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Dokończenie str. 4

Tłuszcz

Choć obecną sytuację tłuszczańskich kupców, ich nierównej walki z właści-
cielem gruntów, na których stoją ich pawilony handlowe, czyli PKP można 
określić jako walkę Dawida z Goliatem, to mimo to się nie poddają, walczą o 
swoje.

Ponad 20 lat temu tłuszczańscy przedsiębiorcy wydzierżawili od PKP teren, na 
którym z własnych nakładów zbudowali pawilony handlowo – usługowe. 

Dokończenie str. 3

W niedzielę, 23 sierpnia przez Zespół Pałacowo - Parkowy w Chrzęsnem, przy akompaniamencie Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej, przeszedł korowód składający się z władz gminy i powiatu, zaproszonych gości, pocztów 
sztandarowych, rolników oraz delegacji sołectw: Jadów, Sitne, Podmyszadła, Postoliska, Chrzęsne, KGW Miąse, 
Kury, Jarzębia Łąka, Jaźwie, Jasienica, Wagan - prezentujących starannie wykonane wieńce dożynkowe. Pochód 
zakończył swój przemarsz pod sceną, gdzie rozpoczęła się Msza Święta celebrowana przez ks. Waldemara Sier-
pińskiego - proboszcza parafi i w Postoliskach.

Organizatorami całej uroczystości było Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu wraz z Gminą Tłuszcz. W 
tym roku swoją obecnością zaszczyciło nas wielu znamienitych gości, m.in. wicepremier, minister gospodarki Janusz 
Piechociński, wiceminister administracji i cyfryzacji Jan Grabiec, senator Anna Aksamit, starosta Kazimierz Rakowski, 
wójtowie i burmistrzowie okolicznych miast i gmin, radni oraz sołtysi gminy Tłuszcz.

Dokończenie str. 8

O janosikowym i nie tylko rozmawiamy z posłem na Sejm RP  
Arturem Dęskim, wspomagającym akcję STOP JANOSIKOWE

Z kupcami spotkał się poseł Artur Dębski
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S z a n o w n i 
Państwo,

pragnę po-
informować, 
że w związku 
z przystąpie-
niem do opra-

cowania Strategii Rozwoju Miasta 
Marki na lata 2016-2021, gorąco 
zapraszam i zachęcam wszystkich 
Państwa do udziału w pracach 
nad jej tworzeniem.

Proces tworzenia Strategii skupiony jest na opracowaniu systemu, w 
którym Mieszkańcy, instytucje i podmioty władzy podejmują wspól-
ne działania na rzecz rozwoju swojej małej ojczyzny. Doświadczenie i 
znajomość problemów występujących na terenie miasta Marki stanowi 
najcenniejsze źródło informacji o lokalnych potrzebach i dążeniach.  
Któż bowiem lepiej wie, czego potrzeba naszemu miastu, jak nie jego 
Mieszkańcy.

Jako narzędzie badania potrzeb i poglądów Mieszkańców wykorzy-
stane zostanie badanie ankietowe. Z tego powodu proszę Państwa o po-
święcenie kilku minut na wypełnienie formularza dostępnego na stronie 
internetowej www.marki.pl, w Urzędzie Miasta Marki oraz w mareckich 
szkołach i przedszkolach publicznych, a także w Mareckim Ośrodku 
Kultury im. T. Lużyńskiego.

Wypełnione kwestionariusze można zwrócić do Kancelarii Urzędu 
Miasta Marki (pokój 6), 

Al. marsz. J. Piłsudskiego 95, jak również do sekretariatów mareckich 
szkół i przedszkoli publicznych oraz sekretariatu Mareckiego Ośrodka 
Kultury im. T. Lużyńskiego, ul. Fabryczna 2, do dnia 15 września 2015 r. 
Wersję elektroniczną ankiety można przesłać na adres mailowy: urzad.
miasta@marki.pl.

Jednocześnie informuję, że 8 września 2015 r. (wtorek) o godz.  18:00 
w Pałacu Briggsów (Al. marsz. J. Piłsudskiego 96), odbędzie się spo-
tkanie konsultacyjne z Mieszkańcami w sprawie opracowania  Strategii 
Rozwoju Miasta Marki na lata 2016 - 2021, na które serdecznie Państwa 
zapraszam.  

Jestem pewien, że dzięki wspólnemu spojrzeniu na wiele spraw, znaj-
dziemy odpowiedź na kluczowe pytania:

• W jakim kierunku zmierzać, by stworzyć optymalne warunki dla 
rozwoju Miasta Marki?

• Co zrobić, by osiągnąć założone cele oraz lepiej wykorzystać zasoby 
Miasta Marki?

Liczę na Państwa zaangażowanie i udział w pracach nad Strategią Roz-
woju naszego Miasta.

Jacek Orych
Burmistrz Miasta Marki

Przez lata tworzyli nowe miejsca 
pracy, płacili podatki i tworzyli na-
szą rodzimą gospodarkę. Problem 
zaczął się w chwili, kiedy to w spółce 
PKP Nieruchomości podjęto decyzję 
o sprzedaży tych gruntów. Zdrowy 
rozsądek wskazywałby, że nie ma 
problemu, niech kupcy wykupią 
grunty na zasadzie pierwokupu i 
dalej działają. Otóż rzeczywistość w 
gąszczu przepisów i polityki spółki 

wygląda zupełnie inaczej...
Zaproponowano bowiem, żeby 

przedsiębiorcy ci przystąpili do prze-
targu, w którym tak naprawdę wynik 
jest z góry przesądzony, bo np. z dużą 
siecią handlową nie mają szans. Nikt 
z PKP nie zwraca uwagi, że te tere-
ny to nie tylko grunty, ale to miejsca 
pracy, a w końcu całe życie, które ci 
ludzie poświęcili na budowanie swo-
ich fi rm.

Dokończenie tekstu ze str. 1 Przedsiębiorcy założyli Stowarzy-
szenie „Nasza Ziemia”, aby wspólnie 
zabiegać o swoje. Chcą, aby przed-
stawiciele spółki zasiedli z nimi do 
negocjacji, aby mogli odkupić tereny 
po cenie rynkowej i dalej prowadzić 
swoje fi rmy. Na nic jednak pisma o 
wykup gruntów, czy to samego sto-
warzyszenia czy wspierającego ich 
burmistrza, gdyż pozostają bez od-
powiedzi.

W lipcu zwrócili się więc o pomoc 
do posłów z naszego podwarszaw-
skiego okręgu. Jako pierwszy inter-
wencję podjął poseł Artur Dębski 
i 13 sierpnia spotkał się z władzami 

gminy i przedsiębiorcami.
- Kupcy mieliby przystąpić do 

przetargu i wykupić te tereny? - py-
tał retorycznie  poseł Dębski pod-
sumowując spotkanie - Działki nie 
są duże. Niektóre mają 100 metrów 
kwadratowych, niektóre nieco wię-
cej. W Tłuszczu ceny takich działek 
kształtują się w okolicach 200, no 
może 300 złotych za metr. Stume-
trowa działka kosztuje więc około 
20.000 czy 30.000 zł. Tymczasem w 
otwartym przetargu po przystąpieniu 
do niego wielkich sieci handlowych 
ceny mogą osiągnąć kilkaset tysięcy 
złotych. Kupcy ponieśli duże nakłady 

budując swoje pawilony handlowe i 
teraz powstaje problem. Nakłady na 
budowę niekiedy idące w setki tysię-
cy złotych są bez znaczenia? - konty-
nuował.

- Uważam , że w tej sytuacji ze 
względu na wieloletni okres współ-
pracy jak również koszty poniesione 
na budowę swoich pawilonów kupcy 
powinni mieć prawo pierwokupu, 
którego warunki zostaną uzgodnio-
ne w drodze negocjacji. Przy dobrej 
woli zostanie zachowanych wiele 
miejsc pracy i uniknie się spraw są-
dowych – dodał. Poseł zapowiedział 
również, że wystosuje w tej sprawie 
pisma, przede wszystkim do PKP.

Czy interwencja poselska pomoże? 
Czy PKP będzie chciało negocjować? 
Sprawa zaczyna dotykać coraz więk-
szą liczbę przedsiębiorców, nie tylko 
z Tłuszcza, którzy  wiele lat temu na 
terenach kolejowych zaczynało swoją 
działalność,ale praktycznie wszyst-
kich gmin przez które przebiega 
trasa kolejowa. Momentami jednak 
przypomina ona walkę Dawida z 
Goliatem, małych przedsiębiorców z 
ogromną spółką, która nie tylko ma 
zaplecze prawne, ale przede wszyst-
kim rządzi się swoimi prawami.

Małgorzata Balcerak
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O janosikowym i nie tylko rozmawiamy z posłem na Sejm RP  
Arturem Dęskim, wspomagającym akcję STOP JANOSIKOWE

Jest Pan zaangażowany w akcję 
STOP JANOSIKOWE. Skąd zaanga-
żowanie w tę sprawę. 

Sprawa podatku zwanego „janosi-
kowym” zajmuje mnie od lutego 2012 
roku. W tamtym okresie wspomaga-
łem wraz z innymi posłami okręgu 
działania Koalicji Powiatów. Powiaty 
podwarszawskie w znakomitej więk-
szości są obciążone podatkiem od 
przedsiębiorczości w różnym wymia-
rze. Piaseczno, Pruszków, Otwock, Oża-
rów Mazowiecki, Wołomin, Grodzisk 
Mazowiecki i Legionowo oddają ze 
swoich budżetów 100 kilometrów dróg 
lokalnych w najwyższym standardzie w 
formie swoistego haraczu na potrzeby 
innych jednostek samorządu w innych 
miejscach kraju. Wszyscy rozumiemy 
konieczność zrównoważonego rozwo-
ju oraz solidarności z biedniejszymi w 
tej sprawie. Nie jestem jednak w stanie 
zaakceptować sytuacji, że nasze samo-
rządy są pokrzywdzone, jeżeli chodzi o 
sposób naliczania oraz pobierania tego, 
że tak się wyrażę, haraczu.

Jak więc można walczyć z tym nie-
równym traktowaniem? 

Wieloletnia walka marszałka Stru-
zika o zmianę zasad naliczania tego 
podatku doprowadziła do zwycięstwa 
przed Trybunałem Konstytucyjnym w 
sprawie niekonstytucyjności ustawy o 
tej opłacie. Podobny wniosek do Trybu-

nału Konstytucyjnego złożyli reprezen-
tanci naszych powiatów i z pewnością 
wyrok będzie taki sam - korzystny dla 
podwarszawskich powiatów.

Województwo mazowieckie, War-
szawa jako powiat oraz jako gmina, 
siedem podwarszawskich powiatów i 
ponad dwadzieścia okolicznych gmin 
mimo wielkich lokalnych potrzeb są 
mamione obietnicą zmiany ustawy o 
samorządzie lokalnym od początku VII 
kadencji Sejmu.

W ostatnim okresie Ministerstwo Fi-
nansów poinformowało o tym, że w tej 
kadencji nie będzie żadnych zmian w 
ustawie o samorządzie lokalnym, które 
miałyby dotyczyć tych niesprawiedliwie 
naliczanych opłat. 

I co w takim razie dalej?
W związku z zaistniałą sytuacją został 

złożony projekt ustawy poparty przez 
posłów z różnych środowisk, który cy-
wilizuje zasady naliczania podatku a 
jednocześnie nie pozbawia pieniędzy 
biedniejszych gmin czy powiatów an-
gażując w większym stopniu budżet 
centralny. Wyrównywanie szans jest 
bardzo ważne ale nie może odbywać się 
kosztem Wołomina oraz gmin z terenu 
powiatu wołomińskiego. Tym bardziej, 
iż Wołomin nie jest bogatym powia-
tem, dlatego też nie powinien łożyć na 
inne regiony.

Dobrze. Mówimy janosikowie, 
jakiś podatek, płacą go samorządy, a 
często mieszkańcy nie bardzo „czu-
ją” o co chodzi. Co zatem oznacza on 
dla zwykłych mieszkańców powiatu 

wołomińskiego?

Najprościej mówiąc to, że są ogra-

biani ze środków na drogi, szpital, 
szkoły itd. Bardzo ważna jest świado-
mość lokalnej społeczności w kwestii 
tych opłat. Janosikowe w tym roku dla 

powiatu wołomińskiego to ponad 5 
mln złotych. A przecież te kilka milio-
nów złotych co rok przekazywanych 
przez starostwo wołomińskie zmieni-
łoby sytuację jakości życia mieszkań-
ców. 

Mogą być to nowe kilometry dróg, 
wyremontowane i doposażone sale 
szpitala, czy też placówek oświato-
wych. Potrzeb jest przecież wiele.

Dużym problemem w powiecie 
wołomińskim są miejsca pracy w na 
tym terenie. Jak widziałby Pan jego 
rozwiązanie?

Podczas ostatniej wizyty rozmawia-
łem również na ten temat ze starostą 
Panem Kazimierzem Rakowskim. 
Rzeczywiście jest niezbędne działanie 
w tym zakresie. Specjalne Strefy Eko-
nomiczne są szansą na pozyskanie in-
westorów tworzących miejsca pracy. Z 
pewnością takie strefy zdają egzamin 
a powiat wołomiński zasługuje na 
uwagę. 

Tworząc strefy w okolicach Warsza-
wy wyjdziemy na przeciw oczekiwa-
niom inwestorów oraz mieszkańców.

Wołomin potrzebuje dobrych i do-
brze płatnych miejsc pracy, na miej-
scu, w powiecie. Wiele osób z powiatu 
pracuje w Warszawie i nic w tym złe-
go. Chcemy wszyscy, aby w Wołomi-
nie ludzie mieli możliwość podjęcia 
dobrze płatnej pracy, a SSE w realizacji 
tego celu na pewno pomogą.

Dziękuję za rozmowę.

Panteon Bohaterów w Ossowie to jedyne w Polsce i na świecie miejsce, w 
którym upamiętniamy zbiorowo pomnikami najwybitniejszych Polaków, 
ofi ar narodowej Tragedii poległych pod Smoleńskiem.

W Sanktuarium Narodowym w 
Ossowie w dolinie 96 Dębów Smo-
leńskich przy Kaplicy Matki Boskiej 
Zwycięskiej od trzech lat tworzony 
jest Panteon Bohaterów pod patrona-
tem abpa Henryka Hosera - ordyna-
riusza diecezji warszawsko – praskiej 
i premiera Jarosława Kaczyńskiego, a 
jego organizowaniem zajmuje się ini-
cjator Ryszard Walczak przy pomocy 
kustosza Sanktuarium ks. dziekana 
Jana Andrzejewskiego i Konrada Ry-
tla. 

W ostatnich trzech latach w do-

linie Dębów Smoleńskich, w „Pan-
teonie Bohaterów” postawionych 
zostało aż dwanaście pomników w 
tym pomnik: Prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego, Biskupa Polowego 
WP Gen. Tadeusza Płoskiego, Pre-
zydenta RP Ryszarda Kaczorowskie-
go, Gen. Franciszka Gągora, Gen. 
Wojciecha Lubińskiego, Marszałka 
Macieja Płażyńskiego, Biskupa Polo-
wego WP. Kościoła Prawosławnego 
Mirona Chodakowskiego i Gen. An-
drzeja Błasika. Anny Walentynowicz 
- ikony Solidarności i Prezesa IPN 

Janusza Kurtyki, Gen. Bronisława 
Kwiatkowskiego i Stefana Melaka. 
Ostatnio w 95. rocznicę zwycięskiej 

bitwy polsko – bolszewickiej 15 
sierpnia 2015 roku dokonano odsło-
nięcia i poświęcenia pomnika Gene-
rała Broni Bronisława Kwiatkowskie-
go i Prezesa Komitetu Katyńskiego 
Stefana Melaka. Ceremonii odsło-
nięcia pomników dokonali: wdowa 
po generale Krystyna Kwiatkowska 
z córką, Andrzej Melak wraz z or-
ganizatorem Panteonu Ryszardem 
Walczakiem i abp Henrykiem Hose-
rem, ks. dziekanem Janem Andrze-
jewskim oraz posłem Mariuszem 
Błaszczakiem, Konradem Rytelem, i 

starostą powiatu wołomińskiego Ka-
zimierzem Rakowskim. 

Na uroczystość tą przybyli goście 
z powiatu kolbuszowskiego: starosta 
Józef  Kardyś i wiceburmistrz Marek 
Gil oraz młodzież z wychowawcami 
i dyrektorem szkoły imienia Gen. 
Bronisława Kwiatkowskiego ze wsi 
Mazury.

Panteon Bohaterów przy Sank-
tuarium Narodowym w Ossowie 
imponująco się rozrasta i wielu za-
chwyca swym wyglądem, jest on 
dziękczynieniem za poniesioną 
ofi arę ludziom wiernie służącym 
do końca Bogu i Ojczyźnie ale też 
darem ofi arnym Diecezji Warszaw-
sko – Praskiej dla Ojczyzny. Dzieła 
te nie mogłyby powstać bez pomo-
cy wielu wspaniałych osób, do któ-
rych za stałe zaangażowanie kieruję 
słowa podziękowań, w pierwszej 
kolejności dziękuję rodzinom i przy-
jaciołom ofi ar Narodowej Tragedii 
pod Smoleńskiem dotychczas upa-
miętnionych pomnikami i naszym 

przyjaciołom: ks. prałatowi Janowi 
Andrzejewskiemu ks. prałatowi płk. 
rez. Sławomirowi Żarskiemu, ks. 
Prałatowi Stanisławowi Kuć, Posłowi 
RP Mariuszowi Błaszczakowi, An-
drzejowi Rogowskiemu, Konradowi 
Rytlowi, Firmie Jana Tokarskiego, 
Edwardowi Olszowemu, Redaktoro-
wi Naczelnemu „Patrii” Andrzejowi 
Zychowi za stałe promowanie Pan-
teonu na łamach patriotycznej prasy, 
Leszkowi Majewskiemu, Wojciecho-
wi Dąbrowskiemu, Markowi Sza-
frańskiemu i Pani Halinie Kamiń-
skiej, Andrzejowi Zbyszyńskiemu za 
przygotowanie zaproszeń i innym.

Z wyrazami szacunku  
Ryszard Walczak

Inicjator i Organizator  
Budowy Panteonu                                                

Prezes Komitetu 
i Kapituły Medalu 

„Zło Dobrem Zwyciężaj”

Marszałek Adam Struzik i poseł Artur Dębski walczą z janosikowym
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Prace nad wyprodukowaniem dwuodcinkowego fi lmu dokumental-
nego o historii miasta Marki „Regiony z historią wczoraj i dziś – Marki” 
trwały kilka tygodni. Do konsultacji historycznej przy tworzeniu scena-
riusza fi lmu burmistrz Jacek Orych zaprosił Zbigniewa Paciorka i Anto-
niego Widomskiego, znanych z zamiłowania do odkrywania i utrwalania 
kart historii Marek.

Film opowiada, w jaki sposób 
Marki stały się prężną osadą fabrycz-
ną dzięki działalności rodziny Brigg-
sów. Przedstawiona została historia 
m.in.: mareckiej kolejki, ochotniczej 
straży pożarnej, obecny jest także 
epizod związany z Bitwą Warszawską 
1920 r. Zdjęcia kręcone były m.in. 
na terenie dawnej osady fabrycznej, 
w Pałacu Briggsów, w kościele pw. 
Niepokalanego Poczęcia NMP, na 
terenie Zgromadzenia Sióstr Fran-
ciszkanek Rodziny Maryi przy ul. 
Kasztanowej, a także w cegielni przy 
ul. Dużej.

Z fi lmu w reżyserii Leszka Lom-
barskiego dowiemy się, gdzie i kie-

dy rozbłysła pierwsza żarówka w 
Królestwie Polskim, która noblistka 
spędzała wakacje w Markach oraz 
poznamy mareckie legendy. W pro-
dukcji wystąpił także prof. Henryk 
Samsonowicz - wybitny polski me-
diewista, proboszcz parafi i pw. św. 
Izydora ks. Kazimierz Sztajerwald 
oraz prezes Wodociągu Mareckiego 
Paweł Kajetan Specjalski. Swojego 
głosu podczas produkcji fi lmu uży-
czył ceniony lektor Tomasz Knapik.

Premiera dwóch odcinków fi lmu 
zaplanowana jest na 20 i 27 września 
o godz. 21:15 na antenie TVP Histo-
ria. Reemisja 21 i 28 września o godz. 
14:00.

Policjanci z Radzymina zatrzymali 40-letniego Adama D., który znęcał 
się psychicznie i fi zycznie nad byłą żoną oraz trójka ich dzieci. Mężczyzna 
usłyszał już zarzut dotyczący popełnionego przestępstwa. Decyzją Sądu 
Rejonowego w Wołominie został objęty środkiem zapobiegawczym w 
postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. W przeszłości 
Adam D. był już skazany za umyślne przestępstwo przeciwko rodzinie i 
opiece na karę pozbawienia wolności.

40-letni mężczyzna znęcał się 
psychicznie i fi zycznie nad byłą 
żoną oraz trójką ich dzieci. Będąc 
pod wpływem alkoholu wszczynał 
awantury domowe podczas których 
kierował wulgarne słowa do naj-
bliższych, zakłócał ciszę nocną trza-
skając drzwiami, zapalając światło. 
Ponadto szarpał najbliższych, pluł na 
nich, groził spaleniem domu. Adam 

D. dopuścił się tych czynów będąc 
już uprzednio skazanym prawomoc-
nym wyrokiem Sądu za przestęp-
stwo przeciwko rodzinie i opiece na 
karę pozbawienia wolności.

Sąd Rejonowy w Wołominie zde-
cydował o 3 miesięcznym areszcie 
tymczasowym wobec zatrzymanego 
Adama D.
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Od tego  dnia obowiązuje Rozpo-
rządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 650/2012, z dnia 4 
lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, 
prawa właściwego, uznawania i wy-
konywania orzeczeń, przyjmowania 
i wykonywania dokumentów urzę-
dowych dotyczących dziedziczenia 
oraz w sprawie ustanowienia euro-
pejskiego poświadczenia spadkowe-
go.

Rozporządzenie, jak sama nazwa 
wskazuje, dotyczy spraw spadko-
wych i znajdzie zastosowanie we 
wszystkich stanach faktycznych, w 
których mamy do czynienia z ele-
mentem transgranicznym, a miano-
wicie w tych sprawach, gdy osoba 
będąca obywatelem Państwa Człon-
kowskiego UE umrze na terenie 
innego Państwa Członkowskiego, 
niż jest obywatelem. Dokument ten 
uprości formalności oraz wątpliwo-
ści związane z prawem właściwym 
dla spraw spadkowych, gdyż zawiera 
normy kolizyjne, , które prawo Pań-
stwa Członkowskiego znajdzie zasto-
sowanie w poszczególnych sprawach 
spadkowych.

Rozporządzenie chociaż uchwa-
lone zostało jeszcze w 2012 roku, to 
zgodnie z przepisami przejściowymi 
znajdzie zastosowanie (z pewnymi 
wyjątkami) do spraw spadkowych 
prowadzonych po osobach zmar-
łych, po dniu 16 sierpnia 2015 roku.

W myśl ww. Rozporządzenia, je-
żeli przepisy nie stanowią inaczej, to 
prawem właściwym dla ogółu spraw 
dotyczących spadku jest prawo pań-
stwa, w którym zmarły miał miejsce 
zwykłego pobytu w chwili śmierci. 
Reguła ta, odrywa się więc od obec-
nie stosowanej reguły obywatelstwa 
osoby zmarłej. Rozwiązanie przyjęte 
jako reguła w Rozporządzeniu, wy-
daje się być trafne, gdyż najczęściej 
pokrywać się ona będzie z centrum 
interesów zmarłego i miejscem, w 
którym położona jest większość jego 
składników majątkowych wchodzą-
cych w skład masy spadkowej.

Oczywiście od reguły ogólnej, 
Rozporządzenie przewiduje kilka 
wyjątków. W szczególności należy 
tutaj wskazać na tzw. klauzulę ści-
ślejszego związku, w myśl której, w 
wyjątkowych przypadkach, gdy z 
okoliczności sprawy jasno wynika, 

że w chwili śmierci zmarły był bliżej 
związany z państwem innym, niż 
państwo zwykłego pobytu w chwili 
śmierci, to prawem właściwym dla 
dziedziczenia będzie prawo tego in-
nego państwa.

Dodatkowo cyt. akt przewiduje 
prawo wyboru przez spadkodawcę 
stosowania prawa państwa, którego 
jest obywatelem (nawet, gdy posiada 
kilka obywatelstw). Wybór ten jed-
nak musi być dokonany w sposób 
wyraźny w oświadczeniu, w formie 
rozrządzenia na wypadek śmierci 
lub wynikać z postanowień takiego 
rozrządzenia, np. z testamentu.

Potrzeba podjęcia prac nad Roz-
porządzeniem wynikła z problemów 
z przejrzystym i sprawnym załatwia-
niem spraw spadkowych, w których 
występował element transgraniczny. 
Niejasności w zakresie stosowa-
nia właściwego prawa powstawały 
przede wszystkim z różnic w prze-
pisach materialnoprawnych i pro-
ceduralnych dotyczących dziedzi-
czenia w poszczególnych państwach 
członkowskich UE. Konsekwencją 
niejednolitości przepisów w zakresie 
dziedziczenia była np. konieczność 
przeprowadzania postępowań spad-
kowych w kilku państwach człon-
kowskich. Zdarzało się również tak, 
że do spadku po zmarłej osobie 

w różnych państwach członkow-
skich powoływani byli inni spadko-
biercy.

Miejmy nadzieję, że w związku z 
wejściem w życie ww. Rozporządze-
nia, znikną wątpliwości w zakresie 
stosowania właściwego prawa, a tym 
samym postępowania spadkowe 
będą szybsze i prostsze. 

W razie jakichkolwiek proble-
mów związanych ze sprawami 
spadkowymi, również z elementem 
transgranicznym oraz z podatkami, 
zapraszamy do odwiedzenia naszej 
Kancelarii. Zespół doradztwa praw-
nego Honestus, chętnie odpowie na 
Państwa pytania i pomoże załatwić 
wszelkie sprawy spadkowe.

Radca prawny

Justyna Kuś-Jakubowska

Kancelaria Podatkowa 
Skłodowscy

6 PORADY

mgr Anna 
Susidko

Rodzajów inteligencji wyróżniono 
już wiele i ktoś, kto interesuje się tema-
tem może pomyśleć: no tak, następny 
naśladowca Daniela Golemana. Tak i 
nie, ponieważ Tomasz Witkowski w 
swojej książce podąża tropem odpo-
wiedzi na pytania Skąd pochodzi czło-
wiek? Jaka jest relacja między ludzkim 
umysłem a mózgiem? Czy postępo-
wanie człowieka jest determinowane 
przez jego umysł czy przez instynkt.

Czym jest inteligencja makiawe-
liczna?

Zgodnie z przedstawioną główną 
tezą koncepcji inteligencji makiawe-
licznej: „inteligencja jest adaptacją do 
radzenia sobie ze złożonością życia w 
półtrwałych grupach oraz z sytuacją, 
która angażuje potencjalnie skompli-
kowaną równowagę pomiędzy współ-
pracą i rywalizacją z tymi samymi 
jednostkami”.

Wyraźnie należy zaznaczyć, że po-
jecie inteligencji makiawelicznej jest 

Tym razem chciałabym Państwu 
zaproponować do przeczytania 
książkę Tomasza Witkowskiego  
pt.: „Inteligencja Makiaweliczna”.

zdecydowanie szersze, niż rozumienie 
słowa makiawelizm w psychologii, 
oznaczający: „Makiawelizm (od na-
zwiska włoskiego fi lozofa Machiavel-
lego) – w psychopatologii cecha oso-
bowości, polegająca m.in. na braku 
uczuć wyższych, instrumentalnym 
traktowaniu innych i chłodnych rela-
cjach interpersonalnych. Osoby z tą 
cechą osobowości często manipulują 
innymi, chcąc osiągnąć zyski tylko 
dla siebie. Nie liczą się z potrzebami 
partnerów interakcji. Są nieufni i lek-
ceważący.” (cyt. za Wikipedia). Podo-
bieństwo wynikające z nazwy wynika 
z faktu nadania tego określenia zja-
wisku w początkowej fazie badań. Z 
czasem wyjaśniono i dopełniono zna-
czenie koncepcji o cechy obejmujące 
wszelkie formy inteligencji społecznej, 
zawierające pomoc innym, koopera-
cję, współpracę i umiejętność rozpo-
znawania motywacji innych osób.

Tymczasem osoby, które możemy 
scharakteryzować jako posiadające 
wysokie wskaźniki inteligencji ma-
kiawelicznej w celu zapewnienia so-
bie wyższej pozycji w grupie potrafi ą 
działać strategicznie w złożonym śro-
dowisku, posiadają szeroki wachlarz 
umiejętności społecznych, do których 
zaliczyć możemy:

• nawiązywanie i utrzymywanie 
przyjaźni;

• umiejętność rozumienia motywów 
kierujących zachowaniem innych lu-
dzi;
• umiejętność korzystania z wiedzy 
innych;
• zdolność do nieprzewidywalnych 
zachowań;
• jak również – umiejętność oszuki-
wania innych (oszustwa nie mogą 
przyczynić się do osłabienia siły gru-
py).

W trakcie lektury zapoznacie się 
Państwo z wynikami wielu intere-
sujących badań psychologicznych i 
oczywiście będziecie mieli możliwość 
dokonywania ciekawych odkryć na 
własny temat. Przykładowo: jeżeli 
trzy osoby otrzymają 100 dolarów i 
zostaną poproszone o podzielenie ich 
pomiędzy siebie, jaką kwotę otrzy-
ma każdy? Zapewniam, że zgodnie z 
nasuwającą się od razu odpowiedzią 
niestety nie 33,33 dolara. Odpowiedź 
w książce.

Pierwszych 50 stron książki znaleźć 
można pod adresem:

http://www.tomaszwitkowski.pl/at-
tachments/File/makiaweliczna-frag-
ment.pdf

mgr Anna Susidko
psycholog, psychoterapeuta

tel.723 09 80 70
www.groas.eu

(po dniu 16 sierpnia 2015 roku)

Justyna 

Kuś-Jakubowska
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Z greckiego geras- starość, iatreia-leczenie. Nauka o chorobach i pro-
blemach zdrowotnych wieku podeszłego. W różnych krajach opieką ge-
riatryczną są obejmowane osoby od 60 roku życia wg WHO (Światowej 
Organizacji Zdrowia) lub tak jak w Polsce od 65 r. życia (kryterium eme-
rytalne wprowadzone przez O.Bismarcka).

Pojęcie geriatrii wprowadził w 
1909 roku wiedeński lekarz Ignatz 
Nasher pracujący w Nowym Yorku. 
O społeczeństwie starym wg ONZ 
mówi się, gdy liczba osób po 65 r.ż. 
przekracza7%, co w Polsce nastąpiło 
w 1967 r. Społeczeństwo zaawanso-
wane wiekowo to takie, gdzie licz-
ba seniorów stanowi 10%, a Polacy 
osiągnęli ten odsetek w 1980 r. Od 
tego momentu pacjenci w wieku po-
deszłym powinni poruszać się po so-
lidnej, rozbudowanej sieci świadczeń 
geriatrycznych opartej o fachową 
kadrę lekarzy specjalistów w zakresie 
geriatrii oraz pozostałych członków 
zespołu terapeutycznego tj. pielę-
gniarki ze specjalizacją geriatryczną, 
fi zjoterapeutów, psychologów, pra-
cowników socjalnych. 

Geriatra pilnie poszukiwany! 
Liczba osób w Polsce w wieku 

poprodukcyjnym w 2015r. stanowi 
7,38 mln tj.19,4%, a w 2035 r. będzie 
9,62mln to prawie 27%. W naszym 
kraju jest 0,2 geriatry na 10 tys. se-
niorów, a np. w Austrii, Szwecji 4,6 
/10 tys. 
Dlaczego warto leczyć się u geriatry? 

Senior jest najczęściej osobą z wie-
loma schorzeniami lub problemami 
zdrowotnymi i oczekuje komplekso-
wego zaspokojenia swoich złożonych 
potrzeb. Większość chorób  u senio-
rów przebiega skąpo lub bezobjawo-
wo, często ma odmienny przebieg 
kliniczny niż u młodszych osób. Za-
lecana jest duża ilość leków, co wiąże 
się z dużym ryzykiem objawów nie-
pożądanych, ryzykiem wystąpienia 
zespołów jatrogennych. Lekarz spe-
cjalista dokonuje całościowej oceny 
geriatrycznej (COG), podczas której 
diagnozuje kompleksowo stan funk-
cjonalny i schorzenia osoby po 65 r. 
ż. Ocenie podlega zdolność wykony-

wania czynności dnia codziennego 
(mycie, poruszanie się, przyjmowa-
nie posiłków) i czynności złożonych 
(korzystanie z telefonu, komputera, 
przyjmowanie leków, prowadzenie 
gospodarstwa domowego i zarzą-
dzania fi nansami). Analizie poddaje 
się także funkcje poznawcze doty-
czące pamięci i zaburzeń nastroju.  
Sprawdzeniu podlegają również 
narządy zmysłów: wzrok, słuch 
oraz stan jamy ustnej z uzębieniem. 
W  trakcie badania ocenia się wy-
stępowanie wielkich problemów 
geriatrycznych,t.j.: majaczenie, otę-
pienie, depresja, omdlenia, upadki, 
złamania, nietrzymanie moczu, stol-
ca, występowanie odleżyn. Analizu-
je się stan odżywienia i zagrożenie 
wystąpieniem zespołu kruchości, co 
przekłada się na długość przeżycia. 
Na podstawie zebranych informacji 
uzupełnionych o rozszerzoną dia-
gnostykę zostaje opracowany indy-
widualny program profi laktyki, le-
czenia, usprawniania oraz wsparcia, 
aby jak najdłużej zachować najlepszą 
jakość życia i samodzielność seniora 
we własnym środowisku. 

Najlepszym standardem w terapii 
jest dopasowanie jak najmniejszej 
ilości leków skutecznych do wy-
stępujących u seniora schorzeń  z 
uwzględnieniem  zmian inwolucyj-
nych (zanikowych) narządów takich 
jak: nerki, wątroba. Taki sposób opie-
ki nad osobami w wieku podeszłym 
niesie korzyści zdrowotne i ekono-
miczne w wymiarze indywidualnym 
i społecznym.

dr Monika Jabłońska, 
specjalista geriatra; 

Centrum Medycznego 
Fundamenti

Rady dietetyka ...

Lato obfi tuje w soczyste owoce i 
chrupiące warzywa, które o tej porze 
roku mają najwięcej witamin. Niektó-
re warto zamrozić, aby móc cieszyć się 
ich wybornym smakiem i aromatem w 
jesienno-zimowej aurze.  Zamrożone 
owoce i warzywa zachowują zbliżo-
ną do świeżych produktów wartość 
odżywczą. Ponadto w -18 st. C giną 
bakterie i enzymy powodujące psucie 
się warzyw i owoców, więc tak prze-
chowywana żywność jest bezpieczna 
również dla dzieci. I co istotne, w tej 
metodzie nie korzysta się ze sztucznych 
konserwantów.

MYJ, SUSZ, BLANSZUJ! Wszyst-
kie owoce i warzywa, które chcemy 
zamrozić, muszą być dojrzałe i nieusz-
kodzone. Wówczas mrożonki będą nie 
tylko zdrowe i niskokaloryczne, ale też 
smaczniejsze od kupowanych w skle-
pie. Owoce po dokładnym umyciu 
i osuszeniu wystarczy je rozsypać na 
tacce i włożyć do zamrażalnika, a kie-
dy już stwardnieją, przesypać do pla-
stikowych woreczków lub niewielkich 
pojemników. Ta metoda sprawdza 
się zwłaszcza w wypadku owoców se-
zonowych, takich jak śliwki, morele, 
czereśnie i wiśnie (należy wcześniej 
pousuwać pestki), a także jagody, tru-
skawki, maliny. Natkę pietruszki, ko-

lendrę, miętę czy koperek wystarczy 
dokładnie umyć, starannie osuszyć i 
posiekać, a następnie włożyć do ma-
łych pojemników – zamrożoną w ten 
sposób zieleninę z łatwością wyskro-
bie się potem łyżką. Warzywa zwykle 
należy najpierw pokroić (w plastry, 
słupki lub kostkę) i zblanszować, czyli 
zanurzyć na kilka minut we wrzątku, 
a potem schłodzić w zimnej wodzie. 
Dzięki takiej obróbce warzywa zacho-
wują intensywną barwę, twardość i 
jędrność. Kapusta, pomidory i papryka 
nie wymagają blanszowania.

PILNUJ TERMINÓW! Wszystkie 
owoce i warzywa najwygodniej jest po-
dzielić na małe porcje. Należy je ułożyć 
ciasno obok siebie w szczelnych po-
jemnikach, oznaczonych informacją o 
terminie przechowywania. Przed wło-
żeniem produktów do zamrażalnika 
warto się upewnić, czy jest ustawiona 
odpowiednia temperatura (ok. –18 st. 
C). Wówczas drobne owoce, np. tru-
skawki, maliny, jagody, śliwki, morele, 
czereśnie czy wiśnie oraz warzywa jak 
kalafi or, kapusta, brukselka, szpinak, 
groszek zielony czy fasolka szparagowa 
można przechowywać do 12 miesięcy, 
natomiast paprykę, ogórki, pomidory i 
zioła przez pół roku. 

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

SPIESZ SIĘ POWOLI! Owoce i wa-
rzywa najlepiej rozmrażać przed spoży-
ciem. Nie należy zanurzać ich w gorącej 
wodzie, bo stracą jędrność. Odradzamy 
korzystanie z kuchenki mikrofalowej, 
dzięki której rozmrażanie przebiega 
błyskawicznie, ale pozbawia produkty 
wartości odżywczych i witamin. Można 
natomiast wrzucić je od razu do wrzą-
cej wody albo na rozgrzaną patelnię. 
Jeśli natomiast przygotowujemy sałatkę 
lub deser, to owoce i warzywa najlepiej 
rozmrozić na najniższej półce w lodów-
ce (choć trwa to zwykle kilka godzin). 
Wówczas nie tylko zachowają cenne 
mikroelementy, ale też zapobiegniemy 
rozwojowi bakterii, a nasze posiłki będą 
zdecydowanie smaczniejsze. Nie zapo-
minajmy, że potrawy skomponowane z 
mrożonek nie nadają się do dłuższego 
przechowywania ani tym bardziej do 
ponownego zamrażania.

DELEKTUJ SIĘ CHWILĄ! Po 
mrożonki możemy sięgać o każdej 
porze roku, ale najwięcej przyjemności 
sprawią nam jesienią i zimą, kiedy nie 
ma dostępu do świeżych produktów. 
W dodatku są zdrowe, wartościowe i 
zawsze pod ręką – wystarczy zajrzeć 
do zamrażalnika. Jeśli chciałbyś dowie-
dzieć się więcej o zdrowym odżywianiu 
i skorzystać z indywidualnej porady 
dietetyka, zapisz się na konsultację do 
Centrum Dietetycznego Naturhouse 
Ząbki.

Firma Przyjazna Rodzinie

Wołomiński Program 
Wspierania Rodziny
Do projektu przystąpiłem w maju 

br. Celem mojej fi rmy jest wspiera-
nie i pomoc rodzinom wielodziet-
nym. 

Moja fi rma oferuje 10% rabatu na 
prawo jazdy i jazdy doszkalające kat. 
A, A1, A2, B

Rodziny wielodzietne borykają 
się z różnymi trudnościami, także 
materialnymi. Mam nadzieję, że za-
proponowana przeze mnie forma 
pomocy jest korzystna.

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

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 
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Dokończenie tekstu ze str. 1

Uroczystość poprowadziła dy-
rektor Centrum Kultury, Sportu i 
Rekreacji Emilia Buczyńska – Koło-
dziejek, która po krótkim powitaniu 
gości zaznaczyła, że najważniejszymi 
osobami w dniu dzisiejszym są rolni-
cy, ich ciężka praca i jej owoce w po-
staci plonów. Przedstawiła również 
sylwetki starostów tegorocznych do-
żynek Państwa Jadwigę i Zdzisława 
Zarębów, historię ich gospodarstwa, 
dorobek pracy oraz osiągnięcia.

Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednar-
czyk w swoim przemówieniu pod-
kreślił, że piękna tradycja uroczy-
stości dożynkowych stanowi ważny 
element polskiej kultury i tożsamo-
ści, bowiem podkreśla takie wartości 
jak: przywiązanie do zawodu, szacu-
nek dla przyrody, wolę kultywowa-
nia zwyczajów ojców. „Dla każdego 
rolnika jest oczywiste, że ziemia jest 
świętością. Dziś dziękujemy im, że 
mają do niej tak wielki szacunek. 
Wincenty Witos mawiał: W chłopie 
żyje i odradza się naród, z niego czer-
pie swą siłę państwo. On najwięcej 
daje, najmniej wymaga. Bez niego 
nie ma i nie może być zdrowego na-
rodu i silnego państwa.” – powiedział 
burmistrz. Na zakończenie życzył 
wszystkim zebranym, aby nigdy w 
żadnym domu nie zabrakło chleba 
oraz podkreślił, abyśmy szanowali 
tych, dzięki którym go mamy.

W czasie dożynek zostały nadane 
szczególne odznaczenia „Zasłużony 

dla Rolnictwa” oraz „Zasłużony dla 
Gospodarki Rzeczypospolitej Pol-
skiej”, które wręczyli wicepremier, 
minister gospodarki Janusz Piecho-
ciński i burmistrz Tłuszcza Paweł 
Bednarczyk.

Odznakę honorową „Zasłużony 
dla Rolnictwa” otrzymali: Jadwiga 
Morka, Katarzyna Rostek. Alek-
sandra Skonieczna, Piotr Stępień, 
Zdzisław Zaręba, Leszek Banaszek, 
Stanisław Kielak, Krzysztof Kubuj, 
Jan Kurek, Tadeusz Rosiński i Alicja 
Czerwińska.

Odznakę honorową „Zasłużony 
dla Gospodarki Rzeczypospolitej 
Polskiej” otrzymali: UNIGAZ Mar-
czak i Przybysz s.j., Zakład Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Tłuszczu, ASPOL Hanna i Leszek Ol-
szewscy s.j., AUTO BAN Kazimierz 
Banaszek, Instalatorstwo Elektryczne 
Zbigniew Frąckiewicz, MAR-ZET 
Mariusz Teodorczyk, Hurtownia 
Spożywcza Barbara Owczarska, Pio-
tro-Stal Adam Piotr Sikora, STAN-
POL Stanisław Sieradzki, Zakład Be-
toniarski Marian Świeżak, JURPOL 
Władysław Jurek, Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 
Jerzy Brzozowski, KWIACIARNIA 
Elżbieta Brzozowska, MAR-KOKS 
s.j., Usługi Transportowe i Handel 
Zdzisław Dąbrowski, INS-CIOK 
Danuta Ciok, ER - TRANS Robert 
Wytrykowski oraz „Black Bull” Woj-
ciech Nozderka.

Szczególne wyróżnienie otrzymała 
p. Mieczysława Kaska, która została 
uhonorowana Złotą Odznaką Pol-
skiego Związku Pszczelarzy.

Uroczystość miała charakter ogól-
nodostępny. Jak na dożynki przysta-
ło, nie zabrakło stoisk organizacji i 
kół promujących produkty lokalne, 
prezentacji gospodarstw agrotury-
stycznych, wystawy plonów i płodów 
rolnych oraz stoisk z rękodziełem. 
Wzrok przykuwała wystawa poświę-
cona doradztwu rolniczemu w gmi-
nie przygotowana przez Społeczne 
Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej.

Po mszy i części ofi cjalnej, nastą-
piła część artystyczna. Pomiędzy 
występami poszczególnych artystów 
zostały ogłoszone wyniki konkursów 
organizowanych w ostatnim czasie 
na terenie naszej gminy. Konkurs na 
Najładniejszy Wieniec Dożynkowy 
swoim patronatem objął Starosta 
Wołomiński Kazimierz Rakowski, 
poznaliśmy najsłodszego Sołtysa 
gminy Tłuszcz, dowiedzieliśmy się 
kto ma najładniejszy ogródek, kto 
jest najaktywniejszym pszczelarzem, 

sołtysem, które sołectwo działa najprężniej oraz poznaliśmy „Indywidualno-
ści Roku 2015”.

Dożynki stały się okazją do wspólnej zabawy i integracji wszystkich gości. Z 
utęsknieniem czekamy na następne święto plonów, które odbędzie się dopie-
ro za rok. UM


