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Dokończenie str. 4

O zmianie lokalizacji obecnego targowiska mówiło się od dawna. Konieczność 
jego przeniesienia wynika przede wszystkim z jego nie najlepszego usytuowa-
nia. Targowisko znajduje się bowiem przy największym węźle komunikacyjnym 
w Tłuszczu, gdzie krzyżują się  dwie drogi powiatowe z drogą wojewódzką 634 
oraz trasą kolejową Via Baltica, niestety nie wyposażoną dotąd, mimo olbrzymiej 
przebudowy, w bezkolizyjny przejazd. W tym obszarze trudności komunikacyjne 
występują codziennie, a dni targowe dodatkowo je potęgują. 

Nowe targowisko zastanie przenie-
sione niedaleko, bo ok. 200 m dalej, za 
strażą pożarną. 

Wydaje się, że gmina nie miała na 
nowe targowisko swojego terenu, więc 

przeprowadziła proces wykupu. Część 
znaczących aktów notarialnych została 
podpisana już w zeszłym roku, kolejne 
zakupy czekają w tym roku. 

Dokończenie str. 5

Takie ultimatum przedstawił mieszkaniec gminy Wołomin władzom stolicy powiatu, podczas ostatniej sesji Rady Miej-
skiej. Pan Zbigniew Chaciński, jak twierdzi, jest zwodzony przez urzędników już od 2002 r. starając się, aby gmina przejęła 
odpłatnie teren, który od wielu lat służy jako droga (ul. Cuchuwiec). Codziennie korzysta z niej kilkadziesiąt osób. Pan Zbi-
gniew cierpliwie czekał przez kilkanaście lat aż w końcu czara goryczy przelała się. 

Głównie za sprawą wołomińskiej in-
stytucji odpowiedzialnej za utrzymanie 
stanu dróg. Zabrakło ludzkiej wrażliwo-
ści, wiedzy, a przede wszystkim kultury. 
Jak relacjonuje pan Zbigniew Chaciński 
przedstawiciele Miejskiego Zakładu 
Dróg i Zieleni w Wołominie przy wy-
sypywaniu żużlu zniszczyli mu pole 
uprawne znajdujące się w bezpośrednim 
sąsiedztwie z drogą. Dyrektor MZDiZ 
Henryk Oleszczuk miał rzekomo stwier-
dzić, żeby mieszkaniec nie dokonywał 
zasiewu tak blisko drogi, czym bardzo 
rozzłościł pana Zbigniewa.

Wołomin
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2 CO? GDZIE? KIEDY?

Zapraszamy na warsztaty programowania 
oraz bezpieczeństwa w Sieci!

Podczas prawie 2-godzinnych warsztatów młodzi uczest-
nicy będą stawiali swoje pierwsze kroki w świecie progra-
mowania pod czujnym okiem mentorów. 
W trakcie nauki nasi uczniowie poznają podstawy progra-
mowania bez komputera oraz dowiedzą się, na czym tak na 
prawdę polegają algorytmy, stworzą własną grę komputero-
wą w przyjaznym dla dzieci środowisku SCRATCH (doty-
czy grupy 7-12 lat), wzbogacą swoje umiejętności logiczne-
go i analitycznego myślenia, a także poznają podstawowe 
zasady bezpiecznego poruszania się w Sieci.
Wydarzenie skierowane jest do dzieci w wieku od 5 do 12 
lat. Dla każdego z trzech przedziałów wiekowych przygoto-
wana została oddzielna ścieżka programowa.
Kiedy? 
04.02.2016 r.
Uczniowie Kodu (5-6 lat): 10:00 – 12:00
Tropiciele Kodu (7-9 lat): 12:00 – 14:00
Odkrywcy Kodu (10-12 lat): 14:00 – 16:00
Gdzie?

Centrum Aktywności Społecznej ul. Stary Rynek 23 w Radzyminie.
Zajęcia są BEZPŁATNE! 

Prośba o zabranie własnych laptopów 
(nie dotyczy grupy 5-6 latków).

Obowiązują zapisy:
mailowe - surdyk.joanna@gmail.com
telefoniczne - 501034056

Zapraszamy na warsztaty naukowe
Stowarzyszenie „Radzymińskie Forum” zaprasza dzieci 
w wieku 7-12 lat do udziału w warsztatach naukowych: 
„Jak zatrzymać obraz”.
Zajęcia odbędą się w dniu 6 lutego 2016 roku (sobota) w 
Centrum Aktywności Społecznej w Radzyminie o godzinie 
14.00.
Podczas zajęć poznajemy jak został wynaleziony aparat fo-
tografi czny. Zgłębimy tajniki zapisywania na papierze świa-
tłoczułym oraz wykorzystujemy go do stworzenia dzieła 
sztuki. Z warsztatów każdy uczestnik wychodzi z własnymi 
pracami wykonanymi na papierze fotografi cznym.
Warsztaty są bezpłatne, a niezbędne materiały zapewnia in-
struktor. Zgłoszenia na warsztaty:
mailowo: na adres stowarzyszenie2016@gmail.com
telefonicznie: 504 642 909
Liczba miejsc ograniczona.
*Projekt sfi nansowany ze środków Stowarzyszenia 
„Radzymińskie Forum” pochodzące z 1% podatku

Można już zgłaszać kandydatów do 
„Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej”

Zgodnie z informacją Kapituły Wyróżnienia „Anioł 
Stróż Ziemi Wołomińskiej” można już zgłaszać kandyda-
tów do kolejnej edycji. Wśród dotychczas wyróżnionych 
są m.in. Abp Henryk Hoser, śp. Prezydent Ryszard Ka-
czorowski, śp. ks. prał. Zdzisław Peszkowski i ks. prał. Jan 
Sikora, Marek Jurek czy Wiktor Węgrzyn – komandor 
Rajdu Katyńskiego.
Kapituła przyznaje statuetki w trzech kategoriach:
- za działalność charytatywno-dobroczynną
- za działalność w krzewieniu wartości patriotyczno-naro-
dowych i chrześcijańskich
- za szczególne zasługi dla Rzczypospolitej Polskiej (wyróż-
nienie honorowe).
Zgłoszenia kandydatów (osób i organizacji) wraz z uzasad-
nieniem można przesyłać do 15 lutego 2016 roku na adres 
Kapituły: 
05-200 Wołomin, ul. Kościelna 61a, 
e-mail: patria.gazeta@op.pl

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc 
pod numerami telefonów: 
22 787 05 65,  604 578 845.
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3SAMORZĄD

W czwartek, 21 stycznia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołominie spo-
tkali się na zaproszenie starosty wołomińskiego Kazimierza Rakowskiego przed-
siębiorcy i samorządowcy. Celem współpracy w ramach Forum Gospodarczego 
Powiatu Wołomińskiego jest wspieranie rozwoju gospodarczego i lokalnego 
rynku pracy. Przewodniczącym FGPW został p. Tadeusz Redyk, przedsiębiorca 
z Radzymina.

Forum Gospodarcze Powiatu Woło-
mińskiego zostało powołane zarządze-
niem starosty, jako organ pomocniczy 
w sprawach dotyczących bieżących za-
gadnień rozwoju społecznego i gospo-
darczego powiatu. W jego skład weszli: 
reprezentanci organizacji skupiających 
lokalnych pracodawców, burmistrzowie 
i wójtowie, radni powiatowi i przedsta-
wiciele starosty. Skład  Forum zapropo-
nowali burmistrzowie i wójtowie oraz 
działające w powiecie organizacje śro-
dowisk biznesowych (Wołomiński Klub 
Biznesu, Powiatowy Cech Rzemiosł i 
Przedsiębiorczości, Związek Kupców 
Powiatu Wołomińskiego, Mazowieckie 
Forum Biznesu, Nauki i Kultury i Izba 
Gospodarcza Powiatu Wołomińskiego). 

Spośród 47 osób oprócz przewodniczą-
cego powołano 6 wiceprzewodniczą-
cych, którymi zostali: Elżbieta Radwan, 
Teresa Urbanowska, Jan Myszk, Ryszard 
Czarnecki, Paweł Bednarczyk, Roman 
Borowski. Sekretarzem został doradca 
starosty, Andrzej Siarna.

Podczas pierwszego spotkania przy-
jęto regulamin FGPW, a także dysku-
towano o szansach i barierach rozwoju 
przedsiębiorczości w naszym powiecie. 
Na pierwszy plan wysuwały się kwestie 
związane z transportem, zaopatrzeniem 
w media (energia elektryczna, gaz), 
szkolnictwem i  doradztwem zawodo-
wym oraz wizerunkiem powiatu wo-
łomińskiego i okolicznych gmin. Są to, 
zdaniem osób biorących udział w dys-

kusji, główne problemy w prowadzeniu 
działalności gospodarczej i przyciąganiu 
nowych inwestorów.  W opinii uczestni-

ków spotkania powinny powstać w ra-
mach Forum zespoły tematyczne, które 
zajmą się konkretnymi dziedzinami.

Kolejne spotkanie, tym razem w szer-
szym gronie przedsiębiorców, odbędzie 
się 17 lutego w Zielonce.

W dniach 28-29 stycznia w Zielonce odbył się Konwent Powiatów Województwa 
Mazowieckiego, którego głównym tematem było fi nansowanie służby zdrowia. 
Oprócz starostów w spotkaniu udział wzięli dyrektorzy szpitali, wojewoda mazo-
wiecki Zdzisław Sipiera, posłowie Jan Grabiec i Piotr Uściński (byli starostowie), 
Elżbieta Lanc, członek  zarządu województwa i dyrektor mazowieckiego oddziału 
NFZ Filip Nowak.

Obrady zdominowały zagadnienia 
związane z fi nansowaniem działalności 
szpitali i usług medycznych. Ponadto 
uczestnicy Konwentu zapoznali się z 
informacją komendantów dotyczącą 
konsultacji projektu "Map Zagrożeń" i 
wysłuchali opinii posłów i wojewody w 
sprawie planów podziału województwa.

Starosta wołomiński Kazimierz Ra-
kowski przedstawił gościom nasz powiat, 
koncentrując się na potencjale inwe-
stycyjnym, edukacji ponadgimnazjal-
nej, służbie zdrowia, kulturze i historii. 
Przedstawiciele Szpitala Powiatowego w 
Wołominie prezentowali dwa bloki te-
matyczne:

- Wpływ kontraktowania przez NFZ 

świadczeń medycznych z zakresu lecz-
nictwa szpitalnego na zarządzenie strate-
giczne podmiotami leczniczymi. – dr n. 
med. Piotr Wesołowski, zastępca dyrek-
tora ds. Lecznictwa Szpitala Powiatowe-
go w Wołominie

- Analiza wartości kontraktów szpi-
talnych w podstawowych zakresach na 
terenie Mazowsza – adekwatność umów 
pierwotnych w stosunku do ich wykona-
nia – dyrektor Szpitala Andrzej Gruza.

Spotkania Konwentu organizowane 
są na terenie różnych powiatów naszego 
województwa, by członkowie KPWM 
poznali specyfi kę konkretnych powia-
tów, a także mieli możliwość wymiany 
doświadczeń pomiędzy sobą.

W Zespole Szkół Publicznych nr 2 rozpoczęły się przygotowania do prac przy ocieplaniu budynku szkoły. Ma to związek z 
podpisaną umową  Partnerstwa Publiczno - Prywatnego z Konsorcjum Siemens.

Zawarta w sierpniu ub. r. umowa o 
wartości niespełna 11 mln zł zakłada 
wykonanie kompleksowej  termomoder-
nizacji (prace budowlane, modernizacja 
instalacji c.o., oświetlenie wewnętrzne 
i zewnętrzne oraz wdrożenie systemu 
zarządzania energią) ośmiu budynków. 
Prace prowadzone będą w następujących 
budynkach użyteczności publicznej w 
Kobyłce: Zespole Szkół Publicznych nr 1, 
nr 2 i nr 3, Publicznym Przedszkolu nr 1, 
Miejskim Ośrodku Kultury, MSPZOZ w 
kompleksie z Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej i mieszkaniami komunalnymi, 
Urzędzie Miasta Kobyłka, a także Ochot-
niczej Straży Pożarnej. Projekt  zakłada  
średnie roczne oszczędności w ogólnym 
zużyciu energii cieplnej szacowane do 26 
%, a energii elektrycznej do 18 %.

Kobyłka



WWW.WIADOMOSCIPW.PL

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

4 SAMORZĄD

Dokończenie tekstu ze str. 1

Zapewne taka sugestia nie byłaby 
niczym nadzwyczajnym, gdyby gmina 
była właścicielem tej drogi, Paradoks 
polegał jednak na tym, że właścicielem 
pola, jaki i drogi był ten sam pan Zbi-
gniew Chaciński. Pan Zbigniew słowami 
urzędnika poczuł się dotknięty, bo gmi-
na nie dość że za drogę nie wypłaciła mu 
dotąd ani grosza, to jeszcze stawia mu 
jakieś warunki.

Nauczony doświadczeniem pan Zbi-
gniew chce teraz sprawę rozwiązać defi -
nitywnie.

- Skierowałem do pana Oleszczuka 
pismo, w którym zaproponowałem, że 
gmina za wykorzystywanie tej drogi bę-
dzie płaciła mi 1000 zł miesięcznie, jeśli 
na to nie przystanie, to ja od 1 marca za-
mykam tę drogę. Oczywiście ja cały czas 
jestem gotowy ją sprzedać. Gdyby gmina 
nie miała pieniędzy, to ja jestem skłonny 
zamienić się na inną działkę- poinfor-
mował urzędników ratusza i radnych 
podczas sesji nieco poirytowany pan 
Zbigniew.

- Na pewno nie oddam jej za darmo, 
albo za grosze, bo mi też nikt nie da. Ja 
mam dzieci i wnuki, którym też chciał-
bym coś dać – skwitował na koniec.

W pasie drogowym znajduje się pra-
wie 4000m2 działki należącej do pana 
Zbigniewa. Biorąc pod uwagę cenę 
transakcyjną za tego typu nieruchomo-
ści w tamtym obszarze, poszkodowane-
mu powinno należeć się ok. 400 tys. zł.

Czy w tym przypadku uda się zawrzeć 
kompromis? Czas pokaże.

Mirosław Oleksiak 

Jadów

27.01.2016r. odbyło się z Urzędzie Gminy Jadów spotkanie władz gminy tj. wój-
ta gminy Dariusza Kokoszki i sekretarza gminy Sławomira Miąskiewicza z orga-
nizacjami pozarządowymi.

W spotkaniu wzięło udział 14 przed-
stawicieli organizacji pozarządowych, 
Justyna Winnicka, która odpowiada za 
współpracę z NGO oraz Dyrektor GOK 
Halina Filemonowicz.

Tematem spotkania były planowane 
przez organizacje zadania na 2016r. i 
oczekiwania zarówno ze stron organiza-
cji, jak i samorządu.

Drugim ważnym punktem spotka-
nia były konsultacje ws. rewitalizacji, w 
związku z potrzebą rewitalizacji  terenów 
w gminie Jadów. W trakcie dyskusji wy-

płynęła propozycja, aby rewitalizacją ob-
jąć tereny miejscowości Urle, Borzymy i 
Starowola. Mieszkańcy widzą potrzebę 
poprawy warunków na tych obszarach, 
ponieważ występują tam duże zjawi-
ska kryzysowe, a mianowicie: wysokie 
bezrobocie, niedostateczny poziom in-
frastruktury sprzyjającej rozwojowi lo-
kalnej przedsiębiorczości i niski poziom 
bezpieczeństwa. Dużą szansą rozwoju 
jest położenie tych obszarów nad rzeką 
Liwiec, w związku z czym są dobre wa-
runki do rozwoju gospodarki opartej na 
turystyce.

Naprawione latarnie, posprzątane przystanki, załatane dziury - już 15.000 ta-
kich spraw udało się rozwiązać w Polsce dzięki projektowi NaprawmyTo.pl.

Najstarszy polski serwis do mapo-
wania usterek w przestrzeni publicznej 
świętuje jubileusz. Często dostrzegamy 
w naszym otoczeniu irytujące proble-
my, które czekają na rozwiązanie. Przez 
zerwany rozkład jazdy nie wiemy, kie-
dy przyjedzie nasz autobus. Dziura w 
drodze może uszkodzić nam podwozie 
auta. Dzikie wysypisko śmieci wpływa 
negatywnie na lokalny krajobraz i od-
czuwalną jakość naszego życia. Każda 
z tych spraw wymaga interwencji od-
powiednich służb, ale każda jest też na 
pierwszy rzut oka na tyle błaha, że nie 
mamy ochoty wykonywać w jej sprawie 
telefonów lub wysyłać pism do urzę-
dów. Zazwyczaj nie mamy nawet po-
jęcia do kogo pisać lub dzwonić z taką 
sprawą – gmina to skomplikowany or-
ganizm, w którym za różne zagadnie-
nia odpowiadają różne instytucje.

Codzienne usterki czekają więc na 
rozwiązanie – jedne tygodniami, inne 
miesiącami, a w tym czasie nasza oko-
lica staje się coraz mniej przyjazna. Co 
więcej, nie naprawione usterki mogą 
prowadzić do sytuacji opisywanej przez 
tzw. teorię rozbitej szyby G. Kellinga i 
C. Colesa, wedle której wygląd otocze-
nia ma istotny wpływ zarówno na nasze 
poczucie bezpieczeństwa, jak i na fak-
tyczny poziom przestępczości w okoli-
cy. Zbita szyba, która czeka na napra-
wę, jest dowodem bezsilności lokalnej 
wspólnoty mieszkańców wobec łama-
nia prawa i może działać jako swoiste 
“przyzwolenie” na dalsze wykroczenia.

3 kroki do piękniejszej okolicy
- Od początku tworzenia Naprawmy-

To.pl przyświecało nam przekonanie, 
że wygląd otoczenia ma bardzo duży 
wpływ na naszą aktywność społecz-

ną i wzajemne zaufanie – mówi Kuba 
Wygnański, prezes Fundacji „Stocz-
nia”, odpowiedzialnej za stworzenie 
serwisu – Chcieliśmy stworzyć narzę-
dzie, które uczyni lokalne wspólnoty 
odpowiedzialnymi za ich otoczenie. 
NaprawmyTo.pl łączy serwis webowy 
z aplikacjami mobilnymi. Mieszkaniec, 
który dostrzeże na mieście usterkę, 
może zgłosić ją z miejsca zdarzenia 
swoim smartfonem w 3 prostych kro-
kach, a potem śledzić jej naprawianie 
za pomocą komputera. Każda sprawa 
trafi a automatycznie do odpowiedniej 
komórki urzędu, zgodnie z przypisaną 
jej kategorią problemu.

- NaprawmyTo.pl nie jest pierwszym 
takim projektem na świecie. – Główną 
inspirację stanowiły dla nas angielski 
serwis FixmyStreet.org oraz amerykań-
ski SeeClickFix.com – opowiada Ewa 
Stokłuska z Fundacji „Stocznia”, która 
koordynowała pracę nad stworzeniem 
serwisu. Wiele osób w Polsce dostrze-
gło potrzebę stworzenia własnych stron 
wzorowanych na zagranicznych serwi-
sach, dedykowanych poszczególnym 
miastom. Na szczęście dzięki wsparciu 
Fundacji im. Stefana Batorego udało się 
nam połączyć wysiłki i stworzyć jedno, 
wspólne narzędzie, które można uru-
chomić w dowolnej liczbie gmin. Nad 
koncepcją serwisu pracowało ponad 20 
osób z kilkunastu organizacji pozarzą-
dowych z różnych części Polski, czę-
sto współpracujących z administracją 
lokalną. Dzięki temu, funkcjonalności 
serwisu uwzględniają różne potrzeby 
mieszkańców, aktywistów i urzędników 
odpowiedzialnych za rozwiązywanie 
lokalnych problemów i komunikację z 
obywatelami – podkreśla Stokłuska.

W Markach od 2012 roku
- W jednym miejscu, nie wychodząc 

z domu, możemy zgłosić uszkodzenia 
miejskiej infrastruktury nie zastanawia-
jąc się, który wybrać numer wewnętrzny 
dodzwaniając się do ratusza lub na jaki 
adres mailowy wysłać zgłoszenie. W cią-
gu czterech lat funkcjonowania aplikacji 
w Markach naprawiono ponad 1000 
zgłoszeń - mówi Jacek Orych, burmistrz 
Marek. Marki, to jedna z dwóch gmin na 
Mazowszu, w których funkcjonuje portal 
NaprawmyTo.pl. W moderacji serwisu 
stronie urzędowej pomaga stowarzysze-
nie Grupa Marki 2020. – Dzięki aplikacji 
mieszkańcy uczą się odpowiedzialności 
za otaczającą ich przestrzeń. Za wdroże-
nie portalu nasze miasto zostało nomi-
nowane do nagrody prezydenckiej Super 
Samorząd 2012, przyznawanej za wzor-
cowe współdziałanie obywateli i admini-
stracji, z czego jesteśmy bardzo dumni – 
dodaje Tadeusz Markiewicz, wiceprezes 
Grupy Marki 2020.

Społecznościowy audyt przestrzeni
- 15 tysięcy to imponujący wynik. O 

tym, co konkretnie zmieniło się w prze-
strzeni polskich gmin dzięki Napraw-
myTo.pl, opowiada - Jacek Grzeszak, 
koordynator serwisu. Okazuje się, że 
największą grupę rozwiązanych zgłoszeń 
stanowią naprawione lub skorygowane 
znaki drogowe. Następne na liście są 
uprzątnięte śmietniska, załatane drogi i 
chodniki oraz naprawione oświetlenie. - 
Znaki drogowe mogą wydawać się nieco 
zaskakujące w tym zestawieniu. To jed-
nak zasługa pasjonatów, którzy wyłapują 
niezgodności i błędy w oznaczeniach, a 
następnie zgłaszają to poprzez nasz ser-
wis - mówi Grzeszak. Można by to na-
zwać społecznościowym audytem prze-
strzeni. Obchodzenie i fotografowanie 
błędnych znaków to w istocie wolonta-
riat na rzecz gminy - a więc dodatkowa 

korzyść dla urzędu i całej wspólnoty 
mieszkańców.

- Do systemu jest bardzo łatwo dołą-
czyć – zapewnia Grzeszak. Wystarczy 
tylko decyzja władz gminy i pracownicy 
Fundacji generują dedykowaną pod-
stronę na miesięczny, darmowy okres 
testowy. Jeśli w tym czasie urzędnicy 
i mieszkańcy dostrzegą korzyści z tej 
formy współpracy, podpisujemy umo-

wę na rok - mówi Grzeszak. Pytany o 
koszty deklaruje: NaprawmyTo.pl nie 
jest przedsięwzięciem nastawionym na 
zysk, pobieramy więc środki tylko w 
celu utrzymania i rozwoju narzędzia. Ile 
dokładniej? W zależności od wielkości 
gminy od 100 zł miesięcznie w górę. W 
tej cenie oferujemy całkowitą obsługę in-
formatyczną strony, wszystkie funkcjo-
nalności, a także doradztwo w zakresie 
obsługi serwisu.

ZAKOŃCZYŁEŚ  BUDOWĘ…

ZOSTAŁ CI MATERIAŁ BUDOWLANY, 

Z KTÓRYM NIE WIESZ, CO ZROBIĆ

ZADZWOŃ:  513 899 085
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Na chwilę obecną wykupiono już 
ponad połowę z niemal planowanych 
prawie 2 hektarów. Z uwagi na fakt, że 
nowe targowisko będzie znajdowało się 
na terenach zalewowych, to ich zakup 
nie obciąży znacząco budżetu gminy. Do 
tej pory wydatkowano zaledwie kilkaset 
tysięcy złotych.

Równolegle będą trwały prace kon-
cepcyjno – projektowe. Na ten cel Za-
kład Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej otrzymał już z gminy stosowną 
dotację. 

Największe jednak kwoty pochłonie 

sama budowa targowiska. W zależności 
od rozmachu i zastosowanych techno-
logii wydatki mogą kształtować się na 
poziomie kilku (3-5) mln zł. Wzorem do 
naśladowania staną się prawdopodobnie 
targowiska w Jadowie i Wołominie.

Budowa tych obiektów handlowych 
będzie możliwa jedynie przy wsparciu 
zewnętrznym, tzw. marszałkowskim.  A 
może warto byłoby zastosować w tym 
przypadku partnerstwo publiczno-pry-
watne. Tym bardziej, że  tzw. budy i tak 
wynajmują przecież te same osoby.

Mirosław Oleksiak 

Dokończenie tekstu ze str. 1

Już jakieś kroki w tym celu zostały 
podjęte dużo wcześniej, podpisano 
stosowne porozumienia o współ-
pracy, a także uchwały. Ostatnio 
radni tłuszczańscy przyjęli uchwa-

łę o przekazaniu gminie Klembów 
dotacji na wykonanie dokumentacji 
technicznej dla części, która znajdu-
je się na terenie gminy Tłuszcz. Całą 
dokumentację opracowuje gmina 
Klembów. Czas pokaże, czy gminy 
pójdą za ciosem i na podstawie tej 
dokumentacji wybudują drogę, czy 
tylko poprzestaną na wykonaniu 
tego projektu.

- Obecnie wykonywana jest doku-
mentacja projektowo - kosztorysowa 
budowy drogi Krusze - Tłuszcz. Pro-
jektowany odcinek na terenie gminy 
Klembów o długości 2 320,00 oraz 

odcinek o długości 595,00 m na te-
renie gminy Tłuszcz. W pasie drogo-
wym będzie zaprojektowana jezdnia 
o szerokości 5 metrów z odwodnie-
niem powierzchniowym.

W celu ujednolicenia i ułatwienia 
procedury projektowej dokumenta-
cja jest wykonywana przez Gminę 
Klembów na podstawie porozumie-
nie pomiędzy wójtem gminy Klem-
bów i burmistrzem gminy Tłuszcz.

Inwestycja będzie przygotowana 
do realizacji pod względem formal-
no – prawnym w III kwartale 2016 
roku – informuje wójt Klembowa 
Rafał Mathiak.  MO           

Od 1 stycznia podatek od środków 
transportowych został obniżony o po-
łowę. Rada Miasta Marki, na wniosek 
burmistrza Jacka Orycha, przyjęła nowe, 
niższe stawki podatku od środków trans-
portowych. Obniżone o połowę stawki 
obowiązują od 1 stycznia 2016 roku.

W związku z niekorzystną tendencją 
odpływu podmiotów, którym naliczano 

podatek od środków transportowych 
oraz zmniejszeniu wpływów z tego ty-
tułu do budżetu, zdecydowano o podję-
ciu uchwały o zmianie stawek podatku 
od środków transportowych. Mareckie 
stawki były dotychczas jednymi z naj-
wyższych w powiecie wołomińskim.

- Wierzę, że obniżenie tego podatku 
zachęci naszych przedsiębiorców do 

rozwijania swoich działalności, a także 
sprawi, że Marki będą bardziej kon-
kurencyjne dla potencjalnych nowych 
inwestorów. Jest to inicjatywa zmierza-
jąca do poprawy klimatu dla rozwoju 
przedsiębiorczości w Markach i ochrony 
miejsc pracy – komentuje burmistrz Ja-
cek Orych.

W porządku obrad ostatniej sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu, ku zaskoczeniu 
wielu mieszkańców, znalazł się punkt dotyczący uchwały w sprawie hymnu i hej-
nału. Jednak zanim się sesja rozpoczęła na dobre wpłynął wniosek, aby zdjąć ten 
punkt z porządku obrad i to zdecydowaną większością. 

Radni uznali, że to zbyt poważna de-
cyzja, aby podjąć tak pochopnie. – To 
zbyt poważna decyzja, aby podejmować 
ją tak szybko, musimy dać sobie jeszcze 
trochę czasu – argumentował radny 
Bogdan Jusiński.

Faktycznie pomysł pojawił się dość 
nagle i niespodziewanie, tak bardzo, że 
nawet niektórzy radni nie mieli okazji się 
z nim zapoznać. A szkoda. Szkoda też, 
że mieszkańcy nie mieli okazji usłyszeć 
tych utworów zanim wyniesionoby je do 
rangi symbolu miasta.   red. 

Wołomin

Gmina Wołomin uzyskała 3 mln zł 
dotacji na budowę ul. Grabicznej w 
Ossowie na odcinku od ul. Gen. Jor-
dana Rozwadowskiego do ul. Mata-
rewicza. Pieniądze pochodzić będą z 
"Programu rozwoju gminnej i powia-
towej infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019" z rozdziału kwot na rok 
2016. Wartość projektu ogółem wynosi 
6.142.814,33 zł, wkład własny gminy to 
3.142.814,33 zł.

Ostateczną listę rankingową wnio-
sków o dofi nansowanie zadań jednostek 
samorządu terytorialnego w ramach 
programu wieloletniego pod nazwą 
"Program rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-
2019" na rok 2016 zatwierdził 29 grud-
nia 2015 r. Wojewoda Mazowiecki, pan 
Zdzisław Sipiera. Projekt Gminy Woło-
min zdobył 28,4 pkt i został sklasyfi ko-
wany na 11 miejscu. 

Po rezygnacji z funkcji dyrektora samorządowej instytucji kultury Ossów 1920 
przez Maksyma Gołosia, który został wybrany starostą pruszkowskim, powstał 
dość intratny wakat, który, chciał nie chciał, trzeba obsadzić.  Na razie funkcję p.o. 
dyrektora pełni p.Agnieszka Kacprzak, ale, wszystko na to wskazuje, że nie jest to 
rozwiązanie ostateczne.

Sprawa pewnie nie warta byłaby 
większej uwagi gdyby nie fakt, że część 
radnych wołomińskich wprost twierdzi, 
że jeszcze nie został ogłoszony konkurs 
na dyrektora, a już wiadomo, kto nim 
zostanie. Burmistrz Wołomina Elżbieta 
Radwan zapewnia jednak, że konkurs 

zostanie ogłoszony i zostanie wybrany 
najlepszy kandydat.

Wydaje się, że o wiele ważniejszą kwe-
stią, niż tylko ten aspekt personalny, jest 
w ogóle kwestia sensu istnienia takiej in-
stytucji. Dziś, po kilku latach jej funkcjo-
nowania, może 15 osób z ponad 300 000 
mieszkańców powiatu wołomińskiego 
wie, czym tak naprawdę zajmuje się ta 
szacowna instytucja. Wydaje się, że przy-
gotowanie obchodów Bitwy 1920 roku to 
trochę za mało, tym bardziej, że w orga-
nizacji tej uroczystości uczestniczą: po-
wiat wołomiński oraz gminy: Wołomin, 
Kobyłka, Zielonka. CB

Być może w niedalekiej przyszłości powstanie kolejna dobra droga łącząca gmi-
ny Klembów (a dokładnie miejscowość Krusze) i Tłuszcz. 
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Jednym z zaburzeń nastrojów jest tzw. zaburzenie cyklotomiczne. W tej jednostce chorobowej przez minimum 2 lata wy-
stępują okresy z objawami hipomaniakalnymi, i okresy z objawami depresyjnymi nie spełniające kryteriów zaburzenia o 
nazwie Większe zaburzenie depresyjne. W ciągu tych 2 lat nie ma przerwy w występowaniu objawów dłuższej niż 2 miesiące. 
Czyli...mamy kontakt z osobą, którą trudno zrozumieć i „ogarnąć”. W jednym tygodniu tryska energią, wolą i radością życia, 
pomysłami, prezentuje wysoką samoocenę, mówi dużo, łatwo się rozprasza. W następnym tygodniu ta sama osoba nie chce 
wyjść z łóżka, wyraża smutek, pustkę i poczucie beznadziei, przekonanie o bezsensie swojego życia i własnych działań.

Monika Prus

Od 2016 r.  obowiązują nowe zasady 
oskładkowania umów zleceń. Zmiany 
zostały wprowadzone ustawą z dnia 23 
października 2014 r. o zmianie ustawy o 
systemie ubezpieczeń społecznych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 r. 
poz. 1831). 

Od 01.01.2016 r. osoba wykonująca 
dwie takie same lub różne umowy cy-
wilnoprawne będzie podlegać obowiąz-
kowo ubezpieczeniom emerytalnemu 
i rentowym z obu tytułów, jeżeli łączna 
podstawa wymiaru składek emerytalnej 

i rentowych ze zlecenia będzie niższa od 
kwoty minimalnej płacy (na rok 2016 r. 
kwota 1850 zł). 

Zasada ta nie znajdzie zastosowania, 
jeśli łączna podstawa wymiaru podanych 
składek osiągnie co najmniej pułap mini-
malnej płacy (art. 1 pkt 3 lit. b nowelizacji 
z 23.10.2014 r.). 

Jeśli więc w 2016 r. zatrudniony na zle-
cenie otrzyma za te czynności wynagro-
dzenie w wysokości 1850 zł brutto, to z 
tytułu kolejnej umowy zlecenia wykony-
wanej równolegle zostanie objęty dobro-
wolnymi ubezpieczeniami emerytalnym 
i rentowymi. Składka zdrowotna będzie 
natomiast obligatoryjna z obu tytułów. Je-
żeli zleceniobiorca będzie miał trzy umo-
wy zlecenia, każda na 950 zł, to obowiąz-

kowo będzie podlegał ubezpieczeniom z 
dwóch umów, bo da to kwotę 1900 zł, a z 
trzeciej ubezpieczenia będą dobrowolne.

Od 01.01.2016 r. osoba zatrudniona na 
umowę zlecenie, umowę o pracę albo na 
kontrakcie menedżerskim, która będzie 
wykonywała pozarolniczą działalność 
gospodarczą, dla której minimalną pod-
stawę wymiaru składek z tytułu dzia-
łalności stanowi 60% prognozowanego 
przeciętnego wynagrodzenia miesięcz-
nego ze standardowymi składkami, za-
sadniczo będzie podlegał obowiązkowo 
ubezpieczeniom społecznym z DG. 
Umowa cywilna będzie dobrowolnym 
tytułem podanych ubezpieczeń. Składka 
zdrowotna będzie należna z obu aktyw-
ności. 

Umowę cywilnoprawną będzie mógł 
wskazać za tytuł do obowiązkowych 
ubezpieczeń emerytalnych i rentowych 
dopiero, gdy podstawa wymiaru tych 
składek z umowy cywilnej, co najmniej 
zrównoważy 60% przeciętnej płacy pro-
gnozowanej (czyli najniższą podstawę 
wymiaru składek emerytalnych i ren-
towych przedsiębiorców opłacających 
standardowe składki). Gdy tak się stanie, 
DG uzyska status dobrowolnego tytułu 
do ubezpieczeń społecznych, a składkę 
zdrowotną trzeba będzie płacić z obu ty-
tułów (zmieniony art. 9 ust. 2a i 2b usta-
wy o systemie ubezpieczeń społecznych). 

Od 01.01.2016 r. zatrudniony na zle-
cenie, umowę o pracę nakładczą lub na 
kontrakcie menedżerskim, który prowa-
dzi  pozarolniczą działalność gospodar-
czą i rozlicza składki za każdy miesiąc 
od podstawy wymiaru składek w wyso-
kości 30% minimalnego wynagrodzenia 
(preferencyjna działalność gospodarcza), 
zostanie objęty obowiązkowymi ubezpie-
czeniami emerytalnym i rentowymi oraz 
zdrowotnym z obu tytułów. 

Jeżeli podstawa składek z umowy cy-
wilnoprawnej osiągnie w miesiącu co 
najmniej kwotę minimalnej płacy, za 
tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń 

społecznych będzie mógł zadeklarować 
umowę cywilnoprawną, a preferencyjna 
działalność gospodarcza stanie się wów-
czas źródłem dobrowolnych ubezpieczeń 
społecznych. Składka zdrowotna będzie 
obowiązkowa z obu tytułów. 

Będzie mógł również zadeklarować 
z preferencyjnej działalności gospodar-
czej podstawę wymiaru składek emery-
talnych i rentowych równą co najmniej 
minimalnej pensji. Gdy to uczyni, prefe-
rencyjna działalność gospodarcza będzie 
tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń 
emerytalnych i rentowych, a umowa cy-
wilnoprawna – do dobrowolnych. Skład-
ka zdrowotna będzie obowiązkowa z obu 
tytułów (zmieniony art. 9 ust. 2a-2c usta-
wy o systemie ubezpieczeń społecznych). 

Szczegółowe informacje wraz z 
przykładami można uzyskać na stro-
nie ZUS http://www.zus.pl/default.
asp?p=1&id=5835

Źródła:  Strona ZUS http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=5835;  Dz. U. 2014 r. poz. 1831

Kancelaria Podatkowa 
Skłodowscy

Jak towarzyszyć?
Oczywiste jest, i nie będę o tym wię-

cej pisała, że chory musi być prowadzo-
ny przez lekarza psychiatrę i powinien 
korzystać z pomocy psychoterapeuty. 
Ponieważ jednak wahania nastroju są 
obciążeniem nie tylko dla chorego, ale 
i dla bliskich dobrze by było, aby oni 
również korzystali ze wsparcia. Do-
brym pomysłem może być w takich wy-
padkach sięganie po pomoc konsulta-

cyjną u psychologa (czyli nie regularna 
terapia, ale spotkania pojedyncze, gdy 
czujemy, że już zaczyna brakować ener-
gii). Co jednak zrobić, gdy zwyczajnie 
nie wystarcza już pieniędzy, bo budżet 
zostaje mocno uszczuplony przez lecze-
nie osoby chorej?

Pierwszą rzeczą, którą koniecznie 
trzeba sobie uświadomić, to fakt że 
„Chory jest chory” a nie, że jest złośliwy, 
czy też ma trudny charakter. Gdyby ten 
sam człowiek zachorował przypuśćmy 
na...zapalenie płuc – przecież nie będzie 
się nikt na niego złościł, że kicha, kaszle, 
gorączkuje! To są objawy jego choroby. 
Więc nasz chory, który leży i płacze lub 
biega i wyrzuca z siebie 10 pomysłów 

na minutę – też ma objawy i tak wła-
śnie one wyglądają. Jeżeli tylko osoba 
towarzysząca choremu dopuści w sobie 
myśl – to „objaw choroby” – już będzie 
jej łatwiej.

Drugą sprawą ważną jest koniecz-
ność znalezienia własnej bezpiecznej 
przystani. Albo miejsca, albo aktyw-
ności albo kontaktu, w którym moż-
na podładować własne akumulatory. 
Kiedyś w Poznaniu znałam 4 kobiety, 
które spotykały się na hasło: Sabat Cza-
rownic. Wieczór był wówczas całkowi-
cie ich. Raz w miesiącu, czasami raz na 
dwa miesiące spotykały się i przepadały 
na cały wieczór. Nikt nie wie co robiły, 
jak spędzały ten czas, ale zawsze po....

wracały uśmiechnięte, zrelaksowane, 
oczyszczone. Taką przystań, odskocznie 
dla siebie trzeba znaleźć (chociażby był-
by to spacer z psem, zajęcia z jogi czy 
godzina w kościele na rozmowie z Bo-
giem). Nieważne co, ale koniecznie coś 
TYLKO dla siebie.

Trzecia sprawa – trzeba podzielić 
się odpowiedzialnością. Nikt nie jest 
nigdy całkowicie sam i zawsze znaleźć 
się da chociaż jedną osobę, która będzie 
mogła  przejąć część obowiązków. Nie-
kiedy boimy się oddać część zadań, bo 
nikt tak jak ja nie zaopiekuje się moim 
ojcem, mężem, dzieckiem czy żoną. 
Nieprawda. Czasami opieka i rozmowa 
z inną osobą może mieć zdecydowanie 
lepszy wpływ, być odświeżająca i mobi-
lizująca. Pozwólmy więc innym też za-
istnieć w opiekowaniu się nad chorym.

Ostatnia sprawa, którą chcę poruszyć 
to przewidywanie i planowanie przy-
szłych wydarzeń. Chorzy w fazie depre-

sji nie tylko mówią o tym, że chcieliby 
zakończyć życie.

Oni też to robią. Czasem próba sa-
mobójcza jest wołaniem, i kończy się 
szczęśliwie tylko na wielkim strachu. 
Niestety czasami jest skutecznym i osta-
tecznym czynem, z którym nie mogą 
poradzić sobie ci, którzy zostali. Prze-
widujmy więc i uważnie przyglądajmy 
się choremu. Również w fazie manii – 
chory może, naprawdę może sprzedać 
cenne przedmioty, wyczyścić konto, 
wyjechać niespodziewanie w podróż 
życia. Rozważnie, rozsądnie i przewi-
dująco planujmy przyszłość, bo życie z 
chorym z zaburzeniami cyklotomicz-
nymi jest życiem na huśtawce objawów 
wykraczających znacznie poza natural-
ne zmiany nastrojów.

mgr Anna Susidko
psycholog, psychoterapeuta

tel.723 09 80 70 
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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 
Haki, tłumiki,mechanika, Zielon-
ka, tel. (22) 761-10-26

Sprzedaż węgla
miał,groszek dobrej jakości

drewno kominkowe
Tanio

501-122-370

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 

Grupa 16 uczniów kształcących się w zawodzie kelner oraz technik żywienia i usług gastronomicz-
nych z Zespołu Szkół Techniczno – Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie w dniu 12 
grudnia 2015 r. wróciła z dwutygodniowych praktyk zawodowych w Londynie.

Staże zawodowe odbyły się w ramach projektu: 
„Praktyki zawodowe w krajach Unii Europejskiej 
kluczem do sukcesu zawodowego”, który otrzymał 
dofi nansowanie ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój (PO WER). Jest to druga grupa 
z naszej szkoły, która wyjechała na staż zawodowy 
z tego projektu. Pierwsza grupa odbyła taki staż w 
rzymskich restauracjach i kawiarniach w kwietniu 
2015.

Na praktykę do Londynu wyjechali uczniowie 
klasy 3K i 3G: Patrycja Gałązka, Izabela Koszew-
ska, Dominika Kornacka, Anna Chacińska, Bartosz 
Długiński, Karolina Wojda, Łukasz Sowa, Karol So-
kołowski, Rafał Sieradzki, Michał Górczak, Wioleta 
Kosicka, Paweł Szymański, Agata Kalisiak, Natalia 
Korzeniewska, Paulina Pekura, Weronika Rębiszew-
ska.

Opiekę nad praktykantami podczas wyjazdu 
sprawowały p. Małgorzata Sieroszewska – nauczy-
cielka języka angielskiego oraz p. Dorota Gastoł 
nauczycielka gastronomicznych przedmiotów za-
wodowych.

Przed wyjazdem na zagraniczną praktykę ucznio-
wie uczestniczyli w dodatkowych zajęciach z języka 
angielskiego i geografi i oraz spotkaniach z doradcą 
zawodowym i pedagogiem szkolnym.

W ramach projektu wszyscy uczestnicy wyjazdu 
mieli zapewniony lot do Wielkiej Brytanii, zakwate-
rowanie i wyżywienie u rodzin angielskich, ubezpie-
czenie oraz bilety wstępu do atrakcji turystycznych 
Londynu.

Miejsca praktyk, zakwaterowanie i wyżywienie w 

Londynie zorganizowała fi rma ADC College z Lon-
dynu. Instytucja ta jest sprawdzonym partnerem, z 
którym szkoła współpracuje przy realizacji projek-
tów unijnych od 2012 roku.

Podstawowym celem projektu jest zdobycie do-
świadczenia zawodowego na europejskim rynku 
pracy, a przez to stanie się atrakcyjnym pracowni-
kiem na rynku pracy. Uczestnicy projektu pracowali 
w restauracjach i hotelach w Londynie np.: Reynolds 
Café, Cafe Rive Gauche, Peppercorn, Hotel 55, Ho-
liday Inn Heathrow. Do ich obowiązków należała 
praca przy przygotowaniu potraw, obsługa gości 
oraz prace porządkowe.

Wszyscy mieszkali u rodzin angielskich, przez co 
mieli możliwość poznać bliżej mieszkańców Lon-
dynu, ich obyczaje i tradycje oraz sprawdzić swoje 
umiejętności językowe.

W weekend uczniowie zwiedzali najatrakcyj-
niejsze miejsca w Londynie tj.: Muzeum Figur 
Woskowych, London Eye, stadion Wembley, Lon-
don Aquarium i Tower of London. Odbyli również 
długi spacer zatrzymując się przy Trafalgar Square, 
Westminster Abby, 10 Downing Street, Pałacu Buc-
kingham, Hyde Parku kończąc na tętniącej życiem 
ulicy Oxford Street.

Praktyki zagraniczne to dla uczniów szansa na 
poszerzenie umiejętności zawodowych, językowych 
oraz zdobycie ciekawego doświadczenia zawodo-
wego, które zostanie poparte międzynarodowym 
dyplomem Europass.

Małgorzata Zwolska
Koordynator projektu

22 stycznia 2016 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie został rozstrzygnięty 
IV Powiatowy Konkurs Matematyczny im. R. Żulińskiego, którego organizatorami był Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w Radzyminie i Starostwo Powiatu Wołomińskiego. Adresatami zmagań matema-
tycznych byli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całego powiatu. Do konkursu 
przystąpiło 230 uczniów, z ponad 20 szkół. Jego celem była popularyzacja wiedzy i umiejętności mate-
matycznych wśród młodzieży. Konkurs cieszył się dużym powodzeniem wśród młodzieży.

Pierwszy etap konkursu w kategorii turniej wiedzy matema-
tycznej odbył się 12 listopada 2015 r. Prace sprawdzały i oce-
niały Szkolne Komisje Konkursowe. Z każdej szkoły zostało 
wybranych dwóch reprezentantów na podstawie wyników uzy-
skanych w eliminacjach szkolnych, zgodnie z przygotowanymi 
przez organizatorów zestawami zadań i kryteriami ich oceny. 
Drugi etap został przeprowadzony 14 grudnia w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Radzyminie i wzięło w nim udział 30 
uczniów gimnazjów i 9 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

22 stycznia na uroczystym podsumowaniu konkursu zgro-
madzeni w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzymi-
nie wysłuchali wykładu dr. inż. Krzysztofa Brysia, prodziekana 
d.s. Ogólnych Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych 
Politechniki  Warszawskiej na temat: „Jak grać, żeby wygrać?”. 
W trakcie wykładu uczniowie poznali m. in. pojęcie grafu, do-
wiedzieliśmy się czym jest cykl Eulera, został przedstawiony 
słynny problem siedmiu mostów królewskich, wykorzystywali-
śmy grafy, aby pomóc królowi Arturowi w organizacji przyjęcia 
urodzinowego. Wszystkie zagadnienia, które były poruszane 
podczas wykładu były poparte przykładami z życia codzienne-
go. Przekonaliśmy się, że mimo rozwoju technik komputero-
wych, wciąż istnieją problemy, których nie potrafi my rozwią-
zać. Jedynym kluczem do ich rozwiązania jest odnalezienie 
odpowiedniego algorytmu. Dowiedzieliśmy się jak wykorzy-
stać grafy, aby wygrać.

W czasie fi nału wicestarosta wołomiński Adam Łossan oraz 
pani dyrektor Urszula Zimińska wręczyli dyplomy i nagrody 
wszystkim laureatom oraz podziękowania ich opiekunom. 
Cenne nagrody ufundował starosta wołomiński Kazimierz Ra-
kowski.

Za zajęcie pierwszego miejsca uczeń otrzymał tablet; dru-
giego - aparat fotografi czny; trzeciego – smartfona. Wszyscy 
uczestnicy fi nału otrzymali pendrive za udział w konkursie.

Wyniki końcowe w poszczególnych grupach wiekowych 
przedstawiają się następująco:

I. Zwycięzcy z gimnazjów 
w IV Powiatowym Konkursie Matematycznym:

1. Maciej Kraszewski, uczeń Zespół Szkół 
im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi

2. Adam Walocha, uczeń Publiczne Gimnazjum 
nr 2 im. ks. J. Popiełuszki w Ząbkach

3. Konrad Radzki, uczeń Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Duczkach

II. Zwycięzcy ze szkół ponadgimnazjalnych 
w IV Powiatowym Konkursie Matematycznym:

1. Jowita Kaczyńska, uczennica I Liceum 
Ogólnokształcącego im. W. Nałkowskiego w Wołominie

2. Daniel Sadlik, uczeń Zespołu Szkół 
im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce

3. Martyna Budek, uczennica Liceum 
Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Radzyminie

Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom dzięku-
jemy za udział i życzymy sukcesów w dalszej karierze matema-
tycznej. Zapraszamy nowych, odważnych uczniów do udziału 
w kolejnej edycji konkursu w  przyszłym roku.
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W dniu 10 stycznia 2016 roku po raz drugi w Ząbkach odbył się 24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, pod pa-
tronatem. Burmistrza Roberta Perkowskiego. Sponsorami naszego Finału byli: Studio Polish Folklor Tattoo, Grupa DSF oraz 
Drukarnia Benedysiuk. Tego dnia od rana na ulice Ząbek wyszło 77 wolontariuszy z naszych oraz okolicznych szkół. Nasz 
fi nał odbywał się na hali sportowej Publicznego Gimnazjum nr 2 przy ulicy Batorego 37. Zaczęliśmy punktualnie o 12:30.

Na scenie można było zobaczyć wy-
stępy ząbkowskich szkół: Szkoła Pod-
stawowa nr 3, Publiczne Gimnazjum 
nr 1 i Publiczne Gimnazjum nr 2 wraz 
z zespołem wokalnym FORTE. Odbyły 
się też pokazy ratownictwa medycznego 
prowadzone przez Twójratownik.pl, któ-
re cieszyły się niezwykłym zainteresowa-
niem. Na pokazie można było nauczyć 
się jak korzystać z urządzenia AED pod-
czas resuscytacji krążeniowo-oddecho-
wej oraz co zrobić, gdy wybuchnie nam 
petarda w ręku. Nie zabrakło też wysiłku 
z pokazem ZUMBY przez studio FitPla-
ce mieszczącego się na ulicy Powstańców 
w Ząbkach, a także występu Studia Fin-
nessmieszczącego się na ulicy Batorego, 
które zaprezentowało pokaz formacji ta-
necznej POWER MESS, SWEET MESS, 
ZUMBY KIDS, HIP HOP w wykonaniu 
dzieci, duetu Hip Hop z uczestnictwem 
instruktorki Pauliny Mrozińskiej oraz 
ZUMBY dla wszystkich prowadzonej 
przez Aleksandra Morawca i Natalię Ko-
walską. Wystąpili również ząbkowscy so-
liści (Marta Czesuła, Patrycja Kobus oraz 
Ilona Żak), którzy wykonali piosenki za-
pierające dech w piersiach. 

Nasza licytacja rozpoczęła się punktu-
alnie o 16:15. Można było wylicytować 
przede wszystkim: LUNCH z Burmi-
strzem, 1. Dzień z Burmistrzem, obrazy 
Pana Arkadiusza Piechowskiego zatytu-

łowane „Dom” i „Kuter”, lustro z antycz-
ną ramą, torby oraz obrazek wykonany 
metodą dequpage przez Panią Annę 
Baranek, karnety i wejściówki do studia 
FitPlace, płyty Zespołu DOGBITE, kar-
nety na zabiegi rehabilitacyjne, kalenda-
rze oraz gadżety WOŚP. Podczas licytacji 
udało się zebrać aż 2 tysiące złotych. 

Nie zabrakło również Ząbkowskiej 
Orkiestry Dętej, która swój występ zaczę-
ła od Hymnu Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy, po którym mogliśmy 
posłuchać utworów szeroko rozumianej 
muzyki rozrywkowej (wykonanie utwo-
rów: Most na rzece Kway, Gonna Fly 
Now, One moment in time).

Gośćmi wieczoru byli: Zespół Bo-
stton, który prowadził nas w rytmach 
Disco Polo, śpiewając piosenki takie jak: 
„Twoje usta”, „Jesteś szalona” i inne hity 
lat minionych. Nie zabrakło mocnego 
rockowego brzemienia. Zespół Dogbite, 
który ofi cjalnie podczas naszego Finału 
powrócił na scenę po przerwie. Wykona-
li oni utwory takie jak: Zakazane Słowa, 
Nana, Bohaterka Serialu oraz wiele wię-
cej. Zespół RedRoom wykonał piosenki 
takie jak: Americana, Tajemnica, Miraże 
i wiele innych. 

Poza sceną można było nauczyć 
się pierwszej Pomocy na fantomach z 
udziałem Twojratownik.pl, obejrzeć wy-
stawę artystyczną Kingi Roguskiej oraz 

fotografi i Joanny Tomczak (Joanna's 
WORLD).

Punktualnie o 20:00 zakończyliśmy 
nasz Finał Światełkiem do Nieba w for-
mie pokazu pirotechnicznego.

O bezpieczeństwo podczas naszego 
Finału dbali: Grupa DSF i Twojratownik.
pl

Współpracowaliśmy przede wszyst-
kim z Towarzystwem Przyjaciół Ząbek, 
Publicznym Gimnazjum nr 2 , Publicz-
nym Gimnazjum nr 1 oraz z Forum 
Ząbki

Zebraliśmy wspólnie 27 tysięcy zło-
tych, które zostały przeznaczone na 
zakup urządzeń medycznych dla od-
działów pediatrycznych oraz dla zapew-
nienie godnej opieki seniorów.

Nasz Finał został zorganizowany przez  
Sztab WOŚP w Ząbkach na czele z: Pio-
trem Brześkiewiczem, Kingą Roguską, 
Sebastianem Długoszem, Joanną Tom-
czak i Kingą Prusinowską. Dziękujemy 
za pomoc przyjaciołom oraz rodzinom.

Dziękujemy za liczne przybycie i za-
praszamy za rok.

SIEMA !!!
Do zobaczenia za rok.

Pozdrawiamy Sztab WOŚP 
w Ząbkach

Pod koniec ubiegłego roku miód wielokwiatowy Ziemi Tłuszczańskiej został 
wpisany przez ministra rolnictwa na Listę Produktów Tradycyjnych. To wielki 
sukces nie tylko dla pszczelarzy, ale też całej społeczności gminy. 

O miodzie wielokwiatowym Ziemi 
Tłuszczańskiej opowiada Andrzej Kruk 
- prezes Terenowego Koła Pszczelarzy w 
Tłuszczu:

„Ziemia Tłuszczańska słynęła przed 
wiekami z dwóch ówczesnych "medy-
kamentów": tłuszczu z bobra i wysokiej 
jakości miodów pszczelich. Najstarszy 
zapis, jaki udało się na dzień dzisiejszy 
zdobyć to "Lustracja Królewszczyzn” z 
roku 1565. Wymienieni są w niej bart-
nicy m.in. z Tłuszcza (Tłuszciecz) - Ku-

rowie i Szumaszko, z Miąszego, Chrze-
snego, Postulicz (Postoliska) i Sitnego. 
Bartnictwo a później pszczelarstwo na 
ziemi tłuszczańskiej trwało nieprzerwa-
nie przez wieki i funkcjonuje po dzień 
dzisiejszy. Spadkobiercami wielowieko-
wej tradycji i pozyskiwania wysokiej ja-
kości miodu wielokwiatowego są pszcze-
larze zrzeszeni w Kole Pszczelarzy w 
Tłuszczu, co zostało potwierdzone przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Miód Wielokwiatowy Ziemi Tłuszczań-
skiej daje gwarancję, że jest to wyrób wy-
produkowany przez pszczoły wyłącznie 
z zebranego nektaru kwiatów. Pozyski-
wany jest przez pszczelarzy po natural-
nym procesie dojrzewania w ulu metodą 
tradycyjną przez odwirowywanie z pla-
strów. Gmina Tłuszcz jak również gminy 
sąsiednie są bioróżnorodne i bogate w 
rośliny, krzewy i drzewa kwitnące. Lasy 
są wolne od oprysków, rolnictwo na zie-
mi tłuszczańskej jest mało powierzch-
niowe i w znacznej mierze pozostawione 
już jako nieużytki. Pożytki pszczele nie 
są skażone chemizacją upraw i plantacji. 

Miód Wielokwiatowy 
Ziemi Tłuszczańskiej 
zatem jest bezpieczny 
dla zdrowia człowieka. 
Najlepiej zaopatrywać 
się w miód bezpośred-
nio u pszczelarzy.”

Sukces jakim jest 
wpisanie miodu Zie-
mi Tłuszczańskiej na 
prestiżową Listę Pro-
duktów Tradycyjnych 
został dostrzeżony 
zarówno przez władze 
gminy, jak i radnych. 
Na ostatniej Sesji Rady 
Miejskiej tłuszczańscy 

włodarze postanowili uhonorować zaan-
gażowanie i podziękować prezesowi Te-
renowego Koła Pszczelarzy w Tłuszczu 
Andrzejowi Krukowi  za jego wieloletnią 

pracę. Gratulacje skierowali także na 
ręce Mieczysławy Kaski, która również 
ma wkład w rozwój pszczelarstwa na te-
renie Gminy Tłuszcz. 


