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Dokończenie str. 6

O ile protesty w sprawie naj-
przeróżniejszych decyzji admini-
stracyjnych władzy państwowej 
bądź samorządowej nie są niczym 
nadzwyczajnym, o tyle konfl ikty 
wewnątrzkościelne, które dotykają 
wiernych są niezwykłą rzadkością.  

Jasienica
Niespotykane dotąd na naszym 

ternie rozmiary przybrał konfl ikt 
na linii biskup warszawsko praski 
– proboszcz parafi i w Jasienicy. Po-
czątkowo niewielki konfl ikt nakrę-
cany przez niektóre media, w tym 
głównie stacje telewizyjne, przybrał 
monstrualne rozmiary. Nie zawsze 
chodziło o zaprezentowanie racji a 
głównie liczył się telewizyjny show. 
I tak w istocie było, przez wiele dni 
trudno było sobie wyobrazić serwisy 
informacyjne bez relacji z Jasienicy. 

Można powiedzieć, że śmieci towa-
rzyszyły ludzkości od zawsze. Jednak 
nigdy wcześniej nie stanowiły one 
takiego problemu jak w ostatnich la-
tach. Na ile jest to efekt naturalnego 
rozwoju cywilizacji, a na ile świado-
ma działalność biznesowa trudno 
jednoznacznie i kategorycznie po-
wiedzieć. Jedno jest pewne -  śmieci 
z roku na rok jest coraz więcej, a ich 
chemiczny skład nie pozwala na ła-
twą naturalną utylizację, potrzebne 
są skomplikowane procesy technolo-
giczne. To wszystko kosztuje, o czym 
teraz na własnej skórze przekonuje 
się każdy z nas. Gminy powiatu wo-
łomińskiego rocznie wydadzą za od-
biór odpadów niemal 20 mln zł, po-
bierając wcześniej od mieszkańców 
parapodatek śmieciowy.

Ile zarobią na śmieciach?

WOŁOMIN

Od kiedy Wołomin ma nową, piękną pływalnię powstał problem, co zrobić 
z terenem po starej pływalni przy ul. Broniewskiego. Ponieważ działki, na któ-
rych znajduje się główny obiekt należą zarówno do gminy Wołomin, jak i po-
wiatu wołomińskiego, zrodził się pomysł wspólnej inicjatywy, czyli stworzenia 
obiektu, który mógłby zastąpić inne. W przypadku gminy znalazłaby się tam 
nowa siedziba Miejskiego Domu Kultury, zaś w przypadku powiatu Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie. O pomyśle tym mówiło się już co najmniej 
od dwóch lat, w budżetach znalazły się nawet odpowiednie pozycje budżetowe 
zapewniające wstępne środki. Dwa tygodnie temu w gminie i w powiecie zwo-
łane zostały, głównie w tej sprawie, sesje nadzwyczajne. Wydawać się mogło, że 
samorządowcy dla tego projektu dadzą zielone światło.

Dokończenie str. 7

Dokończenie str. 7

W powiecie mimo różnych uwag, 
większości koalicyjnej udało się prze-
forsować pomysł. Kiedy myślano, że 
również na sesji gminnej będzie to tyl-
ko czysta formalność, stało się inaczej. 
Radni mieli wiele uwag.  

Źródłem głównego sporu jest for-
muła, w jakiej chce przeprowadzić 
się to przedsięwzięcie. Zarówno po-
wiat, jak i gmina chciałyby pięknego 
obiektu, ale nie mają na to aż takich 
zapasów fi nansowych. Zrodził się po-
mysł, aby do inwestycji zaprosić pry-
watnego inwestora, który wybuduje 
obiekt, w zamian za jego eksploatację 
(chodzi o część powierzchni, która nie 
byłaby przeznaczona pod działalność 
jednostek samorządowych). Jest to 
tzw. Partnerstwo Publiczno-Prywatne 
(PPP).

Choć podjęcie decyzji nie ozna-
czałoby zgody na realizację obiektu, a 
tylko wstępne przygotowanie się (wy-
konanie wstępnych analiz, propozycji, 
jak mogłoby to wyglądać, jakie pełnić 
dokładnie funkcje), opozycyjni radni 
wołomińscy nie wyrazili na to zgody.

Na uroczyste obchody 93. Rocznicy Zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 
„Cudu nad Wisłą” w Ossowie  -  zapraszają organizatorzy -  Starosta Wo-
łomiński, Burmistrzowie Wołomina, Kobyłki,  Zielonki oraz  Parafi a p.w. 
Św. Trójcy w Kobyłce i Instytucja Kultury "Park Kulturowy - Ossów - Wro-
ta Bitwy Warszawskiej 1920 roku". 15 sierpnia  -  to uroczysta Msza św., 
rekonstrukcja bitwy, gra terenowa,  międzynarodowy półmaraton i bieg 
dziecięcy oraz popołudniowy festyn. 

W powiecie wołomińskim rozegrała się  jedna z najważniejszych bitew 
świata, o której mówi się „Cud nad Wisłą”. W 1920 roku na przedpolach 
Warszawy, w Ossowie i Radzyminie, zgaszono płomień bolszewickiej re-
wolucji.

Dokończenie oraz szczegółowy 
plan obchodów Bitwy Warszawskiej 1920 roku str. 9 



WWW.WIADOMOSCIPW.PL

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

2 CO? GDZIE? KIEDY?

WOŁOMIN
KULTURALNE:

ZĄBKI
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KOBYŁKA

ZDROWIE:

MARKI
TURYSTYCZNE: ZDROWIE:

KULTURALNE:

5 sierpnia – plac przed Urzędem Miejskim (ul. Ogrodowa 4) – bezpłatna mammografi a w technologii cyfrowej. 
Zapraszamy kobiety w wieku 50 – 69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonały bezpłatnego badania. Infolinia i 
zapisy: (42) 254 64 10 lub 517 544 004.

KRYNICA-ZDRÓJ w Beskidzie 
Śląskim, 4.VIII - 16.VIII.2013 - 
Koszt: 1150 zł (pokój z łazienką) 980 
zł (pokój z umywalką) - I i II piętro. 
Dzieci do 7 lat 50%. W tym trans-
port, 3 posiłki dziennie, 2 wyciecz-
ki. Rezerwacja miejsc na wszystkie 
turnusy zaliczką 250 zł. Pokoje będą 
przydzielane wg kolejności zgłoszeń. 
Zapraszamy! 

7 sierpnia , godz.  09:00,  Parking 
przy Urzędzie Miasta Marki – Medica 
zaprasza na bezpłatną mammogra-
fi ę kobiety w wieku 50-69 lat, któe w 
ciągu ostatnich dwóch lat nie korzy-
stały z profi laktyki w tym zakresie. 
Mammobus będzie ustawiony w dniu 
7 sierpnia 2013 r. (środa), przy Urzę-
dzie Miasta, Al. Marszałka Józefa Pił-
sudskiego 95. Wymagana wcześniej-
sza rejestracja telefoniczna. Zapisy: 

(42) 254 64 10 lub 517 544 004.
Regionalne Centrum Krwiodaw-

stwa i Krwiolecznictwa w Warszawie 
oraz Burmistrz Miasta Marki zapra-
szają w czwartek, 29 sierpnia br. do 
wzięcia udziału w akcji krwiodaw-
stwa. Krew pobierana będzie w ambu-
lansie usytuowanym na parkingu przy 
Urzędzie Miasta Marki. Rejestracja 
odbywać będzie się w godz. od 10 do 
15. Należy wziąć ze sobą dowód oso-
bisty/paszport/prawo jazdy!

DLA NAJMŁODSZYCH:
19-30 sierpnia, godz. 8.00 – 16.00 – Lato w Mieście w Miejskim Ośrodku Kultury.

ZIELONKA
DLA NAJMŁODSZYCH:

Do 23 sierpnia – Lato w Mieście. 
Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce.
Proponujemy dzieciom następują-
ce zajęcia:
• godz. 8.00 -10.00 - zajęcia świe-
tlicowe
• godz. 10.00-14.00 - Program "Baj-
kowy świat" - zajęcia edukacyjno-
-profi laktyczne z animatorami w 
dwóch grupach wiekowych: dzieci 
młodsze i dzieci starsze

Szczegóły programu:
• w poniedziałki o godz. 11. - go-
dzina z bajką, lektura, dyskusje i 
zabawy

• w środy wyjazdy na basen
• w czwartki o godz. 12.30 - pokaz 
fi lmowy
• codziennie w godz. 10.-12. na 
stadionie miejskim zajęcia sporto-
we dla gimnazjalistów
• w godz. 12.-14. na hali sportowej 
i obiektach zajęcia sportowe dla 
dzieci 
• stoły do ping-ponga, piłkarzyki
• gry i zabawy z animatorami
• codziennie od poniedziałku do 
piątku w godzinach 16.00-20.00 
STADION MIEJSKI OTWARTY 
NA RODZINNE GRANIE



Wiadomości.pwWiadomości.pw
WWW.WIADOMOSCIPW.PLreklama tel. 796-046-823

3SAMORZĄD

Rozmowa z burmistrzem Radzymina Zbigniewem Piotrowskim

RADZYMIN

Rozmawiał
Mirosław
Oleksiak

Obchody „Cudu nad Wisłą” w Radzyminie

15 sierpnia to dla Radzymina 
magiczna data. Tego dnia wszyscy 
zapominają o troskach dnia co-
dziennego. Wówczas trwa wyjąt-
kowe święto.

 Tak,to prawda. Kiedy w zeszłym 
roku oglądałem transmisję telewi-
zyjną mszy, która była celebrowana 
w gdańskiej dzielnicy Osowa, przez 
ks. abp Sławoja Leszka Głódzia 
przypuszczałem,że warto będzie 
wysłuchać homili, bo na pewno 
będzie interesująca. I nie pomy-
liłem się. Ekscelencja zaczął od 
miesiąca sierpnia, od defi nicji, że 
jest to bardzo patriotyczny miesiąc, 
bo i Powstanie Warszawskie, i 15 
Sierpnia. Pamiętam dokładnie jego 
słowa: „A 15 sierpnia to szczególne 
święto w Radzyminie. Gdy byłem 
biskupem diecezji warszawsko pra-
skiej to właśnie tam przyjeżdżałem. 
Znamienne, że tam nikt nikogo nie 
musiał zapraszać. Tam po 6 tys. lu-
dzi przychodziło na cmentarz od 
pokoleń, bo tam jest Bóg, Honor i 
Ojczyzna, To jest wielką wartością”.

Rzeczywiście tak jest, bo miesz-
kańcy Radzymina gremialnie 
uczestniczą w uroczystościach, 15 
sierpnia zarówno na cmentarzu, 
jak i przed pomnikiem Witosa, ale 
również na różnych koncertach i 
spotkaniach. To jest właśnie wielki 
szacunek naszych mieszkańców do 
historii. Radzymin jest dziedzicem, 
kustoszem wielkiego wydarzenia 
historycznego, które ciągle jeszcze 
jest traktowane po macoszemu w 
polskiej świadomości. Jest to rze-
czywiście pokłosie 50 lat homo so-
vieticus, kiedy prawdziwa historia 
musiała być wymazana z podręcz-
ników. Dziś my chcemy to restau-

rować, przywrócić świadomości. 
Dlatego staramy się, aby te uroczy-
stości były dla każdego.Kiedy przy-
chodzą rodzice ze swoimi dziećmi, 
to żeby dla tych dzieci również była 
jakaś formuła zabawowa, bo to jest 
święto wielkiej radości. My nie mo-
żemy przepraszać świata za wik-
torię Radzynina, tylko trzeba się 
nią cieszyć, 
zabrać ją w 
swoje ży-
cie. Myślę, 
że właściwą 
perspektywą 
powinno być 
s p oj r z e n i e , 
które udałomi 
się zawrzeć 
w krótkim 
a f o r y z m i e : 
„Niech klęska 
będzie twą 
przestrogą, a 
wiktoria two-
ją drogą.” Bo 
my chełpimy 
się i pięknie 
celebrujemy 
przegrane bi-
twy, wojny i 
powstania, a 
nie chcemy 
budować wi-
zerunku na 
wiktori ra-
dzymińskiej. 
Proszę zwró-
cić uwagę, że 
historycy w 
prostej linii 
p o r ó w n u j ą 
znaczenie Bitwy Warszawskiej do 
Odsieczy Wiedeńskiej.

Zdajemy sobie sprawę, że Bitwa 
Warszawska to nie był bój o Radzy-
min, a w istocie to był bój o Europę 
i świat. W tych kategoriach trzeba 
na to patrzeć i tak chcemy tę histo-
rię i tę uroczystość przekazywać. 

Na jakim etapie są przygotowa-

nia do tegorocznych obchodów?
Wszysko jest podopinane niemal 

na ostatni guzik. Z naszych infor-
macji wynika, że mszę będzie kon-
celebrował ordynariusz naszej die-
cezji ks. abp Henryk Hoser, będzie 
śpiewał chór męski im. Józefa Gro-
mali z Zielonki. Dzień wcześniej 
spotkamy się na koncercie opero-
wo- operetkowym w ROKiS-ie.

Tegoroczne obchody przypadają 
na czwartek, jest to monumental-

ne święto, dzień wolny od pracy, 
zamknięte są markety, choć dla 
niektóych jest to początek długiego 
weekendu.

A czy nie obawia się burmistrz, 
że mieszkańcy pojadą sobie 
gdzieś wypoczywać, a świętowa-
nie zostawią samorządowcom i 
władzom centralnym?

Przetarg odbędzie się dnia 
11.09.2013 r. (środa) o godz. 11.00 
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta 
Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Cena wywoławcza nieruchomości 
wynosi: 783 314 zł - zawiera obowią-
zujący podatek VAT.  Wadium: 70 
000 zł.

Warunkiem uczestnictwa w prze-
targu jest wpłacenie wadium do dnia 
6 września 2013 r. na konto urzędu: 
Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rol-
nictwa w Wołominie 61 8006 0000 
0013 0462 2000 0022 (liczy się data 
wpływu środków na konto).

Zgodnie z Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta Ząbki, nieruchomość jest po-

łożona w obszarze przeznaczonym 
do zabudowy mieszkaniowej lub 
usługowo-produkcyjnej. Lokalizacja 
nieruchomości: południowa część 
Miasta Ząbki, ok 9 km od centrum 
Warszawy. Komunikacja: Koleje Ma-
zowieckie, komunikacja autobusowa 
(ZTM Warszawa), komunikacja au-
tobusowa Ząbki.

Pełna treść ogłoszenia i szczegóło-
we informacje o warunkach przetar-
gu dostępne są na stronie bip.zabki.
pl/ ( w zakładce Przetargi ) oraz w 
siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy 
ul. Wojska Polskiego 10 w Referacie 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomo-
ściami, telefon 22 5109 744 do 748 w 
godzinach pracy urzędu.

Niezabudowana nieruchomość 

położona w Ząbkach przy ulicy 
Władysława Reymonta, oznaczona 
w ewidencji gruntów i budynków 
jako działka ewidencyjna nr 4/6 z 
obrębu 0055, 3-31 o powierzchni 
0,3483 ha, dla której Sąd Rejono-
wy w Wołominie IV Wydział Ksiąg 
Wieczystych prowadzi księgę wie-
czystą nr WA1W/00038485/0, bę-
dąca w bezpośrednim sąsiedztwie 
nieruchomości gminnej wyżej opi-
sanej również przeznaczona jest do 
sprzedaży.

Oświadczenie współwłaścicieli 
działki ewidencyjnej nr 4/6 o zobo-
wiązaniu się do sprzedaży poten-
cjalnemu nabywcy nieruchomości 
gminnej jest dostępne na stronie bip.
zabki.pl/ ( w zakładce Przetargi ).

Burmistrz Miasta Ząbki 
informuje o ogłoszeniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nierucho-

mości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 
3/2 z obrębu 0055, 03-31o powierzchni 0,2446 ha, położonej w Ząbkach przy ul. Władysława Rey-

monta objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00014488/7.

Wręcz przeciwnie. Od wielu lat 
obserwuję, że cała diaspora radzy-
mińska, która znajduje się we Fran-
cji, USA, Anglii, Irlandii, a także w 
różnych miastach Polski przyjeż-
dża do Radzymina, by odwiedzić 
ziemię swoich przodków. Rodziny 
zamieszkałe w Radzyminie cze-
kają na swoich bliskich, by razem 
pójść na uroczystości. Pamiętam, 
jak jeden z byłych już mieszkańców 
Radzymina powiedział mi, że on 
sobie nie wyobraża, żeby ktoś mu-

siał go zapra-
szać na uro-
czystości, bo 
pamięta jak 
jeszcze jako 
mały chło-
piec chodził 
z tatą za rekę 
na wszystkie 
uroczystości.

R ó w n i e ż 
wiele naj-
ważniejszych 
osób w pań-
stwie skraca 
swoje urlopy 
lub dostoso-
wuje do tego, 
aby być obec-
nym w Ra-
dzyminie.

Radzymin 
jest otwarty. 
My nigdy nie 
u k ł a d a m y 
partyjnej listy 
gości. 

Oczywiście 
najważniej-
sza jest część 
o charakterze 
patriotycz-

no-religijnym, ale chyba  część 
festynowa ma także istotne zna-
czenie? Jeśli sięgniemy pamięcią, 
to z łatwością zauważymy, że do 
Radzymina ściągały największe 
gwiazdy polskiej estrady. Jak to 
będzie w tym roku?

W tym roku będą gościły dwa ze-
społy, które są wysoko notowane, w 
telewizyjnych kanałach disco polo. 
Wcześniej będzie koncert Radzy-
mińskiej Orkiestry Dętej. Chcemy 
im podziękować za zdobycie dwóch 

złotych medali na prestiżowych 
imprezach. Chcemy pochwalić się 
przy wszystkich mieszkańcach Ra-
dzymina ich sukcesami. Także na-
sze dziewczynki zdobyły mistrzo-
stwo świata w tańcu sportowym. 
Nie sposób nie zaprezentować ich 
talentu w rodzinnym mieście. 

Radzymin to małe miasteczko, 
jak fantastyczne je nazwał  dyrektor 
biblioteki i sali koncertowej Michał 
Kamiński, przygotowując album o 
bardzo dobrym tytule „Małe mia-
steczko o wielkiej historii”. 

Pamiętam jak jeszcze kilka lat 
temu trwała swoista rywalizacja 
między Wołominem a Radzymi-
nem o to, które uroczystości są 
ważniejsze. Mam wrażenie, że 
dziś to nie jest przedmiotem du-
żego sporu... 

Dla mnie byłoby to pauperyza-
cją dostojności tego święta, żeby 
udowadniać, kto powinien jak je 
celebrować.  Nigdy bym sobie nie 
pozwolił na to, chyba że musiał-
bym być abnegatem historycznym, 
żeby deprecjonować Ossów, bądź 
pozwolić na obniżenie wartości lub 
znaczenia Radzymina.

Nie da się mówić o Bitwie War-
szawskiej z wymazaniem którejkol-
wiek miejscowości. 

O Bitwie Warszawskiej trzeba 
mówić cały czas. Wielka cisza, któ-
ra panuje na cmentarzu wiktorii 
radzymińskiej, jest wielką łaską, bo 
cisza nie jest wrzawą, a wrzawa bu-
dzi niepokój. Ja ciągle będą z upo-
rem maniaka budował pozytywny 
wizerunek Bitwy Warszawskiej 

Czy tegoroczne uroczystości 
będą w sposób zasadniczy różniły 
się od tych sprzed lat?

Tegoroczne obchody będą po-
dobne do tych sprzed lat, natomiast 
przyszłoroczne będą zupełnie od-
mienne. Obchody 15 sierpnia będą 
trwały aż 4 dni. 

W tym roku główne uroczystości 
będą się odbywały 14 i 15 siernia. 
Oczywiście wcześniej będzie jesz-
cze piękny koncert sygnalistów, 
który rozpoczyna cały cykl (3 i 4 
sierpnia ). To jest też piękny akcent.

Dziękuję za rozmowę.
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KOBYŁKA
Pod koniec czerwca miała miejsce 

uroczysta XXXI Sesja Rady Miejskiej 
w Kobyłce. Podczas tejże sesji uho-
norowano tych, którzy swym zaan-
gażowaniem, pracą i aktywnością 
wspótworzą Miasto Kobyłka. Było to 
podniosłe wydarzenie dla wszystkich 
uczestników. Jego bohaterami byli ci, 

dla których działanie jest treścią i 
sensem życia, pracują w wielu dzie-
dzinach i na wielu polach, myśląc nie 
tylko o sobie. Uhonorowani to: Ma-
ria Balicka, Anna Szarek-Lisiewicz, 
Marta Makowska,  Alina Stefaniak, 
Stanisław Bielewicz, Grzegorz En-
gel, 4 Harcerska Drużyna Pożarnicza 
„Wędrowcy”.                  

  red.

Dziś PWiK wykonuje prace przy podziemnej infrastrukturze na ul. Lipińskiej w Wołominie. Wkrótce ruszy 
remont drogi. Zostaną usunięte leżące tam od lat betonowe płyty, wybudowana zostanie zupełnie nowa droga. 
Nowość to tzw. skrzyżowanie wyniesione na przecięciu z ulicą Reja. Całkowity remont to szacunkowo koszt bli-
sko 3,3 mln zł ponoszony wspólnie przez Starostwo oraz Miasto Wołomin. 

Na ogłoszony przez Starostwo 
przetarg odpowiedziało 5 fi rm. 
Obecnie weryfi kujemy oferty, wkrót-
ce zostanie wybrana najlepsza, speł-
niająca określone warunki i kryteria.

PWiK w Wołominie wybudował 
już w większości brakujące odgałę-
zienia wodociągowe, kanalizacji sa-
nitarnej i kanalizacji deszczowej w 
ul. Lipińskiej w Wołominie. Obecnie 
modernizowana jest sieć wodociągo-
wa w ulicy w technologii bezwyko-

powej.
- Przed rozpoczęciem generalne-

go remontu ulicy Lipińskiej prace 
skoordynowano z PWiK Wołomin: 
spółka poprawi swoją podziem-
ną infrastrukturę, wybuduje nowe 
przyłącza i wymieni stare. Tak aby 
potem, już po zakończeniu prac 
przez PWiK, Starostwo mogło wy-
konać swoje prace drogowe. Tak też 
się dzieje. - mówi Paweł Solis, pre-
zes PWiK w Wołominie, a zarazem 

przewodniczący Rady Powiatu.
- Dzięki temu droga jest zrobiona 

raz, a dobrze. Unikamy niepotrzeb-
nego rozkopywania w przyszłości. To 
oznacza także oszczędności. Nowe 
podziemne instalacje, i to że wkrótce 
znikną betonowe płyty, a w to miej-
sce pojawi się gładki asfalt - wszystko 
razem,  to na pewno dobra wiado-
mość dla mieszkańców - podkreśla 
przewodniczący Paweł Solis.

PK

Znane są wyniki rankingu 
Miast Atrakcyjnych dla Biz-
nesu „Forbesa”. Marki upla-
sowały się na 13 miejscu, w 
kategorii do 50 tys. miesz-
kańców, będąc jedynym na-
grodzonym samorządem z 
terenu powiatu wołomiń-
skiego. O pozycji w zestawie-
niu decydowała liczba nowo 
rejestrowanych spółek w 
ciągu roku, pomniejszona o 
likwidacje i upadłości, prze-
liczona następnie na 1000 
mieszkańców. Pod uwagę 
wzięto wszystkie miasta w 
Polsce. 

red.

- Nowa Stacja Dializ to komfortowe warunki dla tych, którym te specjalistyczne zabiegi ratują życie – mówi starosta Piotr Uściński.  - Warto robić dobre inwestycje, które będą pomagały ra-
tować życie i zdrowie mieszkańców,  ale również przynosić określone korzyści dla szpitala - akcentował  przewodniczący rady Paweł Solis. Do końca 2014 r. powstanie 25 specjalnych stanowisk 
dla wykonywania  zabiegów ratujących życie. Ośrodek będzie czynny dla pacjentów przez 24 h/dobę przez 365 dni w roku.  Powiat fi nansuje inwestycję.

Po 9 miesiącach od wbudowania  
kamienia węgielnego pod nowocze-
sną Stację Dializ Szpitala Powiatowe-
go w Wołominie formalnie odebrano 
I etapu realizacji inwestycji przez Szpi-
tal podpisanym przez strony bezuster-
kowym protokołem odbioru robót. 
Prace budowlane wykonało  przed-
siębiorstwo „MEDMIX L.Krawczyk , 
E.Szklarczyk Sp. J. Profesjonalne Bu-
downictwo Medyczne” z Radzymina. 
W zakończonym etapie powstał  już 
nowy nowoczesny  budynek, partero-
wy z podpiwniczeniem w stanie suro-
wym zamkniętym. 

Teraz, w ramach środków przy-
znanych przez Starostwo Powiatowe, 
zostaną wykonane  m.in. elewacje z 
ociepleniem, ścianki działowe i  tynki 
wewnętrzne, instalacje wodno-kana-
lizacyjne, centralnego ogrzewania i 
elektryczna. Po uruchomieniu Stacji 
Dializ w nowym budynku zmoder-
nizowany  zostanie przylegający bu-
dynek – w jego części znajdzie swą 

siedzibę Oddział Nefrologii. 
Zakładamy, że już z końcem 2014r. 

Szpital będzie mógł przyjmować pa-
cjentów w nowej i nowoczesnej, przy-
jaznej dla pacjentów Stacji Dializ. 

Stacja Dializ Szpitala Powiatowe-
go w Wołominie wykonuje zabiegi 
ratujące życie. W nowym budynku 
powstanie oddział dzienny przezna-
czony do leczenia hemodializami 
chorych z niewydolnością nerek - 
schyłkową i ostrą - czynny przez 24 h/
dobę - codziennie bez wyjątku.  

Dla pacjentów zostanie wydzielo-
na poczekalnia i szatnia z osobnymi 
oznaczonymi szafk ami dla pacjen-
tów HBV(+) i HBV(-). W ośrodku 
dializ usytuowany zostanie m.in. 
pokój przygotowawczy, wydzielone 
pomieszczenie dla pacjentów potrze-
bujących tzw. dializy otrzewnej (pokój 
CADO) oraz wydzielone pomieszcze-
nia dla stanowisk HBs (+) i HCV (+) 
- obsługiwane przez personel wyzna-
czony tylko do tego,  oraz cztery sale 
dializ, w tym jedna dla tzw. stanów 
ciężkich. Do dyspozycji pacjentów bę-
dzie 25 stanowisk do dializy. 

Co ważne -  jest szansa na po-
zyskanie  dodatkowych  pieniędzy  

zewnętrznych. Wołomiński Szpital Powiatowy złożył w czerwcu br. wniosek na pozyskanie dotacji -grantu z funduszy 
norweskich, przyznawanych przez Ministerstwo Zdrowia na realizację całej inwestycji pod nazwą „Utworzenie Centrum 
Leczenia i Chorób Nerek na rzecz zapobiegania schorzeniom nefrologicznym i zaspokajania potrzeb osób chorych”. Roz-
strzygnięcie konkursu ma nastąpić pod koniec 2013r. 

O G Ł O S Z E N I E
wynajem lokalu

Na podstawie art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o 
gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2010r nr 102, poz. 651z 
późn.zm.) Burmistrz Miasta Zielonka podaje do publicznej wiado-
mości informację o zamiarze oddania w najem na okres do trzech lat 

lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Kolejowej 11 w Zielonce. 
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 14,58m2 (11,02 m2+ 3,56 m2 części wspólne)

Stawka czynszu zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/12 Burmistrza Miasta Zielonka z 
dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem i dzierżawę 
mienia komunalnego.

1. Lokal posiada instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną.
2. Lokal winien być przeznaczony na działalność gospodarczą nieuciążliwą dla 

otoczenia .
3. Zainteresowani mogą składać oferty cenowe do Kancelarii Urzędu Miasta w 

Zielonce ul. Lipowa 5. (tel. kont. 22 761 39 34)
4. W ofercie należy podać : 

• proponowaną w PLN cenę miesięczną za 1m2 powierzchni użytkowej 
(netto +VAT);

• dokładne określenie rodzaju działalności;
• przewidywany okres prowadzenia działalności.

Termin złożenia ofert upływa z dniem 21 sierpnia 2013r o godzinie 10.00 
Wynik komisyjnego wyboru oferty zostanie podany do wiadomości na tablicy ogło-

szeń Urzędu Miasta Zielonka w dniu 22 sierpnia 2013r o godzinie 12.00

Piotr Kaczorek, 
Rzecznik Staro-
stwa Powiatu 
Wołomińskiego
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ZĄBKI

Budowa tunelu, jak na razie 
największej inwestycji w powiecie 
wołomińskim, wkroczyła w de-
cydującą fazę. Zasadnicza część 
inwestycji, czyli właśnie budowa 
przejścia pod torami nabrała roz-
machu. 

Widać to już szczególnie od strony 
ul. Orlej, gdzie wykonano większość 
prac żelbetonowych. Widoczny jest 
już wjazd do tunelu, przesklepione 

przejście pod południową parą to-
rów kolejowych. Wcześniej zostały 
przebudowane wszelkie instalacje. 
Po zakończeniu robót po stronie ul. 
Orlej, ekipy budowlane przejdą na 
drugą stronę.

Przypomnijmy, że w ramach tego 
zadania inwestycyjnego realizowany 
jest nie tylko sam tunel, ale przebu-
dowywany jest cały układ drogo-
wy, poczynając od ul. Skorupki (ul. 

Orla), kończąc aż na ul. Batorego 
(odc. ul. Wojska Polskiego – Leszyc-
kiego).

Choć zgodnie z przyjętymi har-
monogramami zakończenie in-
westycji planowane jest na koniec 
przyszłego roku, to wszystko na to 
wskazuje, że zasadnicza część prac 
zostanie wykonana jeszcze w tym 
roku.

red. 

Dużo zieleni, ławeczki, fontanna, a także miejsce na ognisko czy tor dla rolkarzy - to 
pomysł mieszkańców Duczek na teren po byłym przedszkolu przy ul. Miłej. Kto podej-
mie się projektu, ma szansę na nagrodę pieniężną. Prace w konkursie ogłoszonym przez 
Urząd Miejski można składać do 16 sierpnia.

Udział w konkursie mogą wziąć osoby fi zyczne lub zespoły autorskie, jak również fi rmy 
i projektanci zajmujący się projektowaniem i realizacją zagospodarowania terenów zieleni 
(ogrodów, parków, miejsc publicznych itp.) oraz inne osoby spełniające wymagania Regu-
laminu, które mają chęć przedstawienia własnego pomysłu mogącego zmienić i poprawić 
wizerunek przestrzeni publicznej przy ul. Miłej. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną 
pracę, którą oceni komisja konkursowa. Zwycięzcę poznamy do 30 sierpnia 2013 r. 

Zgłoszenie, regulamin wraz z załącznikami, kryteria oceny, fotografi e przykładowych ele-
mentów wyposażenia dostępne są na stronie www.wolomin.org.

Wniosek mieszkańców o zagospodarowanie terenu 
Od kilku lat teren po byłym przedszkolu w Duczkach przy ul. Miłej stoi nieużytkowany. 

Teraz mieszkańcy postanowili go zagospodarować, wykorzystując środki z funduszu sołec-
kiego. 

Według pomysłu mieszkańców na zaniedbanym obecnie terenie o powierzchni 0,2 ha 
powstać miałby mini park – teren rekreacyjny, gdzie mogliby oni wypoczywać. Wzdłuż 
ogrodzenia placu planowana jest budowa toru dla rolkarzy, który w zimę po wylaniu wody 
zamieniałby się w tor dla łyżwiarzy. Inne elementy architektury, w które zostanie wyposa-
żony teren, to ławeczki, fontanna czy stoliki betonowe do gry w szachy. Imprezom sołeckim 
sprzyjałaby mała scena wraz z zadaszeniem. Wytyczone zostałoby również miejsce na ogni-
sko. Oprócz tego dużo zieleni, alejki, altany – wszystko co, to gwarantuje odpoczynek na 
łonie natury. Koszt przedsięwzięcia to 73 tys. zł, z czego 10 tys. przeznaczono na nagrodę 
dla zwycięzcy konkursu.

Teren wraz z budynkiem przy ul. Miłej jest nieużytkowany od 2 lat, kiedy to siedziba 
przedszkola została przeniesiona na ul. Szosa Jadowska 37, gdzie część pomieszczeń szkoły 
zostało zaadaptowanych na potrzeby przedszkola. Powodem był zły stan techniczny pla-
cówki przy ul. Miłej oraz niedostosowanie miejsca do ówczesnych potrzeb, a zwłaszcza licz-
by dzieci. Od tej pory przedszkolaki uczą się w nowych przestronnych wnętrzach Zespołu 
Szkół.

IB

W wakacje rozpoczęły się inten-
sywne prace na targowisku przy 
ul. 1 Maja w Wołominie. Zaraz po 
wejściu na budowę wykonawca 
rozpoczął roboty fundamentowe i 
budowę instalacji odgromowej hal.

Na jednym z placów targowych 
stawiane są właśnie konstrukcje pod 
zadaszenia. W ostatnich dniach roz-
począł się również montaż pokrycia 
dachowego. Prace przebiegają zgod-
nie z harmonogramem, po waka-
cjach mieszkańcy będą mogli robić 
zakupy w lepszych warunkach.

Przypomnijmy, że docelowo po-
wierzchnia handlowa targowiska ma 

zostać podzielona na sekcje z okre-
ślonym przeznaczeniem pod handel 
rolno-spożywczy oraz przemysło-
wy. Targowisko zostanie oświetlone, 
odwodnione (budowa częściowej 
kanalizacji deszczowej), przyłączone 
do istniejącej sieci kanalizacyjnej i 
wodociągowej. W planach jest także 
wymiana ogrodzenia dwóch placów 
targowych od strony ul. Matejki i 
Moniuszki oraz remont ogrodzenia 
od strony ul. 1 Maja. Koszt moder-
nizacji to 1 mln zł, z czego aż 75% to 
środki zewnętrzne, a 25% - środki z 
budżetu gminy.

IB

WOŁOMIN

Urząd Miasta Zielonka pozyskał środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie na „Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych przy 15 drzewach- pomnikach przyrody rosnących 
na terenie miasta Zielonka".

W myśl ustawy o ochronie przy-
rody pomniki przyrody to poje-
dyncze twory przyrody ożywionej 
i nieożywionej lub ich skupiska o 
szczególnej wartości przyrodniczej, 
naukowej, kulturowej, historycznej 
lub krajobrazowej oraz odznaczające 
się indywidualnymi cechami, wyróż-
niającymi je wśród innych tworów, 
okazałych rozmiarów drzewa, krze-
wy gatunków rodzimych lub obcych, 
źródła, wodospady, wywierzyska, 
skałki, jary, głazy narzutowe oraz ja-
skinie. Obiekty uznawane za pomni-
ki przyrody chronione są ze względu 

na szczególną wartość przyrodniczą 
jak wielkość, pokrój czy wiek, na-
ukową, kulturową, historyczną lub 
estetyczną i krajobrazową.

Jak widać wartość takich drzew 
jest ogromna. Niestety często zdarza 
się, że dana gmina nie ma pieniędzy 
na pielęgnację pomników przyrody. 
Tym bardziej radosnym faktem są 
fundusze na piękne drzewa na tere-
nie Zielonki, której nazwa już przy-
nosi jednoznaczne skojarzenie. 

Urząd uzyskał dotację w kwocie 
6 395,76 zł. Dofi nansowanie z Wo-

jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie stanowiło 60% całości 
kosztów zadania. Pozostałe pokryte 
zostały z budżetu miasta Zielonka. 
Urząd zlecił specjalistycznej fi rmie 
takie prace, jak: przycinanie gałęzi 
i usuwanie suchych gałęzi z drzew. 
Szczęściarzami objętymi fachową 
pielęgnacją w większości stały się 
stare dęby szypułkowe znajdujące się 
między innymi w parku Dębinki, czy 
przy ulicach Mickiewicza, Chopina 
oraz Kilińskiego. Na liście znalazły 
się też wyjątkowe okazy wiązu i czar-
nej olchy.

Sylwia Kowalska
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10 lipca 2013 wpłynęło pismo do 
Burmistrza Miasta Marki z podpi-
sem Radnego Gminy Marki –Przy-
toczę treść w całości: „Szanowny 
Panie burmistrzu, zwracam się z 
prośbą o zintensyfi kowanie działań 
mających na celu ochronę terenów 
zielonych zlokalizowanych przy zbie-
gu ulicy Grunwaldzkiej i Okólnej 
przed postępującą degradacją środo-

Ryszard 
Węsierski

wiska naturalnego oraz jak najszyb-
sze wyremontowanie ulicy Okólnej, 
połączonej z budową chodnika, na 
odcinku od fi rmy Formar do ulicy 
Grunwaldzkiej. Za już podjęte działa-
nia bardzo dziękuję w imieniu zainte-
resowanych”. 

Podpisane – Radny Miasta Marki. 
Załącznik stanowi 11 list z podpisami 
mieszkańców.

Wspaniała inicjatywa Radnego – tak 
trzymać! Jest jednak małe ale… Środo-
wisko naturalne w całych Markach jest 
degradowane permanentnie. Wędka-
rze chcą chronić akweny wodne i to im 
się należy priorytet i wsparcie. Zbiera-
nie podpisów to zwykła socjotechnika, 

która zależy od postawionego pytania. 
Kilka miesięcy temu osoba chcąca 

wykazać się u swoich władz partyjnych 
przeprowadziła w Markach ankietę. 
Pytanie brzmiało: „Czy chcemy być 
w pierwszej strefi e komunikacyjnej?”. 
Bardzo dużo osób powiedziało „Tak”. 
Nie było jednak potrzebne zbieranie 
podpisów. Wystarczyło w budżecie 
Marek zabezpieczyć pieniądze na do-
płatę do ZTM w Warszawie. Po co 
potem zwalać na Burmistrza, że nie 
jesteśmy w 1 strefi e. Należało wniosko-
wać w roku poprzednim do budżetu o 
odpowiednie cięcia. Innym razem – 
Radny z Marek w Powiecie wniosko-
wał o wprowadzenie zakazu przejazdu 
TIRów przez Marki (co prawda nie 

we wszystkich godzinach). Brakowa-
ło tylko wniosku o to, by te duże po-
jazdy nie mogąc jeździć przez Marki, 
jeździły przez Wołomin, Kobyłkę, 
Zielonkę i Ząbki. Ktoś mający większą 
wiedzę (nie populista)doradził grupie 
inicjatywnej, żeby wprowadzić zakaz 
wyprzedzania dla samochodów cię-
żarowych na terenie całych Marek. I 
dzisiaj to funkcjonuje, jako doraźne 
rozwiązanie.

Pismo Radnego do Burmistrza Ma-
rek jest jak najbardziej uzasadnione. 
Większość mieszkańców Marek dopi-
sałoby: Proszę zainteresować się ulicą 
Ząbkowską, Szkolną, Dużą, Wspólna, 
Stawową, Graniczną czy Długą. Tam 
występują podobne problemy(większe 
lub mniejsze, czasami jest to niekon-
trolowane śmieciowisko, gdzieindziej 
brak dobrej nawierzchni i chodnika). 

Bolączką Marek jest brak ścieżek ro-
werowych. Sąsiednia gmina Ząbki 
ma tych ścieżek kilkanaście kilome-
trów. Ale ktoś inny powie, że „Marki 
nasze są ogromne”. Gmina Marki jest 
jedną z najmniejszych gmin powiatu 
wołomińskiego (26km²). Mniejsza 
jest tylko Kobyłka (prawie 20km²) i 
Ząbki(11km²). Jak blado wygląda to 
porównanie Marek do uroczej gminy 
Radzymin z bardzo ładnym centrum 
miasta (gmina o powierzchni blisko 
130km²)?  Marki nasze są ogromnie 
zaniedbane pod wieloma względami. 
Dlatego poparcie dla pismo Radnego i 
jestem za – jak w tytule. Przeciw, dla-
tego, że w  Markach są nie tylko ulice: 
Okólna i Grunwaldzka! 

Autor  w latach 2006-2010 był wi-
ceprzewodniczącym Rady Powiatu-
oraz wicestarostą wołomińskim

Wycieczkę „Rowerowa przygoda 
BIS” (współfi nansowana przez Za-
rząd Powiatu Wołomińskiego)  RSI 
„IMPULS” zorganizowało  21 lipca. 
Wystarczyło mieć sprawny rower i 
udział mógł wziąć w niej każdy. Trasa 
obejmowała ścieżki oraz lokalne dro-

KLEMBÓW
Ostatniego dnia czerwca na 

boisku sportowym w Kuligowie 
odbyły się Gminne Zawody Spor-
towo – Pożarnicze zorganizowane 
przez Zarząd Oddziału Gminnego 
ZOSP w Dąbrówce i Urząd Gminy 
Dąbrówka. Sportowej rywalizacji 

wraz z wójtem Tadeuszem Buli-
kiem przyglądali się goście zapro-
szeni oraz licznie zgromadzona 
publiczność. Najlepszymi druży-
nami okazały się drużyna OSP ze 
Ślężan (I miejsce), OSP Chajęty (II 
miejsce) i OSP Lasków (III miej-

DĄBRÓWKAgi gminy Klembów i gminy Tłuszcz. 
Wolny czas zapełniała zabawa i pie-
czenie kiełbasek w gospodarstwie 
agroturystycznym w miejscowości 
Brzezinów u p. Joanny i Sławomira 
Chudy. Trasa wyniosła ponad 38 km. 
W wycieczce wzięło udział 113 osób 
(w tym dzieci). Kolejna wycieczka 
już  25 sierpnia.                              red.

sce). Najlepszą z Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych została 
drużyna OSP z Kołakowa, dru-
gą OSP z Laskowa a trzecią OSP 
z Dąbrówki. Biorące udział dwie 
Dziewczęce Drużyny Pożarnicze 
lepszą od Laskowa okazała się dru-
żyna z Chajęt.

red.

Święto Policji to okazja do wręczenia odznaczeń i wyróżnień oraz miano-
wania na wyższy stopień policjantów służących w powiecie wołomińskim. 
Komendant Powiatowy Policji w Wołominie podinspektor Dariusz Krząstek 
i Z-ca Komendanta mł. insp. Dariusz Toński wręczyli 107 policjantom akty 
mianowania na wyższe stopnie policyjne. Nie zabrakło też wyróżnień i na-
gród od lokalnych władz samorządowych.                                                       red.

Jak zapewniła Ivetta Biały - Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego, niepełnosprawni stażyści, także z 
naszego powiatu, mają szansę na staże w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.

Pierwsze osoby niepełnosprawne 
rozpoczęły już staż w lipcu. Urząd 
czeka jeszcze na 25 takich pracow-
ników, w tym w wydziałach: spraw 
cudzoziemców (6 miejsc), infra-
struktury i środowiska (5), kadr i 
organizacji (4) oraz skarbu państwai 
nieruchomości (3). Staże odbywa-
ją się w ramach programu realizo-
wanego przez Fundację Instytut 
Rozwoju Regionalnego oraz Pań-
stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. - Cieszę się, że 
chęć przyjęcia stażystów wyraziło 
2/3 wszystkich naszych wydziałów 
– powiedziała Halina Stachura-Olej-
niczak, dyrektor generalny Mazo-

wieckiego Urzędu Wojewódzkiego.  
O tym, że urząd zawsze myśli o oso-
bach niepełnosprawnych, świadczyć 
może chociaż strona internetowa 
www.mazowieckie.pl, będąca jedną 
z najlepiej przystosowanych do po-
trzeb osóbz niepełnosprawnościami. 
Niewidomi mogą korzystać z portalu 
dzięki udźwiękowieniu strony. Nawi-
gacja w ramach witryny może odby-
wać się za pomocą klawiatury – jest 
to ułatwienie m.in. dla osób z niepeł-
nosprawnością ruchową. Ponadto 
osoby niesłyszące i głuchoniewido-
me mogą liczyć na bezpłatną pomoc 
tłumacza w trakcie wizyty w Mazo-
wieckim Urzędzie Wojewódzkim.

W projekcie „Staż w administracji 
publicznej wsparciem aktywizacji 
społecznej i zawodowej osób nie-
pełnosprawnych oraz budowaniem 
pozytywnego wizerunku osób nie-
pełnosprawnych na rynku pracy” 
realizowanym ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego przez 
Fundację Instytut Rozwoju Regio-
nalnego oraz Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych udział mogą wziąć osoby z 
różnymi rodzajami niepełnospraw-
ności.

Sylwia  Kowalska

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
Burmistrz Miasta Ząbki

 ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony 
na najem komunalnego lokalu użytkowego :

Forma przetargu: Przetarg ustny nieograniczony. Celem przetargu ustnego nieograniczonego jest uzyskanie jak 
największej stawki czynszu netto za 1 m2. 
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ w dniu 9.08.2013 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki ul. Wojska Polskie-
go 10 o godz. 10.00 (wejście B).
DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PRZETARGU NIE WYMAGANE JEST WNIESIENIE WADIUM
Warunki przetargu, szczegółowe informacje i załączniki do ogłoszenia dostępne na stronie BIP Urzędu Miasta 

Ząbki i w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Miasta Ząbki (tel. 0-22 5109  wew. 728, 730)

Położenie 
nieruchomości

 Księga wieczysta 
(KW)

Nr obrębu
Nr działki

Usytuowanie 
lokalu

Powierzchnia 
lokalu w m²

Dopuszczalny 
zakres działal-

ności

Sposób 
użytkowania

Stawka 
wywoławcza

czynszu netto 
w zł/m²

3 Maja 14 
KW 

A1W/00038476

0028
14,16

I Piętro 
ul. 3 Maja 

14
52,62

Handel Usługi
Działalność 
nieuciążliwa

Najem 37,13

Dokończenie tekstu ze str. 1

Duczki
Nie mniejsze znaczenie ma decyzja wobec emerytowanego pro-

boszcza ks. Zygmunta Krysztopy, którego skierowano do domu 
emeryta. Dla księdza, który niemal całe dorosłe życie poświęcił 
tworzeniu od podstaw parafii w Duczkach, to ogromny cios.  Ks. 
prałat Krysztopa to przykład działającego z poświęceniem gospo-
darza z prawdziwego zdarzenia.  Przez dziesięciolecia był wycho-
wawcą tysięcy parafian, w tym m.in. obecnego biskupa pomoc-
niczego ks. Marka Solarczyka. Podczas swej działalności wykazał 
się ogromnym talentem organizatorskim, przeprowadzając wiele 
inwestycji, budując m.in. piękny kościół, dwa cmentarze parafial-
ne. A nade wszystko był zaangażowanym duszpasterzem. Nikt tak 
dobrze nie znał parafian jak właśnie on. Nic więc dziwnego, ze dla 
wielu stał się tak bliski jak członek rodziny. Dziś w Duczkach nie-
wiele jest osób, które potrafią wyobrazić sobie parafię bez ks. Zyg-
munta. 

MARKI
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Członkowie Radzymińskiej Or-
kiestry wyjechali do Rastede (Niem-
cy) na 58 Międzynarodowy Festiwal 
Orkiestr Młodzieżowych. Orkiestra 
uczestniczyła w dwóch kategoriach 
Konkursu.

W koncercie była zobowiązana wy-
konać dwa utwory nie przekraczające 
30 minut muzyki, przemarsz ze spe-
cjalnymi elementami. Dodatkowym 
elementem tej konkurencji było wy-
konanie utworu marszowego stojąc. 
Oceniały trzy oddzielne komisje zło-

żone z najwybitniejszych specjalistów 
z Wielkiej Brytanii, Austrii i Niemiec. 
W dwóch kategoriach (koncert i prze-
marsz) Radzymińska Orkiestra otrzy-
mała dwa złote medale. Dodatkowym 
wyróżnieniem było otrzymanie przez  
kapelmistrza Orkiestry -  Zbigniewa 
Kusia medalu dla najlepszego dyrygen-
ta. Cztery i pół roku działalności Or-
kiestry, a już takie sukcesy. Dodatkowo 
Radzymińska Orkiestra została nomi-
nowana do Konkursu Światowego w 
roku 2014. red.

Śmieci to chyba jeden z najwięk-
szych problemów naszej cywiliza-
cji. Rządy różnych krajów i organi-
zacje ekologiczne wymyślają coraz 
to nowe pomysły jak zmniejszyć 
ich ilość na wysypiskach i w naszym 
otoczeniu.

Należy zacząć od zadania pytania: 
„Dlaczego ludzie pozbywają się śmie-
ci w sposób niezgodny z prawem 
i niezgodnie ze zdrowym rozsąd-
kiem?” Jak zawsze odpowiedzią są 
pieniądze. To czysta krótkowzroczna 
ekonomia społeczeństwa. Wyrzucić 
i nie płacić za wywóz nieczystości. 
Zaoszczędzone pieniądze można 
przejeść lub zainwestować. Ale ktoś 
jednak próbuje to sprzątać. Jeśli robią 
to władze miasta, to przecież robią 
to z naszych pieniędzy oddanych w 
formie podatków. Oznacza to, że te 
właśnie pieniądze przeznaczone na 
sprzątanie przestrzeni publicznej nie 
będą wydane na inne cele np. na in-
westycje. 

W celu uproszczenia i uspraw-
nienia problemu śmieci powstają 
nowe przepisy takie jak „Ustawa 
śmieciowa”. Mocno upraszczając 
należy ją rozumieć tak, że skoro spo-
łeczeństwo samo nie potrafi  zadbać 
o środowisko i nie chce płacić za 
śmieci to opodatkujemy wszystkich. 
Przecież Państwo zadba o obywatela 
zawsze lepiej niż on sam. Taki po-

mysł powinien być ostatecznością, 
bo jest mocno niesprawiedliwy. Czy 
wprowadzenie „Ustawy Śmiecio-
wej” oznacza, że wykorzystano już 
wszystkie możliwości?

 Uznaje się, że obywatel wytwarza-
jący śmieci powinien ponosić koszty 
ich utylizacji. Tylko, że to nie obywa-
tel wytwarza opakowania i torebki 
foliowe ale producenci kupowanych 
przez niego produktów. W sklepie 
płacę za torebkę foliową, bo jest to 
niby opłata za jej utylizację. Ale jak 
wrzucę ją do śmieci to jeszcze raz za-
płacę za jej pozbycie się. Co prawda w 
Ząbkach plastik tak jak papier i szkło 
zabierane jest na koszt Miasta. Tylko, 
że koszt Miasta to koszt wszystkich 
mieszkańców. Znów pieniądze, które 
mogłyby być wydane na przykład na 
utrzymanie zieleni.

Jeśli Państwo rzeczywiście chcia-
łoby zająć się nielegalnymi wysypi-
skami, to ma przecież taką władzę, 
żeby rozwiązać ten problem kom-
pleksowo i systemowo. Według mnie 
najlepszym rozwiązaniem jest wpro-
wadzenie systemu, gdzie obywatele 
nie ponoszą żadnej opłaty za śmieci. 
No tak, ale to przecież kosztuje i ktoś 
musi za to zapłacić. Zgadza się. I po-
winni zapłacić za to obywatele, ale 
tylko pośrednio. Otóż opłata za utyli-
zację czy też składowanie śmieci po-
winna być zawarta w koszcie każde-

go produktu sprzedawanego na polskim rynku. Tę opłatę powinien doliczać 
producent lub przedsiębiorca wprowadzający produkt na rynek i odprowa-
dzać ją do specjalnej instytucji zajmującej się rozliczaniem kosztów z fi rmami 
zajmującymi się sprzątaniem i utylizacją. Jest to prosty system, który sprawia, 
że znika argument kosztów dla zwykłego obywatela. Płacąc za produkt w skle-

pie już zapłacilibyśmy za pozbycie się 
opakowania. Taka forma sprawi, że 
producenci dwa razy się zastanowią 
zanim wpakują maleńki produkt do 
10 razy większego opakowania tylko 
po to, żeby lepiej wyglądał na półce w 
supermarkecie.

Liczne przepisy międzynarodowe 
nakładają na producentów obowią-
zek ponownego wykorzystywania 
surowców do produkcji odzyskanych 
z odpadów. W przypadku elektro-
niki jest to zdaje się nie mniej niż 
40%. Przepisy takie mają na celu 
wyhamować dziki pęd producentów 
do zwiększania produkcji kosztem 
zasobów naturalnych naszej planety. 
Niestety brak kontroli powoduje, że 
w tym sektorze jest wiele nadużyć. 
Gdzie są więc pieniądze za pozostałe 
60% nieprzetworzonych surowców? 
Zawsze instytucjom państwowym 
łatwiej było ścigać obywateli poje-
dynczo niż duże, bogate i zaradne 
korporacje.

W pierwszej kolejności Państwo 
powinno przeanalizować rozwiąza-
nia systemowe najmniej obciążające 
zwykłego obywatela. Nie zrzucać cię-
żaru problemu śmieci na samorządy 
lokalne tylko wprowadzić rozwiąza-
nia likwidujące problem u źródła.

Marcin Kubicki
Radny Miasta Ząbki

Dokończenie tekstu ze str. 1

Nowy system nie jest do końca 
idealny, bo opiera się na zasadzie swo-
istego ryczałtu. W każdej gminie jest 
jednakowa opłata od osoby, a prze-
cież nie każda osoba „wytworzy” tyle 
samo śmieci. Poprzedni system, który 
wydawał się najbardziej sprawiedliwy, 
bo każdy płacił tyle, ile sam wygenero-
wał śmieci, też nie do końca się spraw-
dził.  Problem był w tym, że niektórzy 
uchylali się od tego obowiązku.

Generalnie do wdrażania nowej 
„ustawy śmieciowej”  nasze samo-
rządy podeszły dość ostrożnie pod-

pisując umowy z odbiorcami śmieci 
najczęściej na 1-1,5 roku. Wyjątkiem 
była tu gmina Wołomin, która pod-
pisała umowę na 2,5 roku oraz gmina 
Tłuszcz (4 lata).

Krótsze okresy dają możliwość zor-
ganizowania kolejnego przetargu. Jest 
to szczególnie ważne, gdy odbiorca 
się nie sprawdza. Wynik kolejnego 
postępowania przetargowego też jest 
wielką loterią, bo może się okazać, że 
nowy odbiorca będzie tańszy od do-
tychczasowego lub wręcz przeciwnie, 
sporo droższy. Częste przeprowa-

dzanie przetargów przy tak dużych 
systemach rzadko kiedy prowadzi do 
płynnego przejęcia spraw przez no-
wego operatora, a więc jest duża szan-
sa na kolejne zamieszanie i nerwową 
atmosferę.

Głównym założeniem nowego 
rozwiązania jest doprowadzenie do 
sytuacji, dzięki której w końcu zapa-
nuje się na odpadami. Nie będą one 
podrzucane do innych mieszkańców 
czy gmin. W końcu, miejmy nadzieję, 
zniknie zjawisko tzw. dzikich wysy-
pisk.

Nowe rozwiązanie jest na pewno 
droższe niż poprzednie, bo obecnie 
mamy do czynienia z dużymi koszta-
mi obsługi biurokratycznej.

Mirosław Oleksiak

Dokończenie tekstu ze str. 1

Komentarz burmistrza R. Madziara
Inwestycja realizowana w formule PPP byłaby czymś nowym i niestandardowym w naszej 
gminie. Partnerstwo publiczno-prywatne, które chcielibyśmy przeprowadzić, stanowiłoby 
ewenement w skali kraju, bo jeszcze żadne połączone samorządy powiatu i gminy takiego 
procesu nie przeprowadzały. Jako gmina nadal jesteśmy otwarci na nową formę współpracy 
z sektorem prywatnym, która da możliwość rozwoju Wołomina. To dopiero pierwsza próba 
podjęta przez miasto, ale na pewno nie ostatnia. Temat będzie przedmiotem naszej uwagi w 
przyszłości. Dla wielu radnych jest to nowe niestosowane do tej pory narzędzie współpracy 
z sektorem prywatnym. Być może zabrakło zgłębienia tematu i wystarczającej wiedzy, aby 

zdecydować się na wprowadzenie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w naszym mieście i tym samym 
otworzyć się na nowe możliwości.
Warto podkreślić, że samo przystąpienie do partnerstwa z powiatem to dopiero początek drogi, a dalsze prace 
nad projektem będą wymagały jeszcze wielu analiz, uzgodnień i konsultacji, jednak gmina, która chce się roz-
wijać, nie może unikać takich partnerstw, wręcz przeciwnie, powinna szukać wszelkich możliwości, które mogą 
przyczynić się do jej rozwoju, szczególnie w czasach kryzysu i rosnącego bezrobocia.

Innego zdania jest burmistrz Wołomina oraz Rada Gospodarcza - Rada Gospodarcza w pełni popiera ideę porozu-
mienia komunalnego w zakresie realizacji Powiatowego Centrum Rehabilitacji, Integracji i Wsparcia oraz Miejskiego 
Domu Kultury. – oświadczył Henryk Oleksiak, przewodniczący Rady. Obok zamieszczamy stanowisko burmistrza w 
tej sprawie.  MO 

Zaniedbania sprzed lat doprowa-
dziły do sytuacji, że Tłuszcz byłby 
jedynym miastem w powiecie wo-
łomińskim, które byłoby pozba-
wione bezkolizyjnej przeprawy 
przez tory (wiadukt albo tunel). 
Dziś aż trudno w to uwierzyć, że 
miasto o największych tradycjach 
kolejarskich zostało przez PKP 
(głównego inwestora) tak niespra-
wiedliwie potraktowane.

Ten błąd przez PKP zapewne zo-
stanie naprawiony, ale nie zadziało 
się to samoistnie. Zapewne gdyby 
nie determinacja obecnych władz, 
organizacji społecznych i samych 
mieszkańców PKP nie kiwnęłoby 
nawet palcem, aby ten stan zmie-
nić.

Obecnie nie tylko mówi się o po-
trzebie budowy wiaduktu, ale zapa-
dają konkretne decyzje.  

Spółka PKP Polskie Koleje Pań-
stwowe S.A. ogłosiła przetarg na wy-
konanie dokumentacji projektowej 
wiaduktu drogowego nad torami linii 
kolejowej w ciągu drogi wojewódz-
kiej nr 634 w miejscowości Tłuszcz z 
uzyskaniem wszystkich niezbędnych 
pozwoleń i decyzji administracyj-
nych oraz materiałów przetargowych 
na roboty budowlane. Termin na 
składanie ofert mija 2 września. Choć 
do wybudowania wiaduktu droga 
jeszcze bardzo daleka, to ogłoszony 
przetarg w dotychczasowych stara-
niach jest krokiem milowym.

Przypomnijmy, w ciągu doby prze-
jazd jest zamykany w sumie na kilka 
godzin, jednorazowo nawet na kilka-
naście minut, a jest to przejazd zloka-
lizowany niemal w centrum miasta.

MO
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vel Rzepa Opoczywamy i nabieramy sił, nabieramy też 

dystansu i ochoty do wprowadzenia zmian w 
życiu. Leżymy na plaży i obiecujemy sobie: „Po 
powrocie do domu...”. To trochę tak jak nowo-
roczne postanowienia. Prawie każdy je ma, ale 
mało kto je realizuje.

Ale załóżmy pewną determinację i konse-
kwencję. I załóżmy, że z szerokiej gamy obsza-
rów, w których można wprowadzać zmiany po-
stanowiliście Państwo zmienić pracę. Z czym się 
trzeba liczyć? O czym warto pamiętać? Czego się 
spodziewać? Na co zwrócić szczególnie uwagę?

Oczywiście pierwsze co robimy to tworzymy 
CV i list motywacyjny (LM). Poradników na 
ten temat jest bardzo dużo. Internet może stać 
się kopalną wiedzy. Przypomnę tylko, że CV to 
optymalnie 2 strony. Zawarty tutaj spis doświad-
czenia zawodowego musi zachować bardzo 
przejrzystą strukturę (okres zatrudnienia, nazwa 
fi rmy lub branża, nazwa stanowiska a potem od 
myślników, max 5, wybrany zakres wykonywa-
nych obowiązków- krótko zwięźle i na temat). 

Jeżeli ktoś ma kłopoty zawsze podpowiadam: 
CV służy do prezentacji tzw. „twardych kom-
petencji”, czyli faktów rozumianych jako wy-
kształcenie, doświadczenie, kursy, dodatkowe 
kwalifi kacje. Natomiast LM służy do prezentacji 
tzw. „miękkich kompetencji”, czyli motywacji do 
podjęcia tej konkretnie pracy, opisu naszych do-
minujących cech charakteru, naszych zaintere-
sowań, poinformowania o preferencji zawodo-
wych czyli jakiej pracy szukamy (np. zespołowa, 
samodzielna). 

Załóżmy, że zostajemy zaproszeni na rozmo-
wę rekrutacyjną. Co się tam może wydarzyć? 
Może to Państwa nie uspokoi, ale niestety dziać 
się może dość dużo dziwnych rzeczy.

Znam przypadki, kiedy opinia grafologiczna 
była podstawowym kryterium przyjęcia do pra-
cy, czasami ktoś szuka jakiejś „chemii” w kon-
takcie z kandydatem do pracy.

Inni rekruterzy koncentrują się na znaku 
zodiaku i jest to dla nich klucz. Pewna osoba 
zawsze w trakcie rozmowy zadaje sobie pytanie: 
czy miałabym ochotę iść z tym człowiekiem 
na obiad? I jeśli sama sobie udzieli pozytywnej 
odpowiedzi – rekomenduje zatrudnienie kan-

Zupełna nowość - 26 tygodniowy urlop 
rodzicielski oraz wydłużony do 6 tygo-
dni tzw. dodatkowy urlop macierzyński 
to dwie najważniejsze zmiany w zasiłkach 
macierzyńskich, które obowiązują już od 
17.06.2013. Dzięki nim opieka nad dziec-
kiem może zostać przedłużona nawet do 52 
tygodni (roku). 

Nowe przepisy obejmują:
1) osoby, którym dziecko urodziło się 

(lub przyjmą dziecko na wychowanie) po 16 
czerwca br.;

2) osoby korzystające w dniu 17 czerw-
ca 2013 r. z zasiłku macierzyńskiego za tzw. 
„podstawowy okres". W przypadku pracow-
nic (pracowników), którym okres zasiłku 
macierzyńskiego kończy się do 30 czerwca 
2013 r. wypłata zasiłku macierzyńskiego 
za okres urlopu dodatkowego (w nowym 
wymiarze) nastąpi po złożeniu przez nich 
pisemnego wniosku o urlop dodatkowy w 
terminie nie krótszym niż 7 dni przed roz-
poczęciem korzystania z tego urlopu, a w 
przypadku osób niebędących pracownikami 
- na ich pisemny wniosek o wypłatę zasiłku 
złożony przed rozpoczęciem korzystania z 
zasiłku za ten okres, następnie osoby te mogą 
wystąpić o wypłatę zasiłku macierzyńskiego 
za okres urlopu rodzicielskiego;

3) osoby korzystające w dniu 17 czerwca 
2013 r. z zasiłku macierzyńskiego za okres 
dodatkowego urlopu. Osoby te mają prawo 
do „uzupełniającej" części zasiłku macie-
rzyńskiego za okres tego urlopu w wymiarze 
różnicy między nowym a dotychczasowym 
wymiarem oraz do zasiłku macierzyńskie-
go za okres urlopu rodzicielskiego. Pisemny 
wniosek o udzielenie „uzupełniającej" części 
urlopu dodatkowego powinien być złożony 
przez pracownice nie później niż do dnia 
zakończenia urlopu dodatkowego w dotych-
czasowym wymiarze (np. gdy pracownicy 
udzielono urlopu dodatkowego do 17 czerw-
ca br., z wnioskiem o dodatkowe 2 tygodnie 
powinna wystąpić w dniu 17 czerwca br.), a 
osoby niebędące pracownikami - pisemny 
wniosek o wypłatę zasiłku powinny złożyć 
przed rozpoczęciem korzystania z zasiłku za 
ten okres.

4) osoby, którym dziecko urodziło się lub 
zostało przyjęte na wychowanie po dniu 31 
grudnia 2012 r., niepobierające zasiłku ma-
cierzyńskiego w dniu 17.06.2013 r. Osoby 
te mają prawo do „uzupełniającej" części 
zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu 
dodatkowego w wymiarze różnicy między 
nowym a dotychczasowym wymiarem oraz 
do zasiłku macierzyńskiego za okres urlo-
pu rodzicielskiego (w przypadku tych osób 
wystąpi przerwa między wykorzystanym 
dotychczas urlopem dodatkowym i urlopem 
dodatkowym „uzupełniającym"). Pisemny 
wniosek o udzielenie „uzupełniającej" części 
urlopu dodatkowego, a w przypadku osób 
niebędących pracownikami - pisemny wnio-
sek o wypłatę zasiłku za dodatkowy okres 
powinien być złożony nie później niż w ciągu 
7 dni od dnia wejścia w życie ustawy, tj. nie 
później niż do 24 czerwca 2013 r.

Następnie osoby te mogą wystąpić o wy-
płatę zasiłku macierzyńskiego za okres urlo-
pu rodzicielskiego - nie później niż do dnia 
zakończenia wydłużonego okresu zasiłku 
macierzyńskiego.

Przez jaki okres można korzystać 
z dodatkowego urlopu ?

Od 17 czerwca 2013 r. wymiar dodatko-
wego urlopu macierzyńskiego z tytułu uro-
dzenia dziecka został wydłużony o 2 tygo-
dnie1 . Po wejściu w życie ustawy dodatkowy 
urlop macierzyński i zasiłek macierzyński za 

1  a) do 6 tygodni - w przypadku przyjęcia na     wy-
chowanie jednego dziecka,

b) do 8 tygodni - w przypadku przyjęcia na wycho-
wanie więcej niż jednego dziecka,

c) do 3 tygodni - w przypadku korzystania z 
uprawnień do minimalnego wymiaru urlopu na 
warunkach urlopu macierzyńskiego i zasiłku macie-
rzyńskiego wynoszącego 9 tygodni.

jego okres przysługuje w wymiarze:
1) do 6 tygodni - w przypadku urodze-

nia jednego dziecka przy jednym porodzie 
(łączny okres urlopu macierzyńskiego wraz 
z maksymalnym dodatkowym urlopem ma-
cierzyńskim wynosi po 16 czerwca 2013 r. 26 
tygodni),

2) do 8 tygodni - w przypadku urodzenia 
więcej niż jednego dziecka przy jednym po-
rodzie.

Urlopu dodatkowego pracodawca udziela 
jednorazowo lub w dwóch częściach, na pi-
semny wniosek pracownicy lub pracownika 
składany w terminie nie krótszym niż 14 dni 
przed rozpoczęciem korzystania z tego urlo-
pu (por. informacja na początku tekstu).

Komu przysługuje urlop rodzicielski?
Urlop rodzicielski i zasiłek macierzyński 

za jego okres przysługuje w wymiarze 26 
tygodni, niezależnie od liczby dzieci urodzo-
nych przy jednym porodzie lub przyjętych na 
wychowanie (w wieku odpowiednio do 7 lub 
do 10 roku życia). Urlop rodzicielski:

• jest  udzielany jednorazowo albo nie 
więcej niż  w trzech częściach, w wymiarze 
wielokrotności tygodnia, 

• każda z części nie może być krótsza niż 
8 tygodni,

•  części urlopu mają przypadać bezpo-
średnio jedna po drugiej.

Z urlopu mogą korzystać jednocześnie 
oboje rodzice dziecka, łączny wymiar urlopu 
obojga rodziców nie może przekraczać mak-
symalnego wymiaru, tj. 26 tygodni (czyli, 
jeśli np. oboje rodzice decydują się w tym sa-
mym czasie przebywać na urlopie rodziciel-
skim, jego wymiar dla każdego z rodziców 
wynosi 13 tygodni).

Urlop rodzicielski jest udzielany na wnio-
sek pracownika złożony w terminie nie 
krótszym niż 14 dni oświadczenie o braku 
zamiaru korzystania w okresie wskazanym 
we wniosku z urlopu rodzicielskiego przez 
drugiego z rodziców albo o okresie, w któ-
rym drugi z rodziców zamierza korzystać z 
tego urlopu2 .

Jak ustalana jest wysokość 
zasiłku macierzyńskiego?

Zasiłek macierzyński za okres urlopu ma-
cierzyńskiego ( 20 tygodni)  i dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego ( 6 tygodni) przysłu-
guje w wysokości 100% podstawy wymiaru 
zasiłku, a za okres urlopu rodzicielskiego - w 
wysokości 60% podstawy wymiaru.

Jeżeli jednak pracownica nie później niż 
14 dni po porodzie wystąpi o udzielenie jej 
bezpośrednio po urlopie macierzyńskim 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego w 
pełnym wymiarze a bezpośrednio po nim 
urlopu rodzicielskiego w pełnym wymia-
rze (26 tygodni) - wówczas zasiłek macie-
rzyński za okresy wszystkich tych urlopów 
będzie wynosił 80% podstawy wymiaru.

Pracownica może zrezygnować w całości 
lub w części z udzielonego jej dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego lub z urlopu rodzi-
cielskiego (w terminie nie krótszym niż 14 
dni przed przystąpieniem do pracy). Wów-
czas z wnioskiem o niewykorzystaną część 
urlopu dodatkowego lub rodzicielskiego i za-
siłek macierzyński za ten okres będzie mógł 
wystąpić ojciec dziecka3.

W przypadku rezygnacji pracownicy z 
urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, 

2  Analogiczne są zasady korzystania z urlopu ro-
dzicielskiego z tytułu przyjęcia na wychowanie po 
31 grudnia 2012 r. dziecka w wieku odpowiednio 
do 7 lub 10 roku życia i wystąpienia do sądu opie-
kuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania 
w sprawie jego przysposobienia lub przyjęcia na 
wychowanie dziecka jako rodzina zastępcza (z 
wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej).
W czasie urlopu rodzicielskiego, tak jak jest to 
w przypadku urlopu dodatkowego, pracowni-
ca lub pracownik będą mogli łączyć opiekę nad 
dzieckiem, z pracą w wymiarze nie wyższym niż 
połowa pełnego wymiaru czasu pracy. Pisemny 
wniosek w tej sprawie powinien być złożony w 
terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczę-
ciem pracy. W takim przypadku zasiłek macie-
rzyński zostanie proporcjonalnie pomniejszony.
3 Ta sama wysokość zasiłku macierzyńskiego obo-
wiązuje także z tytułu przyjęcia dziecka na wycho-
wanie - za okres urlopu na warunkach urlopu ma-
cierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach 
urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego.

będzie jej wypłacane wyrównanie zasiłku 
macierzyńskiego za okres urlopu macierzyń-
skiego i dodatkowego urlopu macierzyńskie-
go do 100% podstawy wymiaru. Wyrówna-
nie to będzie przysługiwało tylko wówczas, 
gdy z urlopu rodzicielskiego i zasiłku za ten 
okres nie skorzysta ojciec dziecka .
Czy zmiany przepisów dotyczące dodatko-
wego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu 
rodzicielskiego mają także zastosowanie 

do osób prowadzących pozarolniczą 
działalność gospodarczą?

Osoby prowadzące działalność pozarolni-
czą i osoby z nimi współpracujące oraz osoby 
wykonujące umowy-zlecenia mogą skorzy-
stać z zasiłku macierzyńskiego za okres od-
powiadający okresowi dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego 
po złożeniu do podmiotu wypłacającego za-
siłek macierzyński ( osoby prowadzące dzia-
łalność  gospodarczą i osoby współpracujące 
z nimi - bezpośrednio do ZUS, a zlecenio-
biorcy do ZUS lub Zleceniodawcy, jeżeli ma 
prawo wypłaty świadczeń w imieniu ZUS)  
wniosku o wypłatę zasiłku.

Jaki jest okres urlopu macierzyńskiego, 
możliwy do zrealizowania przed przewidy-

waną datą porodu?
 Od 17 czerwca 2013 r. pracownica może 

skorzystać z urlopu macierzyńskiego za okres 
maksymalnie 6 tygodni przed przewidywaną 
datą porodu;

Odstąpiono również od zasady skraca-
nia o 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego, w 
sytuacji gdy drugie dziecko urodzi się pod-
czas urlopu wychowawczego udzielonego na 
pierwsze dziecko. 

Stan prawny na dzień 19.07.2013
Źródło: www.zus.pl

Halina Raszka vel Rzepa
Kancelaria Doradztwa 

Podatkowego Skłodowscy 
sp. z o.o.

Marki, ul. Kościuszki 43

tel. 22 242 60 00

dydata.... Decyzje tych osób często opierają się 
na tzw. ukrytych teoriach osobowości – czyli 
intuicyjnym „czymś”, co się czuje ale czego nie 
można racjonalnie wytłumaczyć, ani w żaden 
sposób zmierzyć.

Z całą mocą muszę jednak powiedzieć, że 
jest to absolutnie niezgodne z profesjonalnym 
doborem człowieka do stanowiska, środowiska, 
potrzeb fi rmy, oczekiwań biznesu, a nawet po-
trzeb zespołu, do którego człowiek ma dołączyć.

Co zatem pojawia się, jeżeli mamy do czynie-
nia z profesjonalną rekrutacją? Wypracowano 
szereg technik i metod rekrutacyjnych, po które 
świadomi rekruterzy coraz częściej sięgają.

Przy zachowaniu obiektywizmu efekt rekru-
tacji jest imponujący, ponieważ daje zadowo-
lenie obu stronom. Firma oczywiście zyskuje 
odpowiedniego, efektywnego pracownika. Na-
tomiast nowozatrudniony, poza pracą, zyskuje 
pewność, że znalazł się w najodpowiedniejszym 
dla siebie miejscu. 

Jakie są to techniki i metody? Wymienię kilka 
podstawowych: ankiety selekcyjne (w których 
coraz powszechniej pada pytanie o oczekiwania 
fi nansowe), testy (psychologiczne, kompeten-
cyjne, merytoryczne), wywiad kompetencyjny, 
Assessment Centre, rozmowa strukturyzowana. 
Jeśli ktoś rekrutuje mądrze, to oceni Państwa 
kompetencje, czyli zbiór zachowań należących 
do wspólnej kategorii, które warunkują skutecz-
ną realizację zadań występujących na stanowi-
sku, na które szuka się pracownika. Na kompe-
tencje składają się nasze doświadczenie, wiedza, 
osobowość, temperament, intelekt, zdolności. 
Tak czy inaczej kompetencje manifestują się za-
chowaniem i to jest główny obszar poszukiwań i 
badań rekrutera.

Z czymkolwiek się Państwo nie spotkacie 
zawsze warto trzymać się prostych zasad: mów-
my prawdę, ponieważ zawsze możemy zostać 
zweryfi kowani; odwołujmy się do własnych 
doświadczeń; przytaczajmy przykłady naszych 
zachowań, ponieważ nic tak nie ułatwi nam ar-
gumentowania jak odwołanie się do tego, czego 
samodzielnie dokonaliśmy.

I w tym miejscu zakończę, życząc Państwu 
spotkań tylko z mądrymi, obiektywnymi i 
przygotowanymi do pracy specjalistami od 
rekrutacji, którzy będą umieli zapanować nad 
nieprawdopodobnymi niekiedy pomysłami re-
krutacyjnymi menedżerów liniowych.

I oczywiście udanych wakacji nam wszyst-
kim:)
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9UROCZYSTOŚCI „CUDU NAD WISŁĄ”

„Szykuje się  niepowtarzalne wydarzenie - żywa lekcja historii i patriotycznego wychowania. 15 sierpnia w Ossowie 
pod Wołominem będzie można zobaczyć  widowisko plenerowe  - rekonstrukcję zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 
1920 r. To kilkuset rekonstruktorów w umundurowaniu z epoki, ułańskie szarże i pojedynki, wiele efektów pirotech-
nicznych, bohaterska śmierć księdza  kapelana Ignacego Skorupki - żołnierza w sutannie” – mówi Piotr Uściński, 
Starosta Wołomiński.  „Przed 93. laty Polacy, krótko po odzyskaniu niepodległości, zatrzymali najazd bolszewickiej 
armii na całą Europę. To jest niesamowite historyczne wydarzenie, wręcz historyczny majstersztyk. Warto  pielęgno-
wać  i przekazywać wiedzę o wielkich narodowych zwycięstwach.  W Ossowie czcimy jedno z nich, 18. przełomową 
bitwę w dziejach świata”  – mówi starosta Uściński. „Scenariusz napisała historia – a my 15 sierpnia pokażemy 
widzom jak i dlaczego Polacy potrafi li wznieść się na wyżyny męstwa i dowódczej mądrości.  Serdecznie zapraszam 
całe rodziny do odwiedzenia Powiatu Wołomińskiego, do Ossowa” – zachęca Piotr Uściński, Starosta Wołomiński.

Dzięki zwycięstwu Rzeczpospo-
lita Polska zachowała świeżo od-
zyskaną niepodległość. By szczycić 
się tą wielką wygraną, co roku Sta-
rostwo Wołomińskie przygotowuje  
fascynujące widowisko plenerowe 
- rekonstrukcję Bitwy Warszawskiej 
1920r. z udziałem wielu historycznie 
umundurowanych  i wyposażonych 
polskich obrońców oraz bolszewic-
kich agresorów. 

15 sierpnia br. od godz. 13.45 
tysiące widzów będzie z zapartym 
tchem śledziło te dziejowe wydarze-
nia odtworzone na najsłynniejszym 
amfi teatrze wojny polsko-radziec-
kiej 1920r.     

W tym roku starostwo wołomiń-
skie przygotowało jeszcze więcej 
atrakcji -  będzie nowa dramaturgia, 
nowy dynamiczny scenariusz. Jedno 
pozostanie niezmienne – bitwa, po-
dobniej jak niemal przed wiekiem, 
zakończy  się wielkim zwycięstwem 
Polaków. 

Patriotyczny charakter 93. rocz-

nicy „Cudu nad Wisłą” podkreśli 
uroczysta Msza Święta w kaplicy na 
Cmentarzu Poległych celebrowana 
przez ks. Arcybiskupa Henryka Ho-
sera. 

Odsłonięcie tablicy
Jeszcze wcześniej uroczycie od-

słonimy  tablicę poświęconej pomo-
cy Narodu Węgierskiego w 1920r. z 
udziałem  delegacji XXI dzielnicy 
Budapesztu Csepel. 

( W Budapeszcie 22 marca ub.r.  
w dzielnicy Csepel odsłonięto tabli-
cę upamiętniająca pomoc Węgrów 
Polsce w 1920 roku  i wmurowano 
kamień węgielny pod dzwonnicę ku 
czci bł. Księdza Jerzego Popiełuszki. 
Na  odsłoniętej tablicy, pod godłami 
Polski i Węgier, dwujęzyczne napisy 
głoszą: "W hołdzie narodowi wę-
gierskiemu, który okazał Rzeczypo-
spolitej Polskiej przyjaźń i pomoc w 
czasie śmiertelnego zagrożenia bol-
szewicką agresją. W okresie przeło-
mowych zmagań 12 sierpnia 1920 r. 
do Skierniewic dotarł transport 22 

milionów pocisków z fabryki Man-
freda Weissa w Csepel /Budapeszt/". 
"Łącznie w latach 1919-1921 rząd 
Królestwa Węgier przekazał Polsce 
blisko 100 milionów pocisków kara-
binowych, ogromne ilości amunicji 
artyleryjskiej, sprzętu i materiałów 
wojennych. Wdzięczny naród pol-
ski".)

Odsłonięcie pomnika
Nieopodal kaplicy Matki Boskiej 

Zwycięskiej, wśród 96 dębów upa-
miętniających ofi ary katastrofy pod 
Smoleńskiem zostanie odsłonięty 15 
sierpnia pomnik - popiersie poświę-
cony pamięci gen. Franciszka Gągo-
ra. Patronat nad Panteonem Boha-
terów objęli JE Arcybiskup Henryk 
Hoser - Ordynariusz Diecezji War-
szawsko-Praskiej oraz Jarosław Ka-
czyński, brat tragicznie zmarłego 
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Budowa Panteonu Bohaterów 
rozpoczęła się 17 czerwca tego roku 
2011 roku. Jako pierwszy odsłonię-
ty został Pomnik śp. Prezydenta RP 

Lecha Kaczyńskiego. Obok stanął 
pomnik śp. ks. bp. Polowego Woj-
ska Polskiego Tadeusza Płoskiego, a 
w kwietniu br. pomnik poświęcony 
pamięci Ryszarda Kaczorowskie-
go. „Całe jego życie jest życiem ab-
solutnie konsekwentnym, życiem 
człowieka wiernego swoim ideałom, 
które często streszczamy słowami 
Bóg - Honor - Ojczyna” – mówił  
podczas tych ostatnich  uroczystości 
JE arcybiskup Henryk Hoser.

Inne atrakcje
Na odwiedzających Ossów czeka 

specjalnie przygotowana rodzinna 
tematyczna gra terenowa. Zapra-
szamy całe rodziny na edukacyjny 
spacer. Miejsca kryjące niezwykłe 
tajemnice, świadectwa wspaniałej 
historii  pozna każdy uważny uczest-
nik tej świetnej zabawy. Obok tego 

moc innych atrakcji: młodzi  spor-
towcy wezmą udział w specjalnie dla 
nich przygotowanym biegu dziecię-
cym "Cud nad Wisłą"  - z cennymi 
nagrodami czy też festyn z wieczor-
nym koncertem Pectus.  Rankiem 
w dniu Rekonstrukcji, 15 sierpnia, 
wystartują uczestnicy Międzyna-
rodowego Półmaratonu Ulicznego 
„Cud nad Wisłą” na trasie Ossów – 
Radzymin.

Warto tutaj być – dla poznania 
fascynującej historii, spotkania 
ciekawych ludzi z prawdziwą pa-
sją oraz dla pięknych wspomnień. 
Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich, którzy chcieliby otrzymać 
dawkę pozytywnych emocji i  w 
niecodzienny  sposób spędzić ten 
sierpniowy dzień. Zapraszamy całe 
rodziny. 

Piotr Kaczorek, Rzecznik Prasowy Starostwa Wołomińskiego

Dokończenie tekstu ze str. 1
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W połowie lipca, w wołomińskiej 
Fabryczce odbył się I Mazowiecki 
Festiwal Harmonistów, połączony 
z kiermaszem rękodzieła i pro-
duktów regionalnych. Tego nie-
dzielnego popołudnia mogliśmy 
wysłuchać harmonistów z różnych 
stron Mazowsza i Powiatu Woło-
mińskiego.

I Mazowiecki Festiwal Harmoni-
stów cieszył się bardzo dużym za-
interesowaniem. Kto nie przyszedł 
na występy wcześniej mógł liczyć 
już tylko na miejsca stojące bądź 
posłuchać muzyki na zewnątrz. Ale 
postrzegam to jako atut spotkania 
- bowiem atmosfera tego dnia była 
wyjątkowa. Część osób z uwagą słu-
chało wykonawców, część podziwia-
ła stałą wystawę Fabryczki, niektórzy 
wystawę pszczelarską,  inni zajadali 
się kiełbaskami z grilla, a jeszcze 
inni oglądali i kupowali rękodzieło 
oraz produkty lokalne. Byli też tacy, 
których skoczna muzyka porwała 
do tańca. Także wszystko odbyło się 

w przyjaznej, wesołej atmosferze. A 
harmonistów należy doceniać... O 
tym jak muzyka grana na harmonii 
odniosła sukces możemy dowiedzieć 
się z książki Andrzeja Bieńkowskie-
go „Czas harmonii. Pierwsi harmo-
niści”.  Możemy  przeczytać w niej: 
„1935 rok. W ciągu kilku lat har-
monia stała się najważniejszym in-
strumentem na wiejskich weselach, 
zastąpiła skrzypce. To był szok!

Harmoniści nie mogli nadążyć z 
zamówieniami. Młode pary odkła-
dały śluby, żeby tylko zagrała na nich 
kapela z harmonią.(...)”. 

Nie każdy jednak zdaje sobie spra-
wę z tego, jakie rodzaje harmonii 

istnieją. A jest 
ich kilka: cią-
gana, pedało-
wa, akorde-
on...  Podczas 
festiwalu mo-
gliśmy przy-
p o m n i e ć 
sobie urzeka-
jący dźwięk 

tych instrumentów.  A wszystko to 
za sprawą zaproszonych muzyków. 

Wystąpiła piątka artystów z Mazow-
sza, w tym dwóch z naszego powiatu:  
Alfred Murawiecki z Kobyłki, Ro-
man Ciszewski z Jasienicy, Tomasz 
Stachura (Radomskie), Sławomir 
Czekalski (Łowickie) oraz Małgorza-
ta Makowska z Warszawy. 

Od dziś możemy oczekiwać kolej-
nego -  II Mazowieckiego Festiwalu 
Harmonistów w naszej  Fabryczce.

Sylwia Kowalska

Miejski Dom Kultury w Wo-
łominie tego roku przygotował 
dla najmłodszych mieszkańców 
niezwykle ciekawą i urozmaiconą 
ofertę  w ramach akcji „Lato w Mie-
ście”. Atrakcje dla dzieci zapew-

nione były od 8 lipca. Niestety 20 
lipca już się zakończyły. Ale jest co 
powspominać. Aż pięćdziesięcioro 
dzieci pod opieką profesjonalnych 
opiekunów spędzało pełne radości 
i zabawy wakacje. I chociaż były 

to dość intensywne dwa tygodnie, 
uśmiech nie schodził z twarzy ma-
luchów. 

Były to atrakcje zapewnione 
między innymi na placu przy ul. 
Moniuszki, ale też zabawy integra-
cyjne w samym budynku Domu 
Kultury, zajęcia plastyczne, tanecz-
ne i teatralne, wyjścia na basen 
w Wołominie, Festiwal Dobrego 
Humoru, a nawet wyjazdy na ba-
seny termalne w Mszczonowie i do 
Farmy Iluzji. I tak na skwerze im. 
Bohdana Wodiczki można było 
obejrzeć na przykład bajkę "Reg-
sio" w wykonaniu teatru Duet. Zaś 
tydzień później na dzieci czekała 
bajka "Czerwony Kapturek". Po 
przedstawieniach zawsze dla chęt-
nych przygotowywane były warsz-
taty rękodzielnicze o tematyce 
ekologicznej. Podczas zajęć można 
było dowiedzieć się jak wykorzy-
stać przedmioty, które większość 
osób po prostu wyrzuca do śmieci. 
Albo jak ze starej koszulki t-shirt 

wykonać nową, super modną, ma-
lowaną w fantazyjne wzory spe-
cjalnymi farbami do odzieży.

Czy to koniec lata w Wołomi-
nie? Czy łza ma się w oku zakrę-
cić? Ależ skąd! Nadchodzą nowe 
wspaniałe atrakcje i dla najmłod-
szych, i dla tych starszych.  We 
wszystkie sierpniowe weekendy na 
skwerze im. Wodiczki rusza dar-

mowy cykl Kina Letniego. Czekają 
też super koncerty. Przed miesz-
kańcami Wołomina i okolic wystą-
pią tak popularni obecnie: zespół 
Pectus (15 sierpnia o 20.00 pod-
czas Festynu Letniego w Ossowie), 
czy Ewelina Lisowska (18 sierpnia 
o 20.00 na Placu 3 Maja w Woło-
minie).

Sylwia Kowalska

Film opowiada historię powstania pierwszej chłopskiej gazety na Mazowszu. Role drugoplanowe i epizody odtwarza blisko 100 mieszkańców powiatu wołomińskiego. Obraz jest realizo-
wany przez Stowarzyszenie Rodu Kielaków - ,,Siewba", które otrzymało w konkursie dla organizacji pozarządowych dofi nansowanie Gminy Tłuszcz i Powiatu Wołomińskiego. 

Część fabularna fi lmu przenosi nas w lata 1906-1908, część dokumentalna odzwierciedla ,,nasze dziś". Jego realizacją zajęli się profesjonalni twórcy: autorem scenariusza jest Aurelia Sobczak, re-
żyserem Ewa Pytka i Aurelia Sobczak, operatorem Andrzej Wojciechowski, asystentem kamery Magdalena Karpowicz, operatorem dźwięku Stanisław Kolenda, a charakteryzatorką Marta Furtyna. 
Główne role grają zawodowi aktorzy: Kazimierz Mazur, Przemysław Wasilkowski  i Jan Kozaczuk. 

Dwutygodnik, a później tygodnik „Siewba” ukazywał się od jesieni 1906 r. do wiosny 1908 i to w języku polskim. To pierwsze pismo chłopskie w Królestwie Polskim. Pismo zostało zamknięte 
decyzją władz carskich. Czytano ją głównie w powiecie radzymińskim ale najważniejsze jest to, że dosłownie trafi ała pod strzechy. Redaktorem pisma był Jan Kielak z Chrzęsnego, a redakcja mieściła 
się w Tłuszczu. Wydano łącznie 58 numerów (w tym jeden podwójny). Oryginały znajdują się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.

Piotr Kaczorek, Rzecznik Prasowy Starostwa Wyk. mat. foto nadesł. przez Aurelię Sobczak 
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OGŁOSZENIA DROBNE

USŁUGI

KUPIĘ - SPRZEDAM

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

Skup złomu, metali kolorowy-
ch,makulatury i folii. Sprzedaż wę-
gla Wołomin,ul. Armii Krajowej 22
tel. 604 914 179

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

Wynajmę nowy lokal w Tłuszczu 
ul. Polna 5A (naprzeciw Stadionu)
pod działalność usługowo – biu-
rową powierzchnia 70 m2 tel. 606-
300-767

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 

Mieszkaniec Ząbek Tadeusz 
Szczęsny przepłynął kajakiem 
Wisłę z poznanym przez internet 
kolegą, dzielącym tę samą pasję. 
Regularne tempo (ok. 60-70 km 
dziennie) pozwoliło pokonać 
królową polskich rzek w niewiele 
ponad 2 tygodnie.

Wszystko zaczęło się od prze-
czytania artykułu o tym, jak znany 
podróżnik i polarnik Marek Ka-
miński dwa lata temu spłynął całą 
Wisłę kajakiem.

-  To, co przeczytałem zainspiro-
wało mnie na tyle, żeby zaintere-
sować się tym tematem. Ponieważ 
sam kocham kajakarstwo, postano-
wiłem, że nadejdzie taki moment w 
moim życiu, iż i ja zmierzę się z rze-
ką, o której pisze się, że jest ostatnią 
i najdzikszą rzeką w Europie. Od 
przeczytania artykułu do realiza-
cji przedsięwzięcia minęły właśnie 
dwa lata. Około kwietnia tego roku 
zakupiłem i sprowadziłem ze Sta-
nów Zjednoczonych pneumatyczny 
kajak zbudowany z materiałów, z 
których wykonuje się profesjonalne 
pontony – mówi Tadeusz Szczęsny.

Oczywiste, że tak  ważna wypra-
wa musiała być poprzedzona wie-
loma wyrzeczeniami i wyczerpują-
cym treningiem. - Przygotowując 
się do wyprawy życia, wypływałem 
kajakiem w tym sezonie 250 km, 
nie zaniedbując przy tym treningu 
biegowego oraz wykonując inne 
ćwiczenia fi zyczne, w tym popu-
larne pompki, co drugi dzień w 
ilości 500-800 powtórzeń podczas 
jednego treningu – wspomina pan 
Tadeusz.

W kajakową podróż udał się z 
kolegą poznanym przez internet.

- Termin spływu ustaliliśmy na 
ranek 7.07.2013. Naszą przygodę 
zaczęliśmy z punktu rzeglowego 
„0”. Po drodze musieliśmy się śluzo-
wać na parunastu śluzach. Wbrew 
obiegowym opiniom Wisła jest 
rzeką magiczną i pełną przyrody. 
Po drodze nierzadko natrafi aliśmy 
na sarny, czaple, orły czy bocia-
na czarnego. Przepływaliśmy przy 
wyspach, które były rezerwatami 
przyrody, a gdzie ptaki przesiady-
wały całymi setkami, robiąc jazgot 
jak na egzotycznej wyspie. Najczę-
ściej dystans pokonywany przez 
nas to 60-70km, a jednego dnia 
przepłynęliśmy nawet 92 km. Tyl-
ko dwa noclegi spędziliśmy wśród 
cywilizacji, reszta noclegów miała 
miejsce najczęściej na piaszczystych 
łachach. 

Wisłę przepłynęliśmy każdy w 

swoim kajaku, ja w pneumatyku a 
kolega w sztywnym kajaku. Wisła 
w wielu miejscach jest poprzecina-
na licznymi mieliznami oraz piasz-
czystymi łachami, które spokojnie 
mogłyby konkurować z nadmor-
skimi plażami. Po drodze zwiedza-
liśmy piękne polskie miasta takie 
jak: Sandomierz, Kazimierz Dolny, 
Toruń, Grudziądz. Wszystko, co 
potrzebne do przeżycia mieliśmy 
ze sobą w kajakach. Szesnastego 
dnia lekko po południu płynąc Wi-
słą Śmiałą wpłynęliśmy do Morza 
Bałtyckiego. To był mój najtańszy 
i najdzikszy jak dotąd urlop. Wi-
sła to tajemnicza i piękna rzeka – 
wspomina mieszkaniec Ząbek.

Szczęśliwie w powiecie woło-
mińskim jest wiele osób, które 
mają fantastyczne zainteresowa-
nia, które mogą być niezgłębio-
nym źródłem inspiracji.

Mirosław Oleksiak  

Pasja czyni cuda

Pomnika nie byłoby zapewnie w 
centrum Dąbrówki, gdyby nie Po-
wstanie Kościuszkowskie i duch pa-
triotyzmu, który wówczas objawiał 
się ze zdwojona mocą. Wola walki i 
miłość do ojczyzny objawiła się rów-
nież wśród mieszkańców Dąbrówki. 
Przez najbliższe okolice maszerowa-
ły oddziały kościuszkowskie, a samo 
Powstanie pozostawiło niestety po 
sobie ogrom zniszczeń na tych tere-
nach. Jednym z nieszczęśliwych zda-
rzeń miało miejsce w 1794 roku, kie-
dy to spalono kościół w Dąbrówce. 
Mieszkańcy bardzo długo pamiętali 
o tamtych zdarzeniach...

Aby wspomnienie o Powstaniu 

było zawsze żywe, w 1918 roku w 
centrum miejscowości stanął po-
mnik Tadeusza Kościuszki. Autorem 
i głównym fundatorem pomnika był 
znany rzeźbiarz – Bolesław Jeziorań-
ski (także autor rzeźby głowy Adama 
Mickiewicza, tkwiącej na szczycie 
ganku dworu w Głuchach). W tym 
samym dworku w latach 1903 - 1920 
rzeźbiarz mieszkał. Po jego śmierci 
właścicielami dworu były dzieci rzeź-
biarza.

Natomiast biała bryła pomnika 
Kościuszki wciąż jest ważnym dla 
mieszkańców miejscem w chwilach 
patriotycznych uroczystości.

Sylwia Kowalska

Ruszając po powiecie wołomińskim szlakiem miejsc atrakcyjnych tu-
rystycznie warto, będąc w Gminie Dąbrówka, przystanąć przy pomniku 
Tadeusza Kościuszki. 

Przez dwa tygodnie  - w dniach 
8 - 19 lipca b.r. , pod opieką  wo-
lontariuszy, w gospodarstwie agro-
turystycznym w Marianowie (gm. 
Tłuszcz) w godz. 10.00 – 16.00, 
wakacje spędzało aktywnie aż  45 
dzieci.

 W ramach projektu „Aktywne wa-
kacje – WORKCAMP” oraz „Work-
camp- nowe formy edukacji” zorga-
nizowane zostały bezpłatne zajęcia 
plastyczne, geografi czne, historyczne 
oraz sportowe podczas, których dzie-
ci w tym malowały, rysowały, lepiły, 
poznając różne ciekawe techniki, a 
także bawiły się i grały na świeżym 
powietrzu. W trakcie zajęć dzieci 
poznawały również ciekawostki do-
tyczące krajów pochodzenia wolon-
tariuszy. Jedną z atrakcji były zajęcia 
wspinaczkowe na skrzynkach, pro-
wadzone przez wykwalifi kowanych 
instruktorów. Poza zajęciami stacjo-
narnymi, dla wszystkich uczestników 
została zorganizowana  wycieczka 
do  Planetarium w Centrum Nauki 
Kopernik oraz do  Społecznego Mu-
zeum Ziemi Tłuszczańskiej. Organi-
zatorzy zapewnili uczestnikom obo-
zu oprócz wielu interesujących zajęć 

także smaczne posiłki.
Codziennie  też – zarówno młodzi, 

jak i starsi uczestnicy mieli  okazję 
prowadzenia konwersacji po angiel-
sku, gdyż dziećmi opiekowało się 
miedzy innymi sześciu  zagranicz-

nych wolontariuszy – z Rosji, Ukra-
iny, Stanów Zjednoczonych oraz 
Hiszpanii i Katalonii. Wolontariu-
szom towarzyszyło również dwóch 
polskich koordynatorów.

Sprzedam dom położony w miej-
scowości Żerań Mały (12 km od 
Ostrołęki / 95 km od Warszawy) 
w przepięknej okolicy nad odnogą 
Narwi o pow. 117 m2. Działka mie-
ści się na powierzchni 1,78 ha (74 
ary ogrodzone płotem). Idealne 
miejsce do zamieszkania dla rodzi-
ny lub pod agroturystykę. Tel. 503 
078 001 E-mail: studio_graf@wp.pl

Usługi hydrauliczne w pełnym za-
kresie,miedź,plastik, pcv, stal tel. 
606-912-289

Sprzedam dom w Zagościńcu, me-
dia, stacja PKP, szkoła, kościół. 
Tel. 607 560 155
Lakiernia mebli zatrudni pomocni-
ka lakiernika z doświadczeniem, do 
24 lat.Słupno, tel. 501-368-268
Drewno opałowe różnego rodzaju-
,ceny konkurencyjne, Nadma, ul. 
Jaworóka 44, tel. 514 -202-38

„ B O -
FOTO” 
f o t o -

grafi a ślubna, „Oddaje emocje i 
zatrzymuje cudowne chwile, któ-
re warto pamiętać...” tel. 501 352 
753, www.bofoto.pl

Z cyklu podróżuj po powiecie
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Nasza najsilniejsza drużyna – Dolcan Ząbki pierwszą kolejkę rozegrała już 27 lipca, wygrywając z Olimpią Grudziądz. Najbliższa odbędzie się na początku sierpnia (4 VIII), podczas której Dolcan 
zmierzy się z rewelacją poprzedniego sezonu Termalicą Bruk-Bet z Niecieczy. Tydzień później swe mecze rozegra większość z pozostałych drużyn. Najniższe ligi ruszą dopiero pod koniec sierpnia. 

red.

Blisko 100 rowerzystów górskich  
rywalizowało 20 lipca w Dąbrów-
ce, w II etapie tegorocznego cyklu 
Poland Bike XC, organizowanego 
przez Grzegorza Wajsa. 

Wraz z nadejściem wiosny rozpo-
czął się sezon rowerowy. Jedni lubią 

spokojną, wolną jazdę rowerem 
miejskim, ale są i tacy, których pocią-
ga wyścig z prędkością. Maksymalną 
szybkość i wieki wysiłek fi zyczny 
może dać rower górski.

Jak co roku fani rowerowych ma-
ratonów  spotkali się na zawodach 
Poland Bike. Tym razem najszybszy-
mi na trasie okazali się czołowi pol-
scy maratończycy z grupy Sante BSA 
Tour, reprezentanci Polski Mariusz 
Marszałek i Magdalena Sadłecka. 
Rowerzyści mieli do pokonania tra-
sę długości 8 km i była pokonywana 

czasem kilkakrotnie przez zawodni-
ków różnych kategorii wiekowych. 
Jechały przedszkolaki, uczniowie 
szkół podstawowych, gimnazjaliści, 
uczniowie szkół średnich, seniorzy, 
seniorki oraz uczestnicy kategorii 
masters.

Maraton był zorganizowany przez 
Grzegorza Wajsa przy współpracy 
z Urzędem Gminy Dąbrówka oraz 
Starostwem Powiatu Wołomińskie-
go.

Sylwia Kowalska

W dniach 14 – 16 lipca  na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie odbył się II Międzynarodowy Młodzieżowy Memoriał im. Małgorzaty Dydek - poświęcony uczczeniu 
pamięci tej znakomitej koszykarki. 

W tegorocznym turnieju udział brały Reprezentacje Kadetek Polski oraz Białorusi. Memoriał rozpoczął się od złożenia kwiatów na grobie Małgorzaty Dydek w Ząbkach. Uroczyste otwarcie turnieju 
odbyło się w niedzielę przed rozpoczęciem meczu. Obecnych przywitał Dyrektor OSiR, a tradycyjnie już Memoriał otworzyła Katarzyna Dydek. Odbyły się trzy mecze, pośród których ostatni był 
najciekawszym. Po tymże meczu przekazano upominki dla wszystkich zawodniczek i sztabu trenerskiego ufundowane przez Polski Związek Koszykówki, Gminę Wołomin i Starostwo Powiatu Woło-
mińskiego. Następnie Starosta Wołomiński Piotr Uściński, Dyrektor OSiR oraz Katarzyna Dydek wręczyli puchary i nagrody indywidualne dla: Najlepszego Strzelca Turnieju - Anastasiya Sushchyk, 
MVP – Valeryia Smarshko oraz nagrodę specjalną im. Małgorzaty Dydek dla najlepiej blokującej i zbierającej turnieju - Hanna Lapo.                      red.

Najbliższe spotkaniaNajbliższe spotkania
I liga I liga 

Kolejka 2 - 3-4 sierpniaKolejka 2 - 3-4 sierpnia
• • Dolcan ZąbkiDolcan Ząbki - Termalica Bruk-Bet Nieciecza (4 sierpnia, 12:15) - Termalica Bruk-Bet Nieciecza (4 sierpnia, 12:15)

III ligaIII liga
Kolejka 1 - 10-11 sierpnia  Kolejka 1 - 10-11 sierpnia  

• • Huragan WołominHuragan Wołomin  - Broń Radom     - Broń Radom   
Liga okręgowa (V liga)Liga okręgowa (V liga)

Kolejka 1 - 10-11 sierpnia  Kolejka 1 - 10-11 sierpnia  
• • Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock)  - Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock)  - Dolcan II ZąbkiDolcan II Ząbki      
• • Hutnik Warszawa  - Hutnik Warszawa  - Mazur RadzyminMazur Radzymin      
• • Dąb Wieliszew  - Dąb Wieliszew  - Bóbr Tłuszcz   Bóbr Tłuszcz   
• • Marcovia 2000 MarkiMarcovia 2000 Marki  - Ryś Laski     - Ryś Laski   
• • Wicher Kobyłka Wicher Kobyłka  - Legionovia II Legionowo   - Legionovia II Legionowo  

Klasa A (VI liga)Klasa A (VI liga)
Kolejka 1 - 24-25 sierpnia  Kolejka 1 - 24-25 sierpnia  

• • Huragan II WołominHuragan II Wołomin  - Mewa Krubin     - Mewa Krubin   
• • UKS GOSiR Stare Babice  - UKS GOSiR Stare Babice  - GKS Dąbrówka  GKS Dąbrówka    
• • Legion II Warszawa  - Legion II Warszawa  - Korona JadówKorona Jadów            
• • Wkra Pomiechówek  - Wkra Pomiechówek  - Rządza ZałubiceRządza Załubice      

Klasa B (Liga VII)Klasa B (Liga VII)
Kolejka 1 - 31 sierpnia-1 września  Kolejka 1 - 31 sierpnia-1 września  

• • Sokół II Serock  - Sokół II Serock  - Mazur II RadzyminMazur II Radzymin      
• • Wicher II KobyłkaWicher II Kobyłka  - Wisła Zakroczym     - Wisła Zakroczym   

Mężczyźni (24 km):
1.  Mariusz Marszałek (Sante BSA Tour) 00:58:22
2.  Adrian Jusiński (Sante BSA Tour) 00:58:25
3.  Piotr Truszczyński (Sante BSA Tour) 00:58:29
4.  Jarosław Roszkowski (New Age Fitness Sklep 

Rowerowy) 00:59:32
5.  Patryk Białek (SK Bank Team) 01:04:31
6.  Marek Długołęcki (Komobike) 01:05:25
7.  Tomasz Duda (SK Bank Team) 01:05:58
8.  Wojciech Zarzycki (Apteka Germini) 01:07:47
9.  Artur Przesław (Patnet Team) 01:11:57
10.  Wiesław Podeszwa (BGŻ KK24h) 01:13:11

Kobiety (24 km):
1.  Magdalena Sadłecka (Sante BSA Tour) 

01:07:17
2.  Agnieszka Sikora (Legion Serwis Active Jet 

Merida Team) 01:13:10
3.  Ewa Duda (Świat Rowerów Kellys Team) 

01:20:23
4.  Beata Moćko (Świat Rowerów Kellys Team) 

01:22:42
5.  Agnieszka Mażewska (BGŻ KK24h) 

01:24:04
6.  Anita Wesołowska (Warszawa) 01:30:15

A oto dokładne wyniki:

W najbliższym sezonie nasze drużyny (z terenu powiatu wołomińskiego) wystąpią w: I, III, V, VI i VII lidze. W 
porównaniu do zeszłego sezonu zanotowaliśmy awans Huraganu Wołomin, który spróbuje swych sił w III lidze.


