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- Osiągamy ten rekordowy wzrost 
dzięki trwającym inwestycjom w gmin-
ne obiekty przedszkolne oraz dzięki 
dobrej współpracy z przedszkolami nie-
publicznymi. Liczba mieszkańców stale 
rośnie, w Radzyminie przybywa mło-
dych rodzin z małymi dziećmi, dlatego 
najważniejsze dla mnie jest, aby stale 
poprawiać warunki edukacji przedszkol-
nej i szkolnej dla naszych dzieci – mówi 
Krzysztof Chaciński, burmistrz Radzy-
mina. -Budujemy nowe przedszkola w 

Radzyminie, w Słupnie i oddział przed-
szkolny w Załubicach, ale te inwestycje 
to nie wszystko. Współpracujemy już z 
czterema przedszkolami niepublicznymi 
z terenu gminy, w których na przyszły 
rok wykupiliśmy ponad 280 całodzien-
nych miejsc. Mieszkańcy mogą z nich 
korzystać na zasadach obowiązujących 
w przedszkolach publicznych – dodaje 
włodarz Radzymina

W sali widowiskowej OKiS w Zie-
lonce we wtorek  o 10:00 rozpoczęło 
się szkolenie dla kadry pedagogicznej 
szkół z terenu powiatu wołomińskiego 
poświęcone walce z dopalaczami i nar-
kotykami.  Spotkanie rozpoczął Komen-
dant Powiatowy Policji w Wołominie 

podinsp. dr Marek Ujazda, który przy-
witał wszystkich zgromadzonych na sali 
uczestników szkolenia oraz zachęcił do 
aktywnego uczestnictwa w dyskusji po-
święconej problemom dopalaczy. 
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Ostatnie tygodnie były niezwykle gorące w wołomińskim samorządzie, a to 
za sprawą niektórych inwestycji realizowanych w tej gminie. Komisja rewizyjna 
wykazała wiele błędów i uchybień przy realizacji tzw. internetu szerokopasmowe-
go. W tym przypadku nieprawidłowości było tak dużo, że Rada Miejska niemal 
jednomyślnie podjęła decyzję o skierowaniu sprawy do najważniejszych instytucji 
kontrolnych w państwie: m.in. do prokuratury, Centralnego Biura Antykorupcyj-
nego (CBA) oraz Urzędu Zamówień Publicznych. Kilkanaście dni później z kolei 
urząd wołomiński skierował zawiadomienie do prokuratury z zawiadomieniem o 
podejrzeniu popełnienia przestępstwa przy realizacji budowy Regionalnej Insta-
lacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (tzw. RIPOK) na terenie wysypiska 
śmieci w Lipinach Starych.

Wydaje się, że zewnętrzne instytucje 
w sposób obiektywny będą w stanie roz-
strzygnąć czy prawo zostało złamane czy 
też nie, bo własnymi siłami na pewno nie 
udałoby się tego rozstrzygnąć. Oczywi-
ście istotne jest dochowanie wszelkich 
procedur, ale jeszcze ważniejsze czy gmi-
na w wyniku tych działań nie poniesie 
istotnych strat fi nansowych, a mówi się 

w sumie o kilkunastu milionach zł. 
Na wyjaśnienie tych spraw zapew-

ne trzeba będzie trochę poczekać, choć 
nie wszystkim będzie zależało na ich 
szybkim rozpatrzeniu. O wszelkich po-
stępach w ich wyjaśnieniu będziemy na 
bieżąco informować.

red. 

„Dopalacze kradną życie”, pod takim tytułem policjanci Wydziału Prewencji 
Komendy Powiatowej Policji w Wołominie zorganizowali we wtorek w sali wido-
wiskowej Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce szkolenie skierowane do dyrek-
torów, pedagogów, psychologów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i 
szkół średnich z terenu powiatu wołomińskiego. W spotkaniu uczestniczyli: Ko-
mendant Powiatowy Policji w Wołominie podinsp. dr Marek Ujazda, Prezes Sądu 
Rejonowego w Wołominie Pan Mariusz Matusik oraz wielu zaproszonych gości i 
policjantów wołomińskiej komendy. 

Gmina Radzymin na nadchodzący rok szkolny 2016/2017 zaoferuje swoim 
mieszkańcom aż 1185 gminnych miejsc w przedszkolach, z czego aż 770 to miej-
sca z opieką całodzienną. Jest to ponad połowę więcej niż w bieżącym roku szkol-
nym 2015/2016 i przeszło dwukrotnie więcej niż rok wcześniej.

Wizualizacja nowego przedszkola przy ul. Witosa w Radzyminie
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Warszawski Bank Spółdzielczy (WBS Bank)

Warszawski Bank Spółdzielczy (daw-
niej Spółdzielczy Bank Ogrodniczy) po-
wstał w 1925 roku i działa nieprzerwanie 
od 90 lat w oparciu o wyłącznie polski 
kapitał i należy do grona największych 
polskich banków spółdzielczych. W 
ostatnich latach Bank rozwinął sieć pla-
cówek. W sumie posiada 21 oddziałów i 
fi lie, w tym 10 w samej Warszawie. Po-
zostałe rozmieszczone są w okolicach 
Warszawy, m.in. w: Błoniu, Kampinosie, 
Brochowie, Kobyłce, Markach, Radzy-
minie, Wołominie. Wychodząc naprze-
ciw lokalnym potrzebom Zarząd Banku 
podjął decyzję o otwarciu w marcu 2016 

r. nowego Oddziału Banku w Tłuszczu 
przy ul. Kościuszki 17. 

W ciągu ostatniego dziesięciolecia 
WBS Bank stał się nowoczesną, dobrze 
zorganizowaną i sprawnie zarządzaną 
strukturą. Jest silną kapitałowo instytu-
cją, bezpiecznie i profesjonalnie świad-
czącą usługi fi nansowe. Indywidualne 
podejście połączone z osadzeniem 
struktur zarządczych w bezpośrednim 
kontakcie z Klientem pozwala na szyb-
kie rozpoznawanie potrzeb rynku oraz 
Klientów.

Bank specjalizuje się w obsłudze fi -
nansowej małych i średnich przedsię-

biorstw, gospodarstw rolnych, klientów 
indywidualnych oraz jednostek samo-
rządu terytorialnego, ponadto służy po-
mocą fi nansową wielu instytucjom i or-
ganizacjom.

Łącząc tradycję z nowoczesnością, 
WBS Bank stał się bankiem uniwersal-
nym, świadczącym usługi dla najbar-
dziej wymagających klientów, ceniących 
sobie rzetelność, stabilność i zaufanie. 
Bank posiada bogatą ofertę usług fi nan-
sowych, a za swoją działalności uzyskał 
wiele nagród i wyróżnień. Zapraszamy 
do placówek banku oraz na stronę www.
bank-wbs.pl.

Dokończenie tekstu ze str. 1

Funkcjonariusze Wydziału Prewencji 
wołomińskiej Komendy w tym nad-
kom. Wioletta Zychnowska – ekspert do 
spraw prewencji kryminalnej, zajmująca 
się spotkaniami z dziećmi i młodzieżą, 
komisarz Mariusz Pawlak – Naczelnik 
Wydziału Prewencji, komisarz Marcin 
Mikiciuk – ekspert Wydziału Prewencji 
przedstawili zrealizowany przez Biuro 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzyso-
wego Urzędu m. st. Warszawy fi lm „Nie 
warto ryzykować” oraz prezentacje do-
tyczące dopalaczy i narkotyków a także 
„Procedury współpracy Policji z placów-
kami oświatowymi”. 

Podinspektor Marek Ujazda zaznaczył, 

że policjanci od wielu lat prowadzą dzia-
łania ukierunkowane na rozpoznawanie i 
przeciwdziałanie  problemowi dopalaczy 
i narkotyków. Funkcjonariusze prowa-
dzą także działania profi laktyczne, czego 
przykładem jest przygotowanie między 
innymi przedmiotowych warsztatów 
szkoleniowych dla kadry pedagogicznej 
placówek oświatowych z terenu powiatu 
wołomińskiego. 

W trakcie trwania warsztatów zapro-
szeni goście zadawali pytania i kierowali 
je nie tylko do policjantów prowadzących 
szkolenie, lecz również do obecnego na 
sali Prezesa Sądu Rejonowego w Woło-
minie Pana Mariusza Matusik i zawodo-

wych kuratorów sądowych zajmujących 
się miedzy innymi problemami nielet-
nich. 

To nie jedyne spotkania i warsztaty 
jakie   przygotowali policjanci woło-
mińskiej Komendy. W ramach działań 
prewencyjnych funkcjonariusze będą 
odwiedzać szkoły, prezentować  fi lm o 
dopalaczach, w której młodzież prze-
strzega kolegów przed zażywaniem środ-
ków odurzających.  Podczas takich zajęć 
profi laktycznych z młodzieżą, policjanci 
będą rozmawiać  o zagrożeniach wyni-
kających z używania środków psychoak-
tywnych.   ts 
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Pozytywny efekt zwiększenia ilości 
miejsc w przedszkolach był odczuwal-
ny w Radzyminie już w bieżącym roku 
szkolnym, zaś przyszły rok 2016/2017 
powinien być jeszcze lepszy. Dla wygody 

rodziców Gminny Zespół Ekonomicz-
no-Administracyjny Szkół, który wspie-
ra zarządzanie przedszkolami i szkołami 
w Gminie Radzymin, uruchomił spe-
cjalną stronę internetową, przez którą 

do 22 marca 2016 r. można było zgłaszać 
nowych przedszkolaków: https://przed-
szkola-radzymin.nabory.pl. Na tej stro-
nie znajduje się również wykaz placówek 
wraz z ilością miejsc dla poszczególnych 
grup wiekowych.

- Jestem pewien, że gminne inwesty-
cje edukacyjne – w tym w nowe miejsca 
w przedszkolach, a także inwestycje w 
nowe lub rozbudowywane szkoły będą 
sprzyjać komfortowi życia mieszkań-
ców i zwrócą się w przyszłości w postaci 
wzrostu poziomu życia i wykształcenia 
mieszkańców Gminy Radzymin” – do-
daje burmistrz Krzysztof Chaciński.

Dynamika liczby miejsc przedszkol-
nych, udostępnianych przez Gminę 
Radzymin w ostatnich latach:

 Gmina Radzymin zwiększa ilość 
miejsc przedszkolnych dwutorowo: po-

przez tworzenie miejsc w placówkach 
publicznych i wykup miejsc w przed-
szkolach niepublicznych. Połączenie 
tych dwóch rodzajów działań jest opty-
malnym rozwiązaniem. Z jednej strony 
Gmina dysponuje własnymi miejsca-
mi, a z drugiej – dzięki współpracy z 
przedszkolami niepublicznymi – może 
elastycznie wpływać na dostępność 
przedszkoli, nie ponosząc nadmiernych 
kosztów budowy i utrzymania gminnych 
placówek. W przypadku wykupu miejsc 
w placówkach niepublicznych koszt dla 
Gminy wzrasta o około 170 zł miesięcz-
nie na każde dziecko, gdyż Gmina i tak 
ma ustawowy obowiązek dopłaty do 
przedszkoli niepublicznych w wysokości 
75% kosztów opieki nad każdym dziec-
kiem, czyli ok. 500 zł. (Według stawek 
na marzec 2016 r. całościowy koszt mie-
sięcznego pobytu dziecka w placówce 

publicznej wynosi ok. 670 zł).
Inwestycje w budowę przedszkoli 

publicznych w Gminie Radzymin
W Gminie Radzymin trwa budowa 

nowego publicznego przedszkola przy 
ul. Witosa w Radzyminie, przygotowa-
nie oddziału przedszkolnego przy Ze-
spole Szkół w Załubicach i budowa szko-
ły podstawowej wraz z przedszkolem w 
Słupnie. Przedszkole przy ul. Witosa w 
Radzyminie ma zostać oddane do użytku 
na początek roku szkolnego 2016/2017, 
koszt jego budowy wynosi 4,8 mln zło-
tych. Otwarcie placówek w Załubicach 
i Słupnie jest planowane na początek 
kolejnego roku szkolnego 2017/2018, 
zaś koszt każdej z nich to około 1,5 mln 
złotych. Wszystkie te inwestycje są długo 
wyczekiwane przez mieszkańców.

Dokończenie tekstu ze str. 1

4 SAMORZĄD

Świadczenie wychowawcze  „Rodzina 500+”  w gminie Tłuszcz realizowane bę-
dzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń Rodzinnych. 

Wnioski o ustalenie prawa do świadcze-
nia wychowawczego  „Rodzina 500 plus”  
będzie można składać od 1 kwietnia 
2016r   w nowej siedzibie Działu Świad-
czeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej  w Tłuszczu  tj. w budynku  NZOZ 
BIOS ul. Powstańców 27 (wejście po daw-
nym pogotowiu ratunkowym)

Świadczenie wychowawcze w kwocie 
500,00 zł miesięcznie przysługuje matce, 
ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka 
albo opiekunowi prawnemu dziecka do 
dnia ukończenia przez dziecko 18 roku 
życia.

Świadczenie wychowawcze przysługu-
je na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko 
- oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko 
w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku 
życia) osobom, jeżeli dochód rodziny w 
przeliczeniu na osobę nie przekracza kwo-
ty 800,00 zł lub 1200,00 zł jeżeli członkiem 
rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 
września 2017 r. prawo do świadczenia 
wychowawczego ustalane jest na podsta-

wie dochodu osiągniętego w roku 2014 
z uwzględnieniem zmian w sytuacji do-
chodowej rodziny tj.  utraty lub uzyskania 
dochodu. 

Wymagane dokumenty
Osoby ubiegające się o świadczenie 

wychowawcze na drugie i kolejne dziecko  
składają wniosek (bez dokumentowania 
sytuacji dochodowej rodziny).

Osoby ubiegające się o świadczenie wy-
chowawcze także na pierwsze lub jedyne 
dziecko oprócz wniosku zobowiązane są 
do załączenia dodatkowych dokumentów.

W przypadku złożenia wniosku o usta-
lenie prawa do świadczenia wychowaw-
czego z prawidłowo wypełnionymi doku-
mentami, w terminie 3 miesięcy od dnia 
wejścia w życie ustawy tj. od 1 kwietnia 
2016 r. do 1 lipca 2016 r. (włącznie), prawo 
do świadczenia wychowawczego, na pod-
stawie tego wniosku ustala się począwszy 
od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. 
1 kwietnia 2016 r. 

Wnioski o ustalenie prawa do świadcze-
nia wychowawczego będzie można złożyć 
drogą elektroniczną.

Szczegółowe informacje dostępne 
będą na stronie opstluszcz.pl 

W przypadku złożenia kompletnego 
wniosku o ustalenie prawa do świad-
czenia wychowawczego w okresie od 1 
kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. pra-
wo do świadczenia wychowawczego, na 
podstawie tego wniosku, ustala się z wy-
równaniem - począwszy od dnia 1 kwiet-
nia 2016 r.

Ustalenie i wypłata świadczenia wycho-
wawczego następuje w terminie 3 miesięcy 
licząc od dnia złożenia wniosku z prawi-
dłowo wypełnionymi dokumentami. 

Więcej informacji na temat ustawy z 
dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci znajdą Państwo na 
stronie:   

www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-ro-
dzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

Wniosku o ustalenie prawa do świad-
czenia wychowawczego dostępne są w 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu 
Dział Świadczeń Rodzinnych pok. 3  ul. 
Warszawska 10, a od 1 kwietnia 2016r -  ul. 
Powstańców 27 (budynek NZOZ BIOS 
wejście  po dawnym pogotowiu ratun-
kowym) 

Wzór wniosku znajduje się również 
na stronie www.mpips.gov.pl/wsparcie-
-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/
wzor-wniosku-o-swiadczenie-wycho-
wawcze/

Tłuszcz
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Mimo funkcjonującego systemu odbioru odpadów komunalnych od każdego 
gospodarstwa domowego, wciąż w lasach kobyłkowskich zalega sterta śmieci. 
Odpowiadająca za porządek i czystość w mieście wiceburmistrz Karina Jóźwiń-
ska przyznała sama bezradnie podczas ostatniej sesji, że już nie ma pomysłów, jak 
ukrócić ten proceder.

 - Sprzątamy wszystkie lasy, które na-
wet nie są naszą własnością, a wciąż poja-
wiają się odpady, już nie wiemy co z tym 
zrobić – ubolewała. 

Osoby, które mają pomysł jak pomóc 
Kobyłce w tym zakresie proszone są o 
kontakt. 

Innym zgłoszonym problemem w ob-
szarze szeroko rozumianej polityki śmie-
ciowej była kwestia notorycznego braku 
możliwości wyrzucenia odchodów po 
czworonogach.

Odpowiadająca za czystość i schlud-
ność Kobyłki wiceburmistrz Jóźwińska 
zdziwiona była tym pytaniem. – My 
mamy najwięcej koszy na psie odchody 
w całym powiecie wołomińskim, ok. 500 

szt, które tworzą całą aleję. Faktycznie 
problem polega na tym, że ciągle giną 
torebki na odchody. Musimy wspólnie 
uczulić znajomych i sąsiadów, aby nie za-
bierać tych torebek – tłumaczyła się pani 
wiceburmistrz.    

Aby urzędnicy nie musieli wykony-
wać specjalistycznych analiz, a może i 
ekspertyz,  w celu zdiagnozowania, w 
jakim celu ludzie biorą sobie torebki 
na psie odchody, sugeruje się, aby wy-
chodząc na spacer ze swym pupilem na 
teren publiczny, najzwyczajniej zabierać 
ze sobą własną torebkę. I będzie po kło-
pocie. A w tym czasie, zamiast pilnować 
psich kup, urzędnicy zajmą się np. po-
prawą nawierzchni dróg. red.   

Pomysł budowy muzeum na błoniach ossowskich, jest tak stary, że już dawno osiągnął wiek pełnoletności, ale zdecydowanie najwięcej się o nim mówiło w okresie 
ostatniej dekady. Władze Wołomina pragnęły w sposób szczególny uczcić 100 – ną rocznicę Bitwy Warszawskiej na swoim terenie, budując muzeum, swego rodzaju 
wotum dziękczynne dla bohaterów tamtych lat.

Do 2020 roku czasu zostało niewiele. 
Co gorsza Wołomin, na budowę obiek-
tu nie ma pieniędzy, ale liczy na to, że 
środki wyłożą inni i to dużo, bo kilka-
dziesiąt milionów złotych. – Inwesty-
cja mogłaby być fi nansowana z trzech 
głównych źródeł: rządowych (Minister-

stwa Obrony Narodowej, Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego), 
samorządowych (Samorząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego) oraz z różnych 
datków od osób fi zycznych czy praw-
nych – wylicza pełnomocnik burmistrza 
Wołomina Bartłomiej Rajchert, który 

podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej 
przedstawił sytuację przygotowań do tej 
inwestycji.

Sytuacja jest niezwykle skomplikowa-
na, ale zdaniem pełnomocnika to ostat-
nia szansa, aby muzeum powstało. – Jeśli 

nie zrobimy tego teraz w setną rocznicę, 
to tak naprawdę pomysł ten odłożymy 
na następne 100 lat. Według mnie to 
muzeum musi powstać, bo w przeciw-
nym wypadku funkcjonowanie instytu-
cji kultury w Ossowie w takim kształcie 
jak dotychczas jest pozbawione sensu – 

ocenia wołomiński urzędnik.
Na razie Urząd diagnozuje, jakie jest 

zainteresowanie tym projektem. Jedną 
z prób była organizacja konferencji na-
ukowej w bibliotece uniwersyteckiej w 
Warszawie, która według niektórych za-
kończyła się fi askiem. Spośród ok. 2000 
zaproszonych na konferencję przybyło 
zaledwie kilkadziesiąt osób, włączając 
w to przedstawicieli Wołomina i prele-
gentów. Kolejną konferencję zaplano-
wano w Londynie. Miejmy nadzieję, że 
zakończy się sukcesem, bo w przeciw-
nym razie szkoda byłoby publicznych 
pieniędzy. 

Zdaniem urzędników frekwencja nie 
ma znaczenia, bowiem liczy się jakość, 
a nie ilość. – Gdybyśmy chcieli porazić 
frekwencją, to byśmy przywieźli ludzi 
autobusami, ale nie o to nam chodziło. 
Chcieliśmy sprawdzić, na kogo możemy 
liczyć – tłumaczył Bartłomiej Rajchert. 
Być może Wołomin może liczyć na in-
nych, tak jak inni mogą liczyć na Woło-
min.

Sprawa budowy Muzeum jest dość 
ważna, bo swe wsparcie dla urzędu oka-
zali nawet opozycyjni radni. Ale od chę-
ci do realizacji daleka droga.   red. 

Tania  reklama!!!  tel. 694-759-987
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6 PORADY

Kancelaria Podatkowa 
Skłodowscy

Monika 
Kwiatkowska – 
Deptuła

Rady dietetyka …

Zapraszamy do zapoznania się z kil-
koma wskazówkami naszych dietetyków.

Oto 5 przykazań, które pomogą lek-
ko przejść przez Święta:
1. Zaplanuj wcześniej świąteczne 

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

2. Unikaj majonezu dodawanego do 
sałatek i jajek - znacznie podwyższa 
kaloryczność potraw. Łyżeczka ma-
jonezu to aż 70 kcal! Zamiast niego 
spróbuj przygotować aromatyczne 

ziołowe sosy na bazie jogurtu natu-
ralnego.

3. Wybieraj przepisy z jak największą 
ilością warzyw, które wypełnią ob-
jętościowo potrawę, ale mają mniej 
kalorii niż produkty pochodzenia 
zwierzęcego jak jajka, kiełbasy itp.

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

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

wienie.
Po biesiadowaniu warto namówić 

rodzinę na wspólny spacer, aby przede 
wszystkim pobudzić metabolizm i uła-
twić trawienie. Wrócimy orzeźwieni, a 
nie przemęczeni i przejedzeni.

Jeżeli chciałbyś otrzymać więcej wska-
zówek wraz z przepisami na lekkie po-
trawy , zachęcamy do umówienia się na 
spotkanie z dietetykiem. Nasi eksperci 
pomogą ulepszyć Twój jadłospis dopaso-
wując go do Twoich potrzeb i stylu życia. 
Serdecznie zapraszamy.
Centrum Dietetyczne Naturhouse Ząbki, 
ul. Orla 8  lok. 69 (obok Poczty Polskiej)

tel. 604-110-153
Godziny otwarcia: Pon- Czw: 8:00-20:00,  

Pt: 8:00-16:00

Święta są tym momentem, w którym często z powodu otaczających nas pokus porzucamy dietę i rezygnujemy z odchudza-
nia, które rozpoczęliśmy. Co więc zrobić, gdy brakuje nam asertywności i jak przetrwać wspólne biesiadowanie przy świą-
tecznym stole? Okazuje się, że wprowadzenie już kilku drobnych zmian spowoduje, że Święta nie będą łączyły się z poczu-
ciem winy i wzrostem wagi.

Artykuł 41 kodeksu pracy określa, kiedy pracodawca nie może wypowiedzieć 
umowy o pracę pracownikowi - w czasie jego urlopu, a także w czasie innej uspra-
wiedliwionej nieobecności, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do roz-
wiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Przepis ten odnosi się do daty wrę-
czenia wypowiedzenia, a nie samej daty 
rozwiązania umowy za wypowiedze-
niem.

Przykład
Pracownikowi wręczono wypowie-

dzenie umowy z 1 miesięcznym okre-
sem wypowiedzenia w dniu 25.02.2016. 
Umowa rozwiąże się w dniu 31.03.2016. 
Pracownik dostarczył zwolnienie le-
karskie na okres od 29.03.2016 r. do 
04.04.2016 r. Mimo, że w dniu 31.03.2016 
r. pracownik przebywa na zwolnieniu le-
karskim, to w tym dniu jego umowa o 
pracę ulegnie rozwiązaniu.

Zdarza się, że pracownik, który otrzy-
mał wypowiedzenie, dostarcza praco-
dawcy zwolnienie lekarskie obejmujące 
ten dzień. Uchwała Sądu Najwyższego 
z 11.3.1993 r. stanowi, że „wypowiedze-
nie umowy o pracę pracownikowi, który 
świadczył pracę, a następnie wykazał, że 
w dniu wypowiedzenia był niezdolny do 
pracy z powodu choroby, nie narusza 

art. 41 kodeksu pracy”. Zakaz wręczenia 
wypowiedzenia w sytuacjach określo-
nych w art. 41 kp nie obejmuje samej 
choroby pracownika, powodującej jego 
niezdolność do pracy, ale to, czy w da-
nym dniu świadczył, czy nie świadczył 
pracy.

Przykład
Pracownikowi wręczono wypowie-

dzenie umowy o pracę w dn. 22.02.2016 
r. Następnego dnia dostarczył zwolnie-
nie lekarskie na okres od 22.02.2016 
r. do 29.02.2016 r. Ponieważ w dniu 
22.02.2016 r. pracownik świadczył pra-
cę, wypowiedzenie jest skuteczne.

Źródła
http://czasopisma.beck.pl/monitor-pra-
wa-pracy

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 1998 r. nr 21, 
poz. 94 z późn. zm.).

Uchwała SN (7) z 11.3.1993 r., I PZP 
68/92, OSNCP Nr 9/1993, poz. 140

WYNAJMĘ!
BUDYNEK 200 m2   

POD DZIAŁALNOŚĆ
Do tej pory fi lia przedszkola

inna działalność również
ZĄBKI KWIATOWA 5C

TEL: 666 812 179
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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 

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

Zatrudnię kobiety do pracy w cu-
kierni na dzień lub na noc w Kar-
pinie, k.Trojan. 500760720

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 

Posadzki mixkretem. Zacieranie 
mechaniczne. Tel. 797-357-222

Gośćmi szóstej edycji cyklu – Salon Artystyczny – byli Teresa Lipowska – aktorka teatralna, fi lmowa, telewizyjna, radiowa, 
kabaretowa oraz Grzegorz Gierak – aktor teatralny i fi lmowy, autor scenariuszy teatralnych. 

W sobotnie (19 marca), przedświą-
teczne Pałacowe popołudnie poetyckie, 
publiczność sali koncertowej Pałacu w 
Chrzęsnem, wzięła udział w niezwykłym 
wydarzeniu literackim. Przedstawienie 
(wg scenariusza Grzegorza Gieraka) - 
Za zielonymi drzwiami - jest bowiem 
inspirowane poezją ks. Jana Twardow-
skiego, wyjątkowego kapłana i poety. 

Formuła programu obejmuje wiersze 
księdza Twardowskiego, pochodzące z 
różnych lat oraz fragmenty prozy z to-
miku „Łaską zdumiony: moje szczęśliwe 
wspomnienia”, dotyczące obrazów domu 
rodzinnego, postaci matki i okresu Po-
wstania Warszawskiego, które wywarło 
decydujący wpływ na dalszą drogę ży-
ciową księdza. 

Przestrzenią specjalnie wyodrębnioną 
w spektaklu, jest udział Teresy Lipow-
skiej, która poznała księdza Twardow-
skiego, bywała w jego mieszkaniu na 
Krakowskim Przedmieściu przy klasz-
torze sióstr Wizytek. To właśnie osobiste 
wspomnienia aktorki o księdzu poecie, 
stworzyły szczególnie wzruszającą aurę 
spotkania, wspomnienia dotykające tak-

że jej życia osobistego, małżeństwa z To-
maszem Zaliwskim, a przede wszystkim 
niezwykłej relacji z księdzem, która wy-
warła znaczący wpływ na młode wów-
czas małżeństwo w trudnym dla nich 
okresie życia. 

Z perspektywy powyższych wątków, 
każdy przebieg spektaklu jest w pewnej 
mierze oryginalny, niepowtarzalny, stąd 
nosi znamiona występu autorskiego. 

Z całości scenicznej wyłania się postać 
księdza Twardowskiego jako człowieka, 
który miał niełatwą drogę do kapłaństwa, 
a jednocześnie jako kapłana obdarzone-
go wyjątkowym darem nawiązywania 
kontaktów z ludźmi oraz ich duchowego 

oświecania. 
Pani Teresa Lipowska zbudowała ser-

deczną relację z publicznością i ku jej 
aprobacie, już po zakończonym wystę-
pie, przedstawiła kilka humoresek autor-
stwa księdza Twardowskiego - znakomi-
cie je interpretując.

Wykonawcy przyjęli wiele podzięko-
wań, chętnie pozowali do zdjęć. Aktorka 
była pod wrażeniem zaprezentowanego 
widzom - hologramu.

Kolejne pałacowe wydarzenie kul-
turalne – Muzyka dawna w Pałacu w 
Chrzęsnem – już 17 kwietnia. Serdecz-
nie zapraszamy. 

W niedzielne popołudnie 13 marca br w Pałacu w Chrzęsnem odbyło się wyjąt-
kowe muzyczne spotkanie. Sale starego pałacu wypełniła muzyka z epoki baroku. 
Koncerty z cyklu „Muzyka Dawna” wpisują się doskonale w klimat odrestaurowa-
nych wnętrz i zyskują grono stałych słuchaczy. 

W niedzielę przed zgromadzoną pu-
blicznością wystąpili muzycy z kwartetu 
smyczkowego: Magdalena Wychowa-
niec – skrzypce, Agnieszka Jamielucha- 
skrzypce, Patrycja Łuczak – altówka i 
Szymon Kotynia – wiolonczela, nato-
miast partie wokalne wykonała Julia So-
bieska. Zaprezentowali oni utwory naj-
wybitniejszych twórców baroku: Jana 
Sebastiana Bacha, Antonio Vivaldiego, 
Goerga Frydricha Händla, Chrystopha 
Glucka i Henry Purcella. W pierwszej 
części koncertu publiczność wysłucha-
ła utworów instrumentalnych, wśród 
których zabrzmiała doskonale wszyst-
kim znana „Wiosna” z cyklu cztery Pory 
Roku A.Vivaldiego. W drugiej części roz-
brzmiały pieśni z repertuaru G. Handla, 
Ch.Glucka, H. Purcella i A.Vivaldiego. 
Utwory operowe zaśpiewane przez Ju-

lię Sobieską zachwyciły słuchaczy. Pu-
bliczność bardzo życzliwie przyjęła nie-
dzielne wydarzenie zaprezentowane w 
pałacu. Koncert muzyki dawnej poprze-
dziła prelekcja Henryki Michalczewskiej 
przybliżająca publiczności epokę baroku. 
Poznanie stylu, charakteru oraz najważ-

niejszych dzieł sztuki tej epoki pozwoliło 
słuchaczom poczuć ducha epoki i wczuć 
się w jej klimat. Niebanalne miejsce, ja-
kim jest Pałac w Chrzęsnem po raz ko-
lejny pozwolił gościom odkryć ciekawe 
epizody z historii i wysłuchać muzyki 
największych mistrzów.
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8 SPOŁECZEŃSTWO

Panie: Monika Wysocka, Agnieszka Lużyńska oraz Marlena Stosio - to laureatki ogłoszonego przez burmistrza Jacka 
Orycha konkursu KOBIETA Z MARKĄ. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 6 marca podczas Konwentu Kobiet 
SZMINKA 2016. Ten dzień należał do pań. Na scenie mogliśmy podziwiać występy artystyczne, odbywały się również wykła-
dy i szkolenia. Mogliśmy podziwiać również aktywne, kreatywne i przedsiębiorcze kobiety, nominowane do nagrody Kobieta 
z Marką 2016, które przez swoją działalność wpływają na rozwój Marek.

Laureatki konkursu w trzech kate-
goriach wyłoniła specjalnie powołana 
kapituła, w skład której weszli: Szczepan 
Ostasz – zastępca burmistrza, Anna 
Marchlik – sekretarz Miasta Marki, 
Agnieszka Torsz z Wydziału Promocji 
i Rozwoju Urzędu Miasta Marki, Paweł 
Pniewski – asystent burmistrza, Andrzej 
Oleksiak – komendant komisariatu Po-
licji w Markach, Małgorzata Rowicka 
– dyrektor Biblioteki Publicznej oraz 
Antoni Widomski – prezes Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Markach.

W kategorii działalność społeczna 
nominację otrzymały: Agnieszka Lu-
żyńska, Emilia Kaczmarczyk, Urszula 
Paszkiewicz, Ewelina Kryszkiewicz oraz 
Monika Wysocka. Tytuł KOBIETY Z 
MARKĄ 2016 kapituła postanowiła 
przyznać Monice Wysockiej - prezes 
UKS Sanchin.

W kategorii kultura nominacje otrzy-
mały dwie panie: Agnieszka Lużyńska i 
Bogusława Sieroszewska. Tytuł Kobiety 
z Marką 2016 przyznany został Agniesz-
ce Lużyńskiej - wokalistce i animatorce 
kultury.

W kategorii przedsiębiorczość zostały 
nominowane dwie panie: Emilia Liwska 
i Marlena Stosio. Tytuł Kobiety z Marką 
2016 w tej kategorii kapituła przyznała 
Marlenie Stosio.

Każda z nominowanych pań z rąk 
burmistrza otrzymała pamiątkową 
nominację i upominki, natomiast lau-
reatki otrzymały statuetki oraz niespo-
dzianki: ręcznie wykonane bransoletki 
wykonane przez markowiankę Justynę 
Paćkowską, zabiegi Rytuał Piękna ufun-
dowane przez Joannę Secomską – Stro-
mecką, właścicielki Instytutu Kosmeto-
logii  i Medycyny Estetycznej „Sebian” 
oraz książki od fi rmy Egmont Polska 
Sp.z o.o.

Wszystkim laureatkom oraz nomino-
wanym serdecznie gratulujemy i życzy-
my wielu sukcesów w swojej działalno-
ści.

Monika Wysocka - laureatka w kate-
gorii działalność społeczna:

Od wielu lat aktywnie działa na rzecz 
mieszkańców. Inicjatorka bezpłatnego 
Kursu Samoobrony dla kobiet „Bez-
pieczna Kobieta”, w trakcie którego 
przeszkolono nieodpłatnie kilkaset ko-
biet zamieszkujących na terenie Miasta 
Marki z zakresu samoobrony. Jako Pre-
zes UKS SANCHIN co roku organizuje 

zajęcia rekreacyjno – sportowe dla dzie-
ci i młodzieży z Marek. Organizowała 
także zajęcia korekcyjno – kompensa-
cyjne dla dzieci z rodzin niewydolnych 
wychowawczo. Dwa razy w roku orga-
nizuje i przeprowadza obozy rekreacyj-
no – sportowe dla dzieci i młodzieży z 
Miasta Marki, startując w konkursach 
o dotację obniża koszty uczestnictwa 
w obozach do minimum dla rodzin 
niewydolnych fi nansowo. Inicjatorka 
pokazów Goju Ryu Karate Do podczas 
licznych festynów organizowanych 
przez instytucje pozarządowe na terenie 
Marek. Matka dwójki dzieci, żona, przy-
jaciółka dla wielu kobiet potrzebujących 
wsparcia merytorycznego.

Agnieszka Lużyńska - laureatka w 
kategorii kultura:

Autorka cyklu artykułów dotyczących 
różnych zagadnień kultury w Markach 
(„O kulturze słów kilka…”) W latach 
2010 – 2012 członkini Społecznego Ko-
mitetu Odbudowy Pomnika Żołnierzy 
1920 roku. Od 2011 roku współorgani-
zatorka mareckich obchodów rocznicy 
Bitwy Warszawskiej. Od 2014 roku or-
ganizatorka wspólnego śpiewania pieśni 
patriotycznych, a od 2011 roku współor-
ganizatorka konkursu międzyszkolnego 
„Jestem Uczniem Jana Pawła II” oraz 
współorganizatorka konkursu wiedzy 
o Unii Europejskiej dla gimnazjalistów. 
Jurorka cyklicznego konkursu plastycz-
nego organizowanego z okazji „Na-
rodowego Dnia życia”, konkursu pio-
senki „Cztery Pory Roku”, konkursów 
krasomówczych, recytatorskich, poezji 
śpiewanej odbywających się w ramach 
programu profi laktycznego „Przeżyj to 
z nami”. Jurorka konkursu literackiego 
„Jakie są moje korzenie” organizowa-
nego przez Zespół Parlamentarny ds. 
Dzieci, V Powiatowego Konkursu Pieśni 
Papieskiej „Śpiewajmy Ojcu Świętemu”, 
jurorka Międzyszkolnego Przeglądu 
Młodzieżowych Spektakli Profi laktycz-
nych „Lusterko”. Od 2010 roku pracuje 
w Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
Rady Miasta Marki.

Marlena Stosio - laureatka w kate-
gorii przedsiębiorczość:

Od ponad dwudziestu lat z powodze-
niem prowadzi działalność gospodar-
czą na terenie Marek. Swoje zawodowe 
sukcesy zawdzięcza pomysłowości i 
kreatywności.Jako właściciel fi rmy od 
lat wspomaga różne organizacje m.in. 

Straż dla Zwierząt, WOŚP, Święty Mi-
kołaj mieszka w Markach, Góra Grosza 
i wiele innych. Jest również organizato-
rem Wielkiego Konkursu Plastycznego 
skierowanego dla najmłodszych ma-
reckich mieszkańców. Organizuje co-
roczny kiermasz wielkanocny, a uzy-
skane pieniądze co rok otrzymuje inna 
organizacja lub potrzebująca osoba. W 
2015 roku zorganizowała kurs pierwszej 
pomocy pediatrycznej skierowany dla 
rodziców i pedagogów mareckich pla-
cówek. Współpracuje z Urzędem Pracy 
w Radzyminie. Daje osobom bezro-
botnym pracę  i szanse na lepsze życie. 
Jest doskonałym przełożonym, swoim 
pracownikom zawsze służy wsparciem 
i pomocą. Dba o rozwój zatrudnionych. 
Dzierży obowiązki właściciela fi rmy, 

mamy trójki dzieci. Jej nowatorski pro-
jekt współpracy i prezentacji mareckich 
fi rm  jest dla wielu Mieszkańców i dla 
rozwoju mareckiej gospodarki ogrom-
nym sukcesem. Projekt spotkał się z 
olbrzymim zainteresowaniem ze strony 
lokalnych przedsiębiorców. Obecnie, 

wspólnie z grupą wolontariuszy i spon-
sorów organizuje remont mieszkania 
dla samotnej matki wychowującej dwój-
kę dzieci, w tym jedno autystyczne. 

EO/PP


