienia 
niecki głównej basenu miejskiego, 
tylko w ciągu jednego dnia.

Wydobywana z głębokości ponad 
50 metrów woda surowa pozbawia-
na będzie nadmiaru żelaza i manga-
nu na specjalnych złożach fi ltracyj-

Dokończenie tekstu ze str. 1

Aneta Ptaszek - Lekarz rodzinny
Wtorek 8:00-15:00
Środa 8:00-15:00

Czwartek 8:00-15:00

Jadwiga Kłapa-Zarecka 
- Lekarz

Poniedziałek 8:00-17:00
Piątek 8:00-13:00

Joanna Murawska 
- Lekarz stomatolog

Poniedziałek 10:30-18:00
Wtorek 10:30-18:00

Środa 7:30-15:00
Czwartek 7:30-15:00

Piątek 7:30-15:00

Dyżury lekarzy w nowym ośrodku:

Ginekolog przyjmować będzie od września
Kardiolog przyjmować będzie od października

Zapraszamy także kobiety urodzone w latach 1965-1985 
na akcję profi laktycznych badaniach cytologicznych w dniu 11.08.2015 

w godzinach od 15:00 do 18:00. Zapisy

nych, następnie na krótko trafi  do 
zbiorników wody czystej a później 
zostanie przepompowana dwiema 
magistralami do miejskiej sieci wo-
dociągowej. Ponieważ woda z ujęć 
podziemnych charakteryzuje się sta-
bilnym składem mikrobiologicznym 
i chemicznym nie przewiduje się ko-
nieczności stosowania stałego pro-
cesu jej dezynfekcji, w tym nielubia-
nego przez odbiorców chlorowania. 
Oczywiście jakość produkowanej 

wody będzie systematycznie badana 
przez akredytowanie laboratorium 
pomiarowe i kontrolowana przez 
Sanepid.

Budowa stacji uzdatniania wody 
wraz z magistralami przesyłowymi 
powinna potrwać ok. 1,5 roku, zaś 
całkowity koszt zamknąć się kwotą 
8 milionów złotych. Tak więc w 2017 
r. mieszkańcy Ząbek będą mogli cie-
szyć się z dobrej, smacznej a pewnie i 
tańszej niż obecnie wody.

Ikrom Nazarov, ambasador Uzbekistanu odwiedził Powiat Wołomiński. Podczas spotkania ze starostą Kazi-
mierzem Rakowskim oraz wicestarostą Adamem Łossanem, płynną polszczyzną zachęcał do nawiązania i zacie-
śniania współpracy gospodarczej ze swoim krajem.

Głównym punktem wizyty am-
basadora było spotkanie w siedzibie 
SK Banku z Janem Bajno, prezesem 
banku oraz biznesmenami z powiatu 
wołomińskiego. Udział w nim wzięli 
również samorządowcy: Kazimierz 
Rakowski - Starosta Wołomiński, 
Elżbieta Radwan - burmistrz Woło-
mina, Robert Roguski - burmistrz 
Kobyłki, Piotr Orzechowski – wójt 
Strachówki oraz Dariusz Kokoszka, 
wójt Jadowa.

Podczas rozmowy ambasador 
opowiedział o historii swojego kraju 
oraz wskazał na jego gospodarcze 
osiągnięcia. Zapraszał również do 
odwiedzenia Uzbekistanu w celach 
turystycznych. Przy czym nie ukry-
wał, że zależy mu na promowaniu 
współpracy gospodarczej pomiędzy 
naszymi krajami. Z tego powodu 
podkreślał, że w Uzbekistanie stwo-
rzone zostały doskonałe warunki dla 
przedsiębiorców, na co dowodem 
jest coraz większa liczba inwestorów 

z różnych krajów. Zachęcał również 
wołomińskich biznesmenów do na-
wiązania relacji handlowej z uzbecki-
mi fi rmami.

Miejmy nadzieję, że spotkanie 
przyniesie wymierne korzyści miesz-
kańcom powiatu wołomińskiego, a 
nie tylko będzie interesującym spo-
sobem spędzenia nawet nie wolnego 
czasu (bo w godzinach urzędowania) 
przez samorządowców.  

fot. Andrzej Lek

Firma Skłodowscy sp. z o.o., której siedziba mieści się w podwarszaw-
skich Markach, została doceniona w konkursie Kreator Miejsc Pracy, zor-
ganizowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Zajęła III 
miejsce w kategorii małych fi rm.

Konkurs Kreator Miejsc Pracy 
został zorganizowany przez MPiPS 
po raz drugi. Celem konkursu jest 
wyróżnienie tych pracodawców, któ-
rzy tworzą nowe miejsca pracy oraz 
którzy zatrudnili najwięcej pracow-
ników w 2014 r. 

Nagrody, m.in. tytuł „Kreatora 
miejsc pracy 2015“,  były przyznane 
w pięciu kategoriach: mała, średnia, 

duża fi rma oraz duża fi rma przemy-
słowo-produkcyjna, a także duża fi r-
ma handlowo-usługowa.

W ocenie Kapituły konkurso-
wej składającej się z przedstawicieli 
związków zawodowych i organizacji 
pracodawców, kluczowym aspektem 
był wzrost zatrudnienia w fi rmie. 
Dodatkowe punkty przyznawane 
były za zatrudnienie młodych pra-

cowników do 30. roku życia lub z 
grupy 50+ oraz osób niepełnospraw-
nych. Oceniana była także rzetelność  
pracodawców - m.in. to, czy zatrud-
niają pracowników na umowach o 
pracę.

- Do tematu pracowników przy-
kładamy bardzo dużą wagę. Jesteśmy 
po pierwsze fi rmą rodzinna i chcemy 
żeby nasi pracownicy tez podobnie 
się czuli jak w fi rmę rodzinnej – po-
wiedział Tadeusz Skłodowski, prezes 
zarządu Skłodowscy sp. z o.o. pod-
czas uroczystości wręczenia nagród. 
Właściciele fi rmy Skłodowscy bar-

dzo szanują czas pracy pracownika, 
każdego dnia na ekranach kompu-
terów u wszystkich pracowników po 
skończonej pracy pojawia się komu-
nikat: „Twój nominalny czas pracy 
minął” – to odzwierciedla jak szanu-
jemy czas pracy i ludzi, którzy z nami 
pracują, … chcemy żeby mieli czas na 

rodzinę, na wypoczynek – dodał Ta-
deusz Skłodowski.

Nagrody pracodawcom wręczył 
minister pracy i polityki społecznej 
Władysław Kosiniak-Kamysz pod-
czas uroczystej gali zorganizowanej 
w Pałacu Prymasowskim w Warsza-
wie.

Tania  reklama!!! 
tel. 796-046-823
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mgr Anna 
Susidko

Ustawa o podatku dochodowym od osób 
fi zycznych zakłada możliwość zwolnienia z 
opodatkowania dochodów osób prowadzących 
gospodarstwo rolne i wynajmujących pokoje 
z podatku dochodowego od osób fi zycznych. 
Art. 21 ust 1 pkt. 43 ustawy o PIT wskazuje, że 
,,zwolnione z podatku są dochody uzyskane z ty-
tułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach 
mieszkalnych położonych na terenach wiejskich 
w gospodarstwie rolnym, osobom przebywają-
cym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z 
tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynaj-
mowanych pokoi nie przekracza pięciu”. 

Oznacza to, że podatnik uzyskujący docho-
dy z  tytułu wynajmu pokoi gościnnych, będzie 
mógł skorzystać ze zwolnienia pod warunkiem 
spełnienia następujących warunków:

✓ dochody są uzyskiwane z tytułu wynajmu 
pokoi gościnnych,

✓ jest to wynajem wyłącznie na rzecz osób 

przebywających na wypoczynku,
✓ pokoje są zlokalizowane w budynkach 

mieszkalnych położonych na terenach wiejskich 
w gospodarstwie rolnym,

✓ liczba wynajmowanych pokoi nie przekra-
cza 5.

Należy zaznaczyć, że duże znaczenie odgry-
wa tutaj pojęcie gospodarstwa rolnego. Za takie 
gospodarstwo należy uznać gospodarstwo rol-
ne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku 
rolnym, a zatem obszar gruntów klasyfi kowa-
nych jako użytki rolne lub jako grunty zadrze-
wione i zakrzewione na użytkach rolnych, z 
wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej innej niż działalność 
rolnicza o łącznej powierzchni przekraczającej 
1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących wła-
sność lub znajdujących się w posiadaniu m.in. 
osoby fi zycznej.

Natomiast obszary wiejskie, zgodnie z defi ni-
cją Głównego Urzędu Statystycznego, to tereny 
położone poza granicami administracyjnymi 
miast - obszary gmin wiejskich oraz część wiej-
ska (leżąca poza miastem) gminy miejsko-wiej-
skiej.

Jacek Czarnecki

Sezon wakacyjny w pełni. Dla osób prowadzących gospodarstwa agroturystyczne jest to 
bardzo dobry moment na podreperowanie swojego budżetu domowego. Warto przy tym pa-
miętać o istotnych korzyściach, jakie daje w tym zakresie prawo podatkowe.

Warto zaznaczyć, że zwolnienie z podatku do-
chodowego od osób fi zycznych, wynikające z art. 
21 ust 1 pkt. 43 ustawy o PIT, dotyczy dochodów 
pochodzących w wynajmu pokoi oraz docho-
dów uzyskanych z tytułu wyżywienia osób je 
wynajmujących; nie obejmuje natomiast innych 
usług np. przejażdżek bryczką czy wypożyczania 
rowerów – tego typu usługi nie będą mogły ko-
rzystać ze zwolnienia.

Kancelaria Podatkowa 

Skłodowscy

Rady dietetyka …

Wakacje to świetny czas na zmia-
nę nawyków żywieniowych na 
lepsze. Sprzyja temu bogactwo wa-
rzyw i owoców. Latem czeka jednak 
na nas  mnóstwo pokus, które są 
przeszkodą w osiągnięciu zgrabnej 
sylwetki. Mnogość barów, budek z 
hamburgerami, cukierni i lodziar-
ni wcale nie ułatwia nam odchu-
dzania, tym bardziej na urlopie, 
gdy zazwyczaj sami nie gotujemy… 
Weekendowe spotkania ze zna-
jomymi i obowiązkowy grill oraz 
piwo dla ochłody mogą skutkować 
odkładaniem się tłuszczyku tu i 
tam. Co zrobić, by nie wrócić z wa-
kacji z dodatkowymi kilogramami, 
a jednocześnie nie odmawiać sobie 
pyszności? 

Rady dietetyka Naturhouse na 
wakacyjne dni:

1. Zachowaj umiar. Posiłków typu 
fast-food lub słodkich deserów nie 
jadaj zbyt często. Zamiast hamburge-
ra czy batonów warto wybrać pełno-
ziarniste pieczywo i jogurt naturalny, 
a także warzywa i owoce, mniej kalo-
ryczne niż gotowe przekąski. Słodkie 
tuczące lody zamień na owocowe 
sorbety, a wieczorną pizzę na lekką 
sałatkę. Zamiast tłustej kiełbasy na 
grilla przygotuj warzywne szaszłyki 
z kurczakiem. 

2. Jedz powoli. Nie rzucaj się łap-

czywie na wszystkie potrawy. Jedz 
długo przeżuwając kęsy. W ten spo-
sób poczujesz się szybciej nasycony i 
zjesz mniej, niż gdybyś jadł w szyb-
szym tempie. 

3. Odpowiednio wcześniej przy-
gotuj posiłki. Gdy wybierasz się na 
aktywną wycieczkę, wcześniej zadbaj 
o prowiant – zrób pożywne kanapki, 
spakuj jabłko lub banana i koniecz-
nie miej przy sobie wodę mineralną. 

4. Pij wodę, ograniczaj słodkie 
gazowane napoje, również piwo. W 
czasie upałów spożywaj minimum 2 
litry wody dziennie, aby organizm 
mógł funkcjonować prawidłowo. 

5. Kolację zjedz co najmniej dwie 
godziny przed snem. Zbyt późne 
spożywanie obfi tych posiłków sprzy-
ja odkładaniu się tkanki tłuszczowej i 
obciąża układ trawienny. 

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się, o 
czym jeszcze pamiętać podczas urlo-
pu, lub chcesz zgubić zbędne kilo-
gramy, zachęcamy do skorzystania z 
konsultacji w Centrum Dietetycz-
nym Naturhouse Ząbki.

Nasi dietetycy specjalnie na okres 
wakacyjnych wyjazdów przygoto-
wali ciekawy poradnik, który po-
może ułożyć jadłospis w podróży, 
w górach, nad morzem, jeziorem, 
czy podczas zagranicznego urlopu 
all inclusive.

Centrum Dietetyczne Naturhouse w Ząbkach, 
ul. Orla 8  lok. 69 (obok Poczty Polskiej)

tel. 604-110-153 Godziny otwarcia: 
Pon, Wt: 12:00-20:00, 
Śr: 10:00-18:00, Czw, 

Pt: 8:00-16:00

Dzięki uprzejmości jednego z 
Pacjentów mam przyjemność czy-
tać w trakcie urlopu fascynującą 
książkę pt. „Muzykofi lia” autor-
stwa Oliver”a Sacksa.

Dla wszystkich osób, które cho-
ciaż trochę interesują się muzyką, 
muzykują sami lub mają wśród bli-
skich uzdolnione muzycznie oso-
by – przeczytanie tej pozycji będzie 
prawdziwą intelektualną przygodą. 
Autor przytacza liczne przykłady 
pacjentów, muzyków i przeciętnych 
ludzi, dla których muzyka stała się 
niewypowiedzianie ważna w życiu 
(a czasami np. niewyobrażalnie nie-
znośna).

Książka rozpoczyna się historią 
Tonyego Cicoria, cenionego czter-
dziestodwuletniego chirurga ortope-
dy, który został porażony piorunem 
(w 1994 r.). Wypadek ten miał licz-
ne, negatywne konsekwencje jednak 
spowodował takie przeorganizo-
wanie struktury Centralnego Ukła-
du Nerwowego, że Cicoria został 
opanowany przez niepohamowaną 
potrzebę najpierw słuchania, potem 
grania, a w końcu komponowania 
muzyki fortepianowej. Mimo iż 

2004 r. miał wypadek motocyklowy, 
w wyniku, którego doznał licznych 
urazów głowy – jego nowa, muzycz-
na pasja nie osłabła, a on sam uważa 
się za zupełnie inną osobę, odmie-
nioną w sensie muzycznym, emocjo-
nalnym, psychicznym i duchowym.

Takich historii w książce Sacksa 
znaleźć można dużo. Wiele jest wy-
jaśnień i ciekawych wątków, oraz 
nieprawdopodobnych wręcz opisów 
przeżyć osób ze słuchem absolut-
nym. Możemy tutaj dowiedzieć się 
na przykład, jak przeżywają muzykę 
synestetycy. Są to ludzie, u których 
wrażenia i doznania płynące z jed-
nego zmysłu (np. ze słuchu) niemal 
automatycznie i zawsze uruchamiają 
wrażenia dostarczane z innego zmy-
słu (np. wzroku).

I tak na przykład synestetyk może 
mieć „powiązane” dźwięki z barwa-
mi lub splecenie dźwięku ze sma-
kiem. Ktoś taki słuchając muzyki wi-
dzi barwy, które zmieniają się przed 
jego oczami, lub odczuwa w ustach 
następujące po sobie różne smaki.

Na drugim biegunie znajdują 
się osoby z amuzją, którym niemal 
każdy rodzaj muzyki sprawia ból i 
cierpienie, a symfonia nawet w naj-

lepszym wykonaniu brzmi niczym 
tłuczenie garnków, rondli i pokry-
wek. Takie osoby też zostały opisane 
i starannie przeanalizowane w książ-
ce Sacksa. Świadomość tego, że są 
wśród nas takie osoby może pomóc 
nam zrozumieć dlaczego ktoś unika 
koncertów, festiwali i innych imprez 
muzycznych. Przypomniałam sobie 
historię 7-letniej dziewczynki, któ-
ra w ubiegłym roku na koncercie 
organowym w Świętej Lipce, po 5 
minutach płakała twierdząc, że boli 
ją szczęka i musi natychmiast wyjść 
z kościoła. Po 10 minutach wszyst-
kie przykre objawy ustąpiły i znów 
wrócił jej pogodny zazwyczaj nastrój 
i dobre samopoczucie.

Szczerze polecam opisaną książkę 
wszystkim, którzy mają jakiekolwiek 
niezwykłe przeżycia lub obserwacje 
związane z muzyką. Na pewno w 
trakcie tej lektury można wiele zro-
zumieć.

mgr Anna Susidko

psycholog, psychoterapeuta

tel.723 09 80 70

www.groas.eu
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tajemniczą pracą techników krymi-
nalistyki. Swoje stoiska prezentowali 
też Starostwo Wołomińskie, Wojsko-
wa Komenda Uzupełnień Warszawa 

Praga, Ratownicy Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Zielonki, gdzie można było 
nauczyć się zasad przeprowadzania 
pierwszej pomocy przedmedycznej, 
Strażacy Powiatowej Komendy Stra-
ży Pożarnej, którzy wodą chłodzili 
uczestników festynu, oraz pracow-
ni Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego z Warszawy prezentujący 
podstawowe informacje dotyczące 
naszego bezpieczeństwa na drodze.

Dużą atrakcją cieszyły się policyjne 
motocykle i radiowozy oraz patrol 

na koniach służbowych. Niezwykle 
ciekawy i budzący ogromny aplauz 
i zachwyt był pokaz dynamicznego 
zatrzymania „niebezpiecznych prze-

stępców” w wykonaniu policjantów 
zespołu przewodników psów tropią-
cych. Dzieci długo po pokazie opo-
wiadały jak policjanci i ich psy służ-
bowe zatrzymywali „złych panów w 
czarnych kominiarkach”.

Kilka minut przed 16 obchody 
„Święta Policji” Komendy Powiato-
wej Policji w Wołominie oraz festyn 
zakończyły się a policjanci wrócili do 
swoich służbowych obowiązków.

TS

policjantów i 45 pracowników cywil-
nych wołomińskiej Komendy.

Kierownictwo i policjanci woło-
mińskiej Komendy usłyszeli z ust za-

proszonych goście wiele ciepłych słów, 
podziękowań  i  życzeń, nie zabrakło  
też okolicznościowych  dyplomów i 
upominków. Życzenia i podziękowa-
nia za dotychczasową służbę i pracę, 
za wysiłek w realizowaniu codzien-
nych zadań przekazał też Komendant 
Stołeczny Policji. Inspektor Michał 
Domaradzki wyróżnił nagrodami 
fi nansowymi 14 funkcjonariuszy Ko-
mendy Powiatowej Policji w Wołomi-
nie, które osobiście wręczył obecnym 
na Placu 3-go Maja w Wołominie 
policjantom. Wszystkim funkcjona-
riuszom życzył samych sukcesów za-
wodowych, poczucia stabilizacji za-
wodowej, satysfakcji w wykonywania 
tak ważnej i odpowiedzialnej służby, a 
także  wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym.

Po licznych gratulacjach i podzięko-
waniach, oraz zakończeniu ofi cjalnych 
obchodów Święta Policji wołomiń-
skiej Komendy mieszkańcy powiatu 
oraz licznie zgromadzone tego dnia na 
Placu 3-go Maja w Wołominie dzieci 
i młodzież mogły uczestniczyć nadal 
w zorganizowanym przez policjan-
tów wołomińskiej Komendy,  Urząd 
Miasta w Wołominie i Starostwo Wo-
łomińskie festynie.  Były balony, od-
blaski poprawiające bezpieczeństwo 
pieszych, słodycze i lody oraz wata cu-
krowa i popcorn. Wszystkie te słodkie 
atrakcje i nie tylko były darmowe dla 
dzieci i młodzieży. Dodatkowo każde 
dziecko, każdy młody człowiek i do-
rosła osoba odwiedzająca policyjne 
stoisko  mogli  zapoznać się z wielce 

7SPOŁECZEŃSTWO

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 

Piekarnia „Żytnia” zatrudni 
piekarza lub pomoc piekarza
 (z możliwością przyuczenia).
Praca w miejscowości Dąbrówka 
12km od Radzymina. Kontakt 601 
337 495

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 

Dokończenie tekstu ze str. 1

Były też wyróżnienia i nagrody wrę-
czone przez Komendanta Stołecznego 
oraz przedstawicieli lokalnych władz 
samorządowych policjantom, którzy 
na terenie miast i gmin mieli najwięk-
szy wpływ na poprawę bezpieczeń-
stwa lokalnej społeczności.

W uroczystościach, które miały 
miejsce na Placu 3-go Maja w Woło-
minie, 17 lipca 2015r. wzięli udział:   
Komendant Stołeczny Policji – in-
spektor Michał Domaradzki, Starosta 
wołomiński – Kazimierz Rakowski 
– współorganizator Święta Policji,  
Burmistrz Wołomina Elżbieta Ra-
dwan – gospodarz i współorganizator 
obchodów 96 rocznicy powołania 
Policji oraz 96 rocznicy nadania praw 
miejskich Wołominowi, przedstawi-
cie lokalnych władz samorządowych 
z Ząbek, Kobyłki, Marek, Zielonki, 
Radzymina, Tłuszcza, Klembowa, 
Poświętnego oraz Dąbrówki, Jadowa 
i Strachówki.

Wspólnie z policjantami Święto 
Policji obchodzili też przedstawiciele: 
miejscowej Prokuratury,  Straży Po-
żarnej z Wołomina, Szpitala Powia-
towego, Powiatowego Urzędu Pracy, 
uczniowie i dyrekcja Szkół kształcą-
cych młodzież w klasach o profi lu 
policyjnych z Wołomina i Urli,  eme-
rytowani Komendanci Powiatowi Po-
licji w Wołominie młodszy inspektor 
Robert Makowski i młodszy inspektor 
Andrzej Pisarek, Komendanci Straży 
Miejskiej,  Komendant Placówki Stra-
ży Granicznej Warszawa Modlin – 
ppłk. Piotr Lisiak oraz przedstawiciele 

WKU Warszawa Praga, Wojskowego 
Instytutu Techniki Uzbrojenia z Zie-
lonki, pracownicy WORD Warszawa 
i  lokalne media.

Komendant Powiatowy Policji w 
Wołominie podziękował funkcjona-
riuszom i pracownikom wołomiń-
skiej Komendy za wkład i poświęcenie 
w służbie. Słowa uznania i podzięko-
wania z ust nadkomisarza dr Marka 
Ujazdy zostały również skierowane do 
ich rodzin.

Awanse na wyższy stopień policyj-
ny otrzymało łącznie 111 funkcjona-
riuszy z jednostek i komórek organi-
zacyjnych wołomińskiej Komendy z 
czego w korpusie ofi cerów awansowa-
ło 10 policjantów, w korpusie aspiran-
tów 48 policjantów, w korpusie pod-
ofi cerów 36 policjantów, w korpusie 
szeregowych 17 policjantów. Odzna-
czeniami resortowymi wyróżniono 
łącznie 8 policjantów,  z czego srebr-
nym medalem za długoletnią służbę  
jednego funkcjonariusza, srebrną od-
znaką „Zasłużony Policjant” dwóch 
funkcjonariuszy, brązową odznaką  
„Zasłużony Policjant” – pięciu.  Ko-
mendant Stołeczny Policji insp. Mi-
chał Domaradzki  w asyście Komen-
danta Powiatowego Policji nadkom. 
Marka Ujazdy odznaczył brązowym 
medalem za zasługi dla Policji 2 osoby 
w tym Starostę Wołomińskiego – Ka-
zimierza Rakowskiego i Komendanta 
Placówki SG Warszawa Modlin ppłk. 
Piotra Lisiak. Komendant Powiatowy 
Policji w Wołominie dodatkowo wy-
różnił nagrodami pieniężnymi 167 

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpi-
tali trafi ły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich 
substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. 
Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć! 

Masz wątpliwości czy Twoje dziec-
ko zażywa dopalacze? Chcesz dowie-
dzieć się więcej na temat możliwości 
leczenia? Wiesz wszystko o negatyw-
nych skutkach tych niebezpiecznych 

substancji? Masz informacje o miej-
scach, w których handluje się zakaza-
nymi środkami? Jesteś uzależniony? 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
przygotowało listę numerów telefo-

nów pod którymi można szukać po-
mocy. Lista zostanie także przekaza-
na do wszystkich resortów, urzędów 
wojewódzkich oraz powiatów. 

800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu 
możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. 
Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię 
GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegal-
nymi substancjami. 

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki 
i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kon-
taktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 
12:00 – 20:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 
rozmów dotyczących dopalaczy. 

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeń-
stwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodzi-
ców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciw-
działania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające 
z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, 
cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzysty-
wanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, de-
presja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja 
Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 
– 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl. W 2014 
roku 61 rozmów dotyczyło problemów z dopalaczami.   

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. 
Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzy-
stać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony 
jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. 
Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. 
Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić pro-
blem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni 
następnego dnia. 

112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Eu-
ropejskiej. 
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W sobotę, 25 lipca w pałacu w Chrzęsnem odbyła się wystawa poplene-
rowa prac plastycznych dzieci, które uczestniczyły w pięciodniowych zaję-
ciach „Mazowsze i pałac oczami dzieci”. Powiat Wołomiński był głównym 
organizatorem pleneru i wystawy. 

Zespół Pałacowo - Parkowy w 
Chrzęsnem w dniach 20-25 lipca 
był miejscem spotkań dzieci w wie-
ku 7-12 lat, które uczyły się i bawiły 
dzięki obcowaniu ze sztuką. Opiekę 
nad ich artystycznymi poczynania-

mi sprawowały p. Grażyna Krzyża-
nowska, znawca i menadżer kultury, 
osoba o bogatym doświadczeniu w 
promocji sztuki oraz p. Jolanta Ca-
ban, artysta plastyk i pedagog. Wyni-
ki prac dzieci zostały zaprezentowa-

ne podczas wystawy poplenerowej, 
która zgromadziła rodziny uczest-
ników oraz mieszkańców powiatu 
wołomińskiego i turystów. Oprócz 
rysunków, obrazów i wyrobów pla-
stycznych wykonanych przez dzieci, 
zwiedzający mogli obejrzeć w pałacu 
również obrazy i zdjęcia po ogólno-
polskim plenerze malarsko - foto-
grafi cznym, który odbył się w dniach 
9-19 lipca.

Starostwo Powiatowe w Woło-
minie było organizatorem pleneru 
dziecięcego i współorganizatorem 
pleneru malarsko - fotografi cznego. 
Uczestnicy obydwu wydarzeń wy-
razili chęć ponownego przyjazdu do 
Chrzęsnego na spotkanie ze sztuką. 
Kolejne wydarzenia artystyczne w 
pałacu w Chrzęsnem już niebawem.

Minęły równo dwa lata odkąd spłynąłem 1000 km rzeką Wisłą. Gdzieś w podświadomości poszukiwałem no-
wych wodnych wyzwań. Jeden z moich kolegów również mieszkaniec Ząbek wraz z synem planował już od ponad 
roku spłynąć piątą pod względem długości rzeką Polski, czyli Bugiem. Jako, że dysponowałem czasem wolnym, 
dalej sprawy potoczyły się już szybko.

30 czerwca 2015 roku wraz z inny-
mi sześcioma kolegami, poznanymi 
przez internet, stanęliśmy na starcie 
pierwszego kilometra rzeki Bug pły-
nącego na terytorium Polski.

Sama rzeka Bug bierze swój począ-
tek na Ukrainie i płynie po granicy 
Polski z Ukrainą i Białorusią. Przed 
nami do pokonania było 587 km, 
każdy z uczestników posiadał własny 
kajak oraz sprzęt potrzebny do tego 
rodzaju eskapady.

Dzień pierwszy minął na kontem-
placji przyrody, niestety drugiego 

dnia po przepłynięciu kilkudziesięciu 
kilometrów, kolega płynący kajakiem 
składanym na podwodnej przeszko-
dzie rozerwał poszycie kajaka, a do 
tego pękł jeden z drewnianych ele-
mentów usztywniających konstruk-
cje kajaka. W tym momencie spływ, 
który właśnie się zaczął, zarazem się 
skończył dla jednego z uczestników. 
Pomimo wczesnej pory, solidarnie 
podejmujemy decyzję, że tego dnia 
pozostaniemy z kolegą, który następ-
nego dnia niestety musiał wrócić do 
domu. 

Kolejne dni spływu minęły na ra-
dowaniu oka okoliczną przyrodą, 
podglądaniu polujących ptaków dra-
pieżnych, czy obserwacji bocianich 
szkółek latania, gdzie bociany skupiają 
się w stada liczące nawet po piętnaście 

sztuk.
Jako że Bug na odcinku granicz-

nym z Ukrainą i Białorusią ma 363 
km zobowiązani byliśmy podpo-
rządkować się zasadom, o których 
poinformowała nas Straż Graniczna. 
Musieliśmy się trzymać lewego brze-
gu rzeki bo granica państwa przebie-
ga przez jej środek, nie wolno nam 
było przebywać na rzece pół godziny 
przed zachodem słońca jak i pół go-
dziny po jego wschodzie. O każdym 
wyjściu na brzeg choćby na pięć mi-
nut musieliśmy informować Straż 
Graniczną oraz podawać lokalizację 
wyjścia tak aby strażnicy wiedzieli, że 
na lądzie pozostały nasze ślady, a nie 
przemytników. Tak więc wpływając w 
poszczególne strefy parokrotnie w cią-
gu dnia telefonicznie informowaliśmy 
Straż Graniczną o naszym położeniu. 
Muszę przyznać, że Straż Graniczna 
to najbardziej przyjazna instytucja 
państwowa, z jaką do tej pory miałem 
do czynienia. Czwartego dnia spotka-
liśmy niesamowitego pana Bernarda  
mającego 77 lat, który samotnie płynął 
Bugiem, a jego wodna trasa ogólnie 
zaplanowana była na 1500 km z fi ni-
szem na Zalewie Szczecińskim. 

W gminie Hanna, pan Czesław, soł-
tys Kuzawki, zaoferował nam nocleg 
w miejscowej świetlicy, a jego żona 
wraz z córką poczęstowały nas wła-

snoręcznie przyrządzonymi naleśni-
kami. Wschodnia polska gościnność 
jest nie do przecenienia.

Pokonując kolejne kilometry zma-
galiśmy się z wysoką temperatura, i 
natrętnymi gzami,  wszystko jednak 
wynagradzała  nam piękna przyroda. 

Dziennie, średnio pokonywaliśmy 
50-60 km.

Ostatniego dnia w trakcie płynięcia 
dopadła nas burza, musieliśmy szybko 
rozstawić namiot i spędzić w nim po-
nad godzinę zanim mogliśmy konty-
nuować spływ. Pomimo tego czterech 
z nas potraktowało pozostały nam 
dystans w kategoriach sportowych i 
po przepłynięciu 106 km tego dnia 
wpłynęliśmy do ujścia Bugu na Zale-
wie Zegrzyńskim.

Nasza przygoda z całym polskim 
odcinkiem Bugu trwała dziesięć dni. 

W pamięci pozostanie nam dzika 
przyroda, wysokie piętnastometrowe 
skarpy i wiara w otwartość oraz życzli-
wość napotkanych ludzi. 

Kolejna rzeka zdobyta, a w głowie 
rodzą się już kolejne pomysły. Ahoj!

Film ze spływu można obejrzeć na 
kanale Youtube: "Rzeka Bug kajakiem 
przez trzy granice".

Pozdrawiam serdecznie

Tadeusz Szczęsny


