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Wydaje się, że w obchodach 
„Cudu nad Wisłą” z roku na rok 
bierze udział coraz większa ilość 
mieszkańców powiatu woło-
mińskiego. Dobrze, że pamięć 
o wydarzeniach z 1920 roku nie 
zamiera. O ile uczestnicy obcho-
dów zadbają przy tej okazji o po-
szerzenie wiedzy na ten temat, a 
nie będą skupiać się jedynie na  
dodatkowych  atrakcjach obcho-
dów. Amatorów pobliskich barów 
i kramów była bowiem cała rze-

sza. Miejmy nadzieję, że to tylko 
w formie krótkiej przerwy mię-
dzy historycznymi uniesieniami.

Ofi cjalnie cały cykl ofi cjalnych 
obchodów rozpoczął się 13 sierp-
nia, uroczystościami w Ząbkach 
i w Tłuszczu. Punkt kulminacyj-
ny przypadł na 15 sierpnia, kiedy 
to uroczystości przeniosły się do 
Ossowa i Radzymina.  

W Ossowie, tegoroczne obchody 
„Cudu nad Wisłą” rozpoczęła uro-
czystość odsłonięcia tablicy przy 

W dniach od 21 do 23 sierpnia 
burmistrz Ząbek Robert Per-
kowski na zaproszenie burmi-
strza Tallina Edgara Savissara 
uczestniczył w drugiej konfe-
rencji poświęconej bezpłatnemu 
transportowi publicznemu w es-
tońskiej stolicy, Tallin.

Od 1 stycznia 2013 roku Tallin jest 
pierwszą unijną stolicą, która zapew-
nia swoim mieszkańcom bezpłatne 
przejazdy transportem publicznym. 
Władze miasta tłumaczą, że jednym 
z powodów wprowadzenia darmo-
wej komunikacji było ograniczenie 
ruchu samochodowego, szczególnie 
w centrum metropolii. Ale nie tylko. 
Transport taki pomaga uczynić miasto 
bardziej atrakcyjnym dla inwestorów 
i pracowników. Zwiększa się również 
ilość osób meldujących  się w mieście.

murze obok pawilonu ekspozycyj-
nego w hołdzie Narodowi Węgier-
skiemu. Odbyło się to w ramach 
podziękowania za pomoc żołnie-
rzom polskim walczącym w 1920 
roku z bolszewickim najeźdźcą. 
Wydarzenie uświetnili żołnierze z 
I Warszawskiej Brygady Pancernej 
im. Tadeusz Kościuszki z Wesołej, 
Orkiestra Wojskowa z Siedlec oraz 
węgierska orkiestra „Csepeli Auth 
Henrik Fesztivál Fúvószenekar” 
pod batutą Jánosa Pentéka.

Świąteczny dzień 15 sierpnia za-
czął się dość nietypowo – bo od re-
lacji na żywo w programie „Kawa 
czy herbata”. Potem, już tradycyj-
nie, wystartowali uczestnicy XXII 
Międzynarodowego Półmaratonu 
ulicznego „Cud nad Wisłą” z Osso-
wa do Radzymina. Główną część 
rozpoczęła uroczysta msza św. w 
kaplicy na Cmentarzu Poległych 
pod przewodnictwem abp. Włady-
sława Ziółka, seniora Archidiecezji 
Łódzkiej, z udziałem abp. Henryka 
Hosera SAC i bp Jana Ozgi z Ka-
merunu. 

Dokończenie str. 4

Ossów 2013 r.

Radzymin 2013 r.
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MARKI

KULTURALNE:

• 1IX, godz. 9.00, lot gołębi poczto-
wych z Westerplatte

• 6 IX, godz. 9.00, bezpłatna mam-
mografi a

• 8IX , godz. 10.00, IV edycja Ma-
reckiej Ligi Szóstek Piłkarskich

ZIELONKA
• 7-8 września, Rodzinne Dni Zielonki

KOBYŁKA
• 1 września, stawy w Ossowie, Za-

wody Wędkarskie o Puchar Bur-
mistrza Kobyłki

RADZYMIN

JADÓW
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W Sanktuarium Narodowym w 
Ossowie w Panteonie Bohaterów 
odsłonięto pierwszy Pomnik Szefa 
Sztabu Generalnego  Wojska Pol-
skiego śp. Generała Franciszka Gą-
goła.

Podczas uroczystych obchodów 
93 rocznicy zwycięskiej Bitwy War-
szawskiej 1920 r. „Cudu nad Wisłą” 
15 sierpnia br. w Sanktuarium Na-
rodowym w Ossowie przy Kaplicy 
Matki Boskiej Zwycięskiej zostało 
odprawione nabożeństwo z udzia-
łem Arcybiskupa Henryka Hosera, 
Ordynariusza Diecezji Warszawsko 
– Praskiej. Liturgii przewodniczył Ks. 
Biskup Władysław Ziółek z Łodzi w 
asyście wielu kapłanów.

Po uroczystej Mszy Świętej za-
proszeni goście i uczestnicy przeszli 
do doliny 96 dębów upamiętniają-
cych ofi ary Narodowej Tragedii pod 
Smoleńskiemi, Panteonu Bohaterów, 
gdzie w ciągu roku postawiono trzy 
pomniki: Prezydenta RP Lecha Ka-
czyńskiego, Biskupa Polowego WP 
Ks. Gen. Tadeusza Płoskiego, Prezy-
denta RP na uchodźctwie Ryszarda 
Kaczorowskiego, a na obecną chwilę 
przygotowano pomnik Szefa Sztabu 
Generalnego WP Gen. Franciszka 
Gągora. W tym miejscu Ks. Dziekan 
Jan Andrzejewski, kustosz tego  Na-
rodowego Sanktuarium przybliżył 
wszystkim znaczenie tego miejsca 
oraz dalsze zamierzenia z nim zwią-
zane. Następnie zaprosił do odsłonię-
cia pomnika Gen. Franciszka Gągora 

jego małżonkę Panią Lucynę Gągor i 
inicjatora powstającego w tym Świę-
tym Miejscu Panteonu Bohaterów: 
Ryszarda Walczaka -  Przewodni-
czącego Komisji Dziedzictwa Naro-

dowego, Edukacji, Kultury i Sportu 
w Radzie Powiatu Wołomin oraz 
Posła RP naszego okręgu Mariusza 
Błaszczaka i Posła RP Antoniego 
Macierewicza a także obecnych na 
uroczystości Panów Generałów. Na-
stępnie ceremonii poświęcenia po-

mnika dokonał Ks. Arcybiskup Hen-
ryk Hozer i Ks. Biskup Władysław 
Ziółek w asyście kapłanów po czym 
wdowa po Generale ze wzruszeniem 
w imieniu własnym oraz obecnych 

na uroczystości córki i syna złożyła 
serdeczne podziękowanie na ręce Ks. 
Arcybiskupa Henryka Hosera i orga-
nizatorów.

Z kolei Przewodniczący Klubu 
Parlamentarnego PIS Mariusz Błasz-
czak  odczytał list skierowany do 

organizatorów przez Premiera Jaro-
sława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i 
Sprawiedliwości: „Jeszcze raz gorąco 
dziękując za zaproszenie, chciałbym 
wyrazić nadzieję, że Ossowski Pan-
teon Bohaterów będzie się rozrastał 
w dotychczasowym  - godnym po-
dziwu – tempie. Tego wszystkiego 

Państwu, a wszczególności pomy-
słodawcy Panteonu Bohaterów, Panu 
Ryszardowi Walczakowi, Radnemu 
Powiatu Wołomińskiego, z całego 
serca życzę.” Z wyrazami szacunku 
Jarosław Kaczyński.

Na zakończenie delegacje złożyły 

kwiaty a organizator Panteonu Boha-
terów Ryszard Walczak podziękował 
za przychylność i patronat Księdzu 
Arcybiskupowi Hoserowi i Panu Pre-
mierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu 
oraz za życzliwe słowa. Podzięko-
wania skierowano także do autorki 
popiersia Pani Magdaleny Karłowicz 
– Iwanickiej i pracowni odlewniczej 
Panów Wysockich z Warszawy a tak-
że do współfundatorów pomnika: 
Ks. Dziekana Jana Andrzejewskiego, 
Posła RP Mariusza Błaszczaka, Kon-
rada Rytla, Andrzeja Rogowskiego, 
Andrzeja Zycha, Jana Tokarskiego, 
Grzegorza Mickiewicza, Edwarda 
Olszowego, Marka Szafrańskiego, 
„Ruchu Rozwoju Gospodarczego 
Polaków”.

Po tej uroczystości wszyscy zgro-
madzeni przeszli do grobów boha-
terskich obrońców Warszawy z 1920 
r., gdzie nastąpił apel poległych i od-
danie hołdu przez złożenie wieńców.

W tym Narodowym Sanktuarium 
24 sierpnia br. modlili się pielgrzymi 
Rajdu Katyńskiego, ponad stu moto-
cyklistów w Dolinie Dębów Smoleń-
skich oddało hołd przed pomnikami: 
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, 
Prezydenta RP Ryszarda Kaczorow-
skiego, Biskupa Polowego WP Ks. 
Gen. Tadeusza Płoskiego i Szefa Szta-
bu Generalnego WP Gen. Franciszka 
Gągora. 

Ryszard Walczak 
Radny Powiatu Wołomin 

Prezes Ruchu Rozwoju 
Gospodarczego Polaków

Jeszcze kilka lat temu podwarszawska Zielonka była uważana za jednego z liderów wśród miast Powiatu Woło-
mińskiego. Atrakcyjne położenie w aglomeracji warszawskiej, przepiękna spokojna okolica, pełna uroku otacza-
jącej zieleni lasów, świetne tereny rekreacyjne. Zielonka w ostatnich latach stawała się coraz modniejsza. Przed-
siębiorcy szczególnie deweloperzy budowali coraz więcej. W Zielonce przybywało mieszkańców. Miasto tętniło 
życiem i pozytywną energią. Zaczęło się bardzo dynamicznie rozwijać w każdej dziedzinie. Ulice, przestrzeń miej-
ska Zielonki była zadbana i cieszyło oko, śmiało i z dumą mieszkańcy mówili o swoim mieście „miasto ogród”.

Powstawały nowe obiekty oświa-
towe i sportowe, budynki uży-
teczności publicznej otrzymały 
europejski standard, Miasto było 
bardziej bezpieczne dzięki jednej 
z najlepszych Straży Miejskich w 
Polsce. Służba zdrowia to jeden z 
liderów na Mazowszu. Komfort 
życia mieszkańców był coraz wyż-
szy. Zielonka mocno inwestowała 
w swoją infrastrukturę miejską. 
Edukacja, sport, kultura, rozrywka 
budziła zazdrość u wielu lokalnych 
społeczności okolicznych miast. 
Na Zielonkę patrzono z zazdrością, 
Zielonka po prostu była atrakcyj-
na i przeżywała prawdziwy boom. 
W weekendy Zielonkę chętnie 
odwiedzały tysiące warszawiaków 
korzystając z uroków lasów, akwe-
nów wodnych oraz innych atrakcji, 
których w Zielonce jest wiele. Do 
czystych lasów, do zadbanego mia-
sta z pozytywną energią chętnie się 
przyjeżdża i odpoczywa. To oczy-
wiście w dużej mierze zasługa sa-
mych mieszkańców i ich przedsta-

wicieli, którzy w ich imieniu pełnią 
służbę publiczną. To zasługa sku-
tecznego, profesjonalnego samo-
rządu lokalnego, który przy apro-
bacie społecznej zmienił na tyle 
miasto, że w Zielonce chciało się 
być i tu budować swoją przyszłość. 
Samorządu konstruktywnego i 
pozytywnego. Młodzi mieszkańcy 
chętnie tu chcieli realizować swoją 
przyszłość. Mówili Zielonka jest po 
prostu fajna, pełna uroku i dobrej 
energii. W takim mieście chce się 
żyć i realizować swoje marzenia.

Ale niestety to już wspomnienie. 
Od kilku lat Zielonka w niczym nie 
przypomina tego „dynamicznego 
lidera” wśród miast Powiatu Wo-
łomińskiego. Miasto diametralnie 
zmieniło swój pozytywny wizeru-
nek stając się miejscem, w którym 
chyba najbardziej z okolicznych 
miast widać jak  nie do końca prze-
myślana decyzja mieszkańców Zie-
lonki może mieć negatywne skutki. 
Dziś Zielonka stała się smutnym 
outsiderem miast Powiatu Wo-
łomińskiego, postrzegana jako 
zapomniane, zaniedbane i opusz-
czone miejsce. Stagnacja, marazm, 
rozczarowanie to najczęściej po-
wtarzane przymioty dzisiejszej 

Zielonki. Brak pomysłu, zburzony 
największy potencjał Zielonki – 
profesjonalny kapitał ludzki (spo-
łeczeństwo obywatelskie, samo-
rząd), chęci i dobrej pozytywnej 
energii spowodowały, że dziś Zie-
lonka w niczym nie przypomina 
europejskiego, podwarszawskiego 
miasta ogrodu, miejsca zadbane-
go, czystego, w którym chce się 
być; miejsca, z którym obywatele 
chętnie się utożsamiają; miejsca, z 
którego jest się dumnym. Często 
za powód takiego stanu podaje się 
brak pieniędzy... ale przecież Zie-
lonka nie jest „czerwoną wyspą” na 
Mazowszu czy Powiecie Wołomiń-
skim, która ma problemy fi nanso-
we. Ma je setki miast i gmin, które 
mimo kryzysu, jeszcze większych 
problemów nadal się rozwijają, 
nadal są miejscami atrakcyjnymi, 
zadbanymi, w którym przybywa 
mieszkańców, przybywa inwesty-
cji, a społeczności lokalne mają 
bardzo atrakcyjną propozycję 
m.in. w sferze kultury, rozrywki, 
sportu i rekreacji. Zielonka nie 
jest wyjątkiem, ba nie jest wcale 
w trudnej sytuacji fi nansowej, by 
tak diametralnie zmieniła się na 
niekorzyść, by była tak negatywnie 
postrzegana. Dlaczego tak się dzie-

je...? ponieważ obecny samorząd 
Zielonki nie jest konstruktywny, 
odpowiednio przygotowany mery-
torycznie, a co gorsza nastawiony 
na burzenie, a nie budowanie. Zie-
lonka była postrzegana jako miasto 
na TAK, dziś jest postrzegana jako 
miasto na NIE ! Samorząd lokal-
ny zamiast myśleć pozytywnie o 
przyszłości, rozwoju miasta myśli 
wręcz odwrotnie, blokując dyna-
miczny rozwój choćby w najważ-
niejszej sprawie dla naszego rejo-
nu, komunikacji. To ewenement 
na skalę europejską! Jaki jest tego 
efekt widzimy i ze smutkiem ob-
serwujemy. Taki jest niestety efekt 
oddania Zielonki w ręce obecnych 
samorządowców. Szkoda, że często 
społeczność lokalna nie kieruje się 
dokonując co cztery lata wyboru 
racjonalnymi argumentami,nie 
dostrzega swoich własnych sukce-
sów, nie docenia swojego własnego 
dorobku i swojego profesjonalnego 
kapitału, jakim jest profesjonalny, 
skuteczny samorząd. Emocje, sym-
patie i antypatie, w tym największy 
wróg samorządu – polityka, często 
doprowadzają do sytuacji, w której 
dokonujemy wyboru, nie zdając 
sobie sprawy z jego ogromnych 
konsekwencji i to na wiele lat. Zie-
lonka niestety jest tego smutnym 

przykładem. Miasto z tak pozy-
tywną energią, pozytywnym wize-
runkiem i takim potencjałem dziś 
jest w ogromnym kryzysie przede 
wszystkim jeśli chodzi o kapitał 
ludzki, który muszą w pierwszej 
kolejności odbudować sami miesz-
kańcy, a wtedy Zielonka znów bę-
dzie cieszyć, znów będzie radosna 
i pozytywna, znów będzie postrze-
gana w rodzinie podwarszawskich 
miast jako miejsce przyjazne, 
atrakcyjne. Zielonka kojarzy się z 
zielenią, a zielony to kolor nadziei. 
Wszystko w rękach mieszkańców 
już w przyszłym roku, kiedy to 
zadecydują jakiej chcą Zielonki 
-  czy tej sprzed kilku lat czy tej 
dzisiejszej - smutnej i apatycznej. 
Czy chcą Zielonki pozytywnej na 
TAK, czy tej negatywnej dzisiejszej 
na NIE? Wybór wydaje się jedno-
znaczny. 

Piotr Wyszyński

Piotr 
Wyszyński

PRZYJMĘ DO PRACY 
KRAWCOWE

Ząbki, ul. Moniuszki 12 

tel. 693 – 585 - 070
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Ochotnicza Straż Pożarna w Mar-
kach, po uzyskaniu odpowiednich 
uprawnień i sprzętu, rozpoczęła 
praktyczną działalność z począt-
kiem II kwartału 2013 roku. 16 lipca 
2013 roku marecka OSP brała udział 
w gaszeniu gigantycznego pożaru 
budynku byłego hotelu przy ulicy 
Okólnej, róg Słonecznej w Markach. 
Należy dodać, że OSP z Marek dotar-
ła pierwsza po Państwowej Straży Po-
żarnej z Wołomina, która przyjmuje 
zgłoszenia o zdarzeniach losowych. 

Na dzień pożaru był to pustostan 
(własność gminy Marki) około 20 lo-
kalowy, w którym nie było żadnych 
mediów. W związku z tym w opinii 
strażaków było to typowe podpalenie.  
Ponieważ w podobny sposób kilka-
dziesiąt metrów obok (również wśród 
sosen), kilka lat temu spłonęły dwa 
baraki mieszkalne (też pustostany), po 
byłym hotelu pracowniczym, miesz-
kańcy Marek, a najbardziej osiedla „w 
Sosnach” oraz Mareckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej oczekują, że Policja od-
najdzie sprawców tych czynów i więcej 
do podobnych zdarzeń nie dojdzie. 

16 sierpnia 2013 strażacy z Marek na 
polecenie PSP w Wołominie wspoma-
gali zabezpieczenie terenu po wypadku 

samochodu osobowego w Markach na 
ulicy Piłsudskiego, przy ulicy Granicz-
nej. Było to spowodowane tym, że wóz 
strażacki OSP Marki – Mercedes posia-
da wyposażenie ratownictwa medycz-
nego. I taką rolę zadysponowała, PSP 
Wołomin. Zgłoszenie Marki otrzymały 
o godzinie 9.30. Wyjazd nastąpił o 9.40. 
Dodać należy, że w wypadku zginęła 
kobieta – pasażerka. Kierowca przeżył i 
został zabrany do szpitala w Warszawie. 
Marecka OSP jeszcze przez 3 godziny 
zabezpieczała pasy ruchu na ulicy Pił-
sudskiego w kierunku Warszawy.

17 sierpnia miał miejsce pożar w ce-
gielni w Słupnie, gmina Radzymin. W 
gaszeniu brało udział 7 jednostek Stra-
ży Pożarnej, w tym OSP Marki z wo-

zem bojowym „Magirus GBA”. Spłonął 
główny budynek do wypalania cegły, 
oraz 80% wiat do przesuszania cegieł. 

Co robi OSP w Markach, na co 
dzień? Lista zajęć jest zbyt długa, by ją 
tutaj przytaczać! Wóz bojowy Magirus 
GBA, samochód techniczny Mercedes 
z wyposażeniem ratownictwa me-
dycznego mają swój garaż na terenie 
gminnym, przy ulicy Dużej. W dniu 22 
sierpnia podczas odwiedzin zastałem 
ćwiczącą grupę Młodzieżowej Dru-
żyny Pożarniczej. Zajęcia prowadził p. 
Patryk Rudnik. Z marecką OSP współ-
pracuje Związek Strzelecki „Strzelec”, 
którego członkowie są w Młodzieżo-
wej Drużynie Pożarniczej. Wszystkich 
chętnych zapraszają do współpracy.

Ryszard 
Węsierski

Nowa nawierzchnia, chodniki, od-
wodnienie i oświetlenie – to wszystko 
zyskają ulice: Przejazdowa, Ujazdowa 
i Skłodowskiej-Curie. Trwa postępo-
wanie przetargowe na budowę tych 
ulic. Oferty można składać w Urzędzie 
Miejskim przez dwa najbliższe tygo-
dnie, do 12 września. Prace powinny 
zacząć się jesienią. Na miejscu powsta-
nie nowa nawierzchnia i chodniki z 

kostki betonowej wraz ze zjazdami. Z 
ulic i chodników woda deszczowa bę-
dzie odprowadzana dzięki wpustom 
ulicznym, które zostaną podłączone 
do istniejącej kanalizacji deszczowej. W 
ramach oświetlenia projekt przewiduje 
wybudowanie trzech punktów świetl-
nych. W tym celu stare słupy zostaną 
zdemontowane i wymienione na nowe. 
Powstanie też jeden dodatkowy słup.

W 2012 r. na miejscu wybudowana została kanalizacja deszczowa

WOŁOMIN
Do 10 września br. mieszkańcy 

gminy Wołomin mogą składać 
wnioski z propozycjami do bu-
dżetu na 2014 r. Na ich podstawie 
będzie tworzony projekt budżetu. 
Jego akceptacja będzie leżała w 
rękach radnych, którzy podejmą 
decyzję w tej sprawie podczas 
głosowania na sesji.

Wniosek może złożyć każdy 
mieszkaniec Wołomina. Wystar-
czy w treści podać informację o 
zakresie rzeczowym, a następnie 
przesłać go pocztą na adres Urzę-
du Miejskiego w Wołominie (ul. 
Ogrodowa 4) lub złożyć w Kance-
larii w urzędzie. Wnioski złożone 
po 10 września nie będą rozpatry-
wane przy planowaniu budżetu. 

- Dzięki możliwości składania 
swoich propozycji mieszkańcy 
mają wpływ na to, co dzieje się w 
ich mieście i buduje w ich okolicy. 
Co roku do urzędu trafi a kilka-
dziesiąt wniosków. To na ich pod-
stawie tworzony jest budżet. Jak 
wynika z dotychczas złożonych 
pism, największe zapotrzebowa-
nie jest na remonty i budowy dróg 
i chodników, udrożnienie rowów 
melioracyjnych i rozbudowę sieci 

kanalizacji deszczowej – informu-
je burmistrz Wołomina Ryszard 
Madziar.

Tegoroczny budżet inwestycyj-
ny, który oparty był głównie na pro-
pozycjach mieszkańców, zamk-
nął się kwotą ponad 23 mln zł. 
Dzięki staraniom i wnioskom 
wołominian znalazły się w nim 
m.in.: budowa ul. Sławkowskiej, 
Szarych Szeregów, Czwartaków, 
Karpackiej, Sudeckiej, Mazur-
skiej, Pomorskiej, Ujazdowej, 
Przejazdowej, Skłodowskiej-Cu-
rie, modernizacja i rozbudowa 
oświetlenia, a także remont na-
wierzchni ulic i chodników.

Wybór nowych inwestycji re-
alizowanych w przyszłym roku 
będzie więc w znacznej mierze 
zależał od samych mieszkańców.

- Przygotowanie budżetu nie 
jest zadaniem prostym. Musimy 
dokładnie ocenić nasze dochody 
i wydatki, przeanalizować, które 
inwestycje są najpilniejsze, a któ-
re mogą zostać zrealizowane w 
późniejszym czasie - dodaje bur-
mistrz Ryszard Madziar.

red.

Tallin nie jest pierwszym miastem 
wprowadzającym takie udogodnie-
nia dla mieszkańców. Podobne roz-
wiązania posiada m.in. Mariehamn 
stolica Wysp Alandzkich, Vero Beach 
na Florydzie, we Francji w Boulogne 
– Billancourt,  Chengdu w Chinach, 
oraz nasze- nieduże miasto w Polsce, 
miasto Ząbki.

Przypomnijmy:  Ząbki od l września 
2011 uruchomiły pierwszą linię auto-
busową „Ząbki-1” na długości 13 km 
z 36 kursami w ciągu doby. Niedługo 
po tym w marcu 2012r. ruszyła kolejna 
linia „Ząbki-2”, której trasa liczy 24 km 

długości. Korzystanie z bezpłatnego 
transportu możliwe jest za okazaniem 
karty mieszkańca „JESTEM Z ZĄ-
BEK” wydawanej w Urzędzie Miasta 
Ząbki dla zameldowanych mieszkań-
ców lub odprowadzających podatki 
w naszym mieście. Ząbkowska karta 
nie służy tylko do darmowych prze-
jazdów, ale również udziela zniżek na 
zakupy i usługi oferowane prze fi rmy, 
które przystąpiły do akcji „Zniżka za 
dowód”. W najbliższej przyszłości ma 
zostać rozbudowana o chip elektro-
niczny dający nowe rozwiązania. 

Podczas panelu dyskusyjnego ka-

dra naukowa, przedstawiciele miast 
nawet w tak odległych krajach jak 
Chiny czy Nowa Zelandia dzieliły się 
doświadczeniem w funkcjonowaniu 
darmowego transportu w swoich 
aglomeracjach. Ich doświadczenia  
na pewno  posłużyły niejednemu z 
włodarzy miast, którzy w przyszłości 
pragną uruchomić taką komunika-
cję dla swoich mieszkańców. Z pew-
nością jest to niedaleka przyszłość, 
która rysuje się dla  wszystkich gmin 
i miast na całym świecie.

Bezpłatny publiczny transport po-
zwala bowiem na zmniejszenie kor-

ków na ulicach, zyskujemy na czasie 
przejazdu,  zmniejsza się stres, gdy w 
porannych godzinach  z trudnością 
szukamy wolnego miejsca parkin-
gowego w okolicach miejsca pracy.  
Dbamy także o środowisko, mniejsze 
zanieczyszczenia powietrza i hałas. 
Miasto zyskuje nowych podatników 
i dodatkowych dochód w budżecie, 
gdyż to właśnie budżet jest najwięk-
szym ograniczeniem w uruchomie-
niu i zapewnieniu komfortowego 
podróżowania przez długie lata.

W trakcie wyświetlanych prezen-
tacji, można było zauważyć, że nasze 

Dokończenie tekstu ze str. 1
ząbkowskie rozwiązania są jedny-
mi z najlepszych. Zapewniają dużą 
funkcjonalność poprzez skoordyno-
wanie rozkładu jazdy z rozkładami 
pozostałych linii autobusowych i 
PKP, tak aby pasażer mógł płynnie 
przesiadać się do innych środków 
komunikacji, nie tracąc przy tym 
cennego czasu. W rozkładzie jazdy 
uwzględnione zostały także  plany 
lekcji szkół, tak aby uczniowie na 
czas dotarli na zajęcia. Takie roz-
wiązanie umożliwia ponadto szybki 
przejazd do przychodni lekarskich, 
Urzędu Miasta oraz innych miejsc 
użyteczności publicznej.

Joanna Wysocka

Początkowo ulice te nie były 
uwzględnione w budżecie inwesty-
cyjnym na 2013 r., jednak dzięki 
oszczędnościom poprzetargowym 
udało się wygospodarować środki 
na budowę. Zaniedbane ulice poło-
żone na osiedlu Sławek-Nowa Wieś 
od lat czekały na nową nawierzch-
nię. Po ulewnych deszczach trudno 
było przejść tamtędy suchą stopą. Z 
mieszkańcami wielokrotnie spoty-
kał się w terenie burmistrz Ryszard 
Madziar, zapewniając, że dołoży 
wszelkich starań, aby ulice Przejaz-
dowa, Ujazdowa i Skłodowskiej-
-Curie jeszcze w tym roku przeszły 
gruntowną modernizację. W ze-
szłym roku na miejscu wybudowa-
na została kanalizacja deszczowa, 
powstała też dokumentacja projek-
towo-kosztorysowa budowy tych 
dróg.  red. Spotkanie burmistrza Ryszarda Madziara z mieszkańcami wiosną br.

Widok zgliszczy od strony ulicy Okólnej, po pożarze 16 lipca 2013. W 
głębi widok budynku wielorodzinnego w osiedlu „w Sosnach”, który był 
ratowany przez strażaków, przed zapaleniem się. Zdjęcie zostało wy-
konane 22 Lipca, ponad 5 tygodni po pożarze. Do chwili obecnej gmina 
nie uprzątnęła terenu!



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

5SAMORZĄD

W nabożeństwie uczestniczyło gro-
no przedstawicieli europarlamentu, 
parlamentu, lokalnych władz, ducho-
wieństwa, wojska oraz mieszkańców. 
Honorowym gościem uroczystości 
był burmistrz dzielnicy Csepel w Bu-
dapeszcie, Szilard Nemeth, który nie 
omieszkał przypomnieć wszystkim o 
tysiącletniej przyjaźni między naszy-
mi narodami. Po mszy św. w Dolinie 
Dębów Smoleńskich w obecności 
żony gen. Franciszka Gągora odsło-
nięto uroczyście jego popiersie. Jak co 

roku tłumy mieszkańców przybyły 
na rekonstrukcję Bitwy Warszawskiej. 
Uczestnicy festynu mogli wysłuchać 
oryginalnego koncertu węgierskiej 
orkiestry festiwalowej „Csepeli Auth 
Henrik Fesztivál Fúvószenekar" pod 
batutą Jánosa Pentéka. Finałem wie-
czoru był koncert gwiazdy -   zespołu 
Pectus. Nie zabrakło największych 
przebojów grupy, jak między inny-
mi ostatniego hitu „Barcelona”. A na 
koniec – niespodzianka, czyli pokaz 
sztucznych ogni oraz występ zespołu 

Cliver.
Bardzo ważnym miejscem dla 

obchodów Bitwy Warszawskiej jest 
cmentarz poległych w Radzyminie, 
gdzie 15 sierpnia odbyła się uroczysta 
msza przy udziale Wojska Polskiego. 
Po mszy nastąpił apel poległych oraz 
złożono wieńce. Cześć pamięci boha-
terom 1920 roku oddano również w: 
Ząbkach, Markach, Kobyłce, Klembo-
wie,Tłuszczu,Strachowie (gm. Jadów).   

Sylwia Kowalska

Dokończenie tekstu ze str. 1

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 

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 pomocnika 
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

Przeprowadzki, tel.: 603–625–805

Haki, tłumiki,mechanika, Zielon-
ka, tel. (22) 761-10-26

Docieplenia budynków, czysz-
czenie elewacji, szybko, solidnie, 
wieloletnie doświadczenie, fi rma 
budowlana z Dąbrówki, ul. Ko-
ścielna 37 tel. (29) 757 – 80 – 52; 
502-220-117; 502-053-214.  Tanio 
i solidnie

W związku ze zrzeczeniem się 
mandatu radnego przez Pana 
Kamila Laskowskiego, wojewoda 

Budowa kanalizacji,co natural-
ne, musi za sobą pociągnąć inwe-
stycje drogowe, gdyż sieć zazwyczaj 
budowana jest w pasie drogowym. 
Odtworzenie dróg po tak wielkiej 
ingerencji nigdy nie jest idealne, a 
po latach wymagana jest budowa 
lub remont nawierzchni.

Stąd też wiele prac w tym zakre-
sie czeka na samorząd kobyłkow-
ski. Prawda,że w tym zakresie dość 
dużo się dzieje, ale potrzeby są wciąż 
ogromne.

- Rzeczywiście dzieje się dużo, je-
śli chodzi o inwestycje drogowe, i te 
duże, i te małe- nie znaczy  nieważne. 
Czasami naprawa drogi gruntowej 
jest na wagę złota – ocenia burmistrz 
Kobyłki Robert Roguski.

Ostatnio gruntownie wyremonto-
wano:

• drogi  gruntowe: Lotników, 
fragment Rataja, Hubala i 
Skrzetuskiego.

• Na ukończeniu (przed odbio-
rem)  remont chodnika na 
ul. 11 Listopada i Kościelnej. 
(dodatkowo wykonano frag-
menty krawężników i doro-
biono dwa wjazdy)

• Wykonano nakładki asfal-
towe na fragmentach ulic 
Orzeszkowej i Słowackiego.

• Rozpoczęto prace związane 
z przebudową nawierzchni 
na ul. Boh. Ossowa.- jedna z 
głównych ulic Kobyłki.

• Za chwilę będzie remontowa-

na ulica  Traugutta.
• Trwają prace przy budowie 

drogi w ul. Chopina i Matejki 
wraz z odwodnieniem.

• Rozpoczęły się prace na par-
kingu przy ZOZ

• Została zamontowana try-
buna sportowa na stadionie 
MKS Wicher  przy ul. Napo-
leona na 120 miejsc. 

W najbliższym czasie zostaną 
ogłoszone przetargi na wykonanie:

• przebudowy ul. Żymirskiego,
• chodnika ul. Nadmeńska
• nakładki na ul. Brzozowa i ul. 

Moniuszki
• wykonanie odwodnienia 

w ulicach Broniewskiego, 
Okrzei i Narutowicza a już 
rozstrzygnięto postępowanie 
na wykonanie odwodnienia 
w ul. Pola 

To nie wszystko, w dalszym ciągu 
konserwowane są rowy  i prowadzo-
nych jest wiele innych prac:

• wykonano wpust burzowy na 
ul. Francuskiej 3 

• zlecono oczyszczenie studni, 
kratek i kanałów na ul. Boh. 
Ossowa, Fałata, Francuskiej 
i separatorów (ul. Pieniążka i 
Kościuszki).

• naprawiono podmytą skarpę 
rowu na rowie  A.

• za moment  wyremontowany 
zostanie fragment rowu (od 
ul. Szerokiej do  rowu od ul. 

Jagodowej ) 
• przebudowane również zo-

staną rowy: Przyjacielska, 
Krzywa, Francuska i Serwi-
tucka.

Cały czas rozbudowywana jest sieć 
kanalizacyjna i wodociągowa:

• zakończono prace przy budo-
wie sieci wodociągowej w ul. 
Borysów.

• trwają prace przy budowie 
sieci wodociągowej w ul. Ka-
walerii.

• uzyskano pozwolenie na bu-
dowę sieci kanalizacji sani-
tarnej w ul. Ułanów wraz z 
odgałęzieniami 

• rozstrzygnięto już postę-
powanie przetargowe na 
budowę odgałęzień kanali-
zacyjnych w ulicy Ejtnera w 
Kobyłce,

Ogłoszone zostały przetargi na:
• budowę sieci kanalizacji sani-

tarnej w drodze dojazdowej 
od ul. Rataja w Kobyłce.

• budowę sieci kanalizacji sani-
tarnej wraz z odgałęzieniami 
w ul. Szwoleżerów w Kobyłce

• budowę sieci wodociągowej 
w ulicach Przyjacielskiej i Go-
spodarczej w Kobyłce

Trwają prace przy budowie oświe-
tleń ulic Poziomkowej, Bolesława 
Śmiałego, Kresowej, Ks. Zycha i Mo-
drzewiowej.

TŁUSZCZ

mazowiecki wydał zarządzenie o 
przeprowadzeniu wyborów uzu-
pełniających do Rady Miejskiej w  
Tłuszczu w okręgu wyborczym 
nr 2. Wybory odbędą się 22 wrze-
śnia br.  

Radzymin 2013 r. Ząbki 2013 r.

Radzymin 2013 r.
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mgr Anna 
Susidko

Halina Raszka 
vel Rzepa

W poprzednim artykule pisa-
łam o nieprofesjonalnych spo-
sobach rekrutowania i o tym jak 
się przygotować do rozmowy re-
krutacyjnej.

W tym artykule poruszę prze-
ciwległy biegun – sytuacji kiedy 
pracujemy, i praca ta tak pochła-
nia, że nie  mamy ani czasu, ani 
przestrzeni na inne formy ak-
tywności, czasami nawet na sen.

Jakiś czas temu spotkałam się z 
pracownikiem jednego z banków. 
Człowiek ten, w wieku 30 lat, 
jest całkowicie siwy. Od 5 lat śpi 
3-4 godziny dziennie. Do pracy 
wstaje przed piątą rano, co aku-
rat nie jest wielkim wyczynem. W 
ciągu dnia wychodzi z banku na 
godzinny lunch. Natomiast szo-
kujące są godziny powrotów – o 
1.00 w nocy (następnego dnia) 
opuszcza biuro. Do domu dociera 
około 2.00.  Niedawno „zorien-
tował się”, że jego dzieci mają już 
4 i 6 lat. Nie wie co lubią, czym 
się interesują, jakie mają obawy, 
z kim się przyjaźnią…. Mężczy-
zna ten każdą sobotę (w okresie 
wiosna, lato, jesień) poświęca na 
skoszenie trawy na działce ota-
czającej dom, w którym mieszka 
jego rodzina a on… nocuje. Po-
wierzchnia tej działki to 2 600m2. 
Dla wielu marzenie. Ale czas po-
trzebny na utrzymanie trawnika 
w dobrej stanie to kilka godzin. 
W niedziele… zazwyczaj nie wie 
dokładnie jak mu mijają niedzie-
le. Właściwie już około południa 
zaczyna powoli planować co i w 
jakiej kolejności wykona następ-
nego dnia w pracy. Czuje się jak 
w jakimś amoku. Nie potrafi  się 
wyrwać z tego kręgu. Nie potra-
fi , a nawet nie wie czy chce bo… 
co robić zamiast? I koszty życia, 
standard, do którego cała rodzina 
przywykła. Dzień za dniem, dzień 
za dniem tak samo od lat.

Prawdopodobnie każdy z Czy-
telników mógłby postawić, w opi-
sanym powyżej przypadku, trafną 
diagnozę. Człowiek ten cierpi na 
pracoholizm. Cóż to jest tak do-
kładnie?

Pracoholizm jest rodzajem 
uzależnienia psychicznego. Ob-
jawia się obsesyjną wewnętrzną 
potrzebą ciągłego wykonywania 
pracy, kosztem innych czynności, 
również rodziny, snu i odpoczyn-
ku. Pracoholizm cechuje brak 
umiaru, ciągłe myślenie i irra-
cjonalne przywiązanie do pracy 
oraz nieumiejętne korzystanie z 
wolnego czasu. Z czasem dni wol-
ne od pracy powodują poczucie 
dyskomfortu, a chwile poświę-
cone na czynności, nie związane 
z pracą, traktowane są jako czas 
stracony.

Bryan Robbinson wyróżnił kilka 
rodzajów pracoholizmu. Są to:
• PRACOHOLIK NIEUGIĘTY – 

osoba pracująca kompulsywnie 
przez cały tydzień. Bardzo pilnuje 
wyznaczonych terminów. Praca 
jest dla niej ważniejsza od relacji z 
innymi ludźmi. Sprawia wrażenie 
osoby bezwzględnej i niewrażli-
wej na potrzeby bliskich, co ne-
gatywnie wpływa na ich relacje. 
Wśród pracodawców ceniony 
głównie za odpowiedzialność.

• PRACOHOLIK BULIMICZNY 
– sprawia wrażenie uciekającego 
od pracy, ponieważ pozostawia 
zadania na ostatni moment, re-
alizując je w bardzo intensywnym 
trybie pracy, bez przerw i z mak-
symalnym zaangażowaniem. Po 
tym okresie następuje faza zmę-
czenia, niechęci i unikania pracy. 
Ten typ pracoholika nie rozpo-
czyna zadania we wcześniejszym 
terminie, ponieważ boi się, iż za-
danie nie będzie wykonane per-
fekcyjnie. Pracoholik bulimiczny 
przez cały czas przeżywa wzrost 
napięcia, dopiero wysokie napię-
cie i lęk oraz presja czasu uaktyw-
nia działanie.

• PRACOHOLIK Z DEFICYTEM 
UWAGI – praca jest źródłem sty-
mulacji, pracownik taki łatwo się 
nudzi, zaczyna więc kilka zadań 
równocześnie. Pracuje bardzo in-
tensywnie, ale bez sensownej stra-
tegii pracy. W rezultacie prowadzi 
to do konieczności poprawiania 
wszystkiego od początku.

• PRACOHOLICY DELEKTU-
JĄCY SIĘ PRACĄ – pracują 
wolno, dokładnie, wraz z planem 
strategicznym. Mimo wszystko 
boją się, że rezultat nie będzie per-
fekcyjny, dlatego trudno im uznać 
pracę za skończoną.

Na koniec mini sprawdzian dla 
każdego.

JEŻELI: Pracujesz ok. 50 godzin 
tygodniowo; Regularnie „zabie-
rasz” pracę do domu albo zostajesz 
po godzinach; Po pracy nie umiesz 
wyłączyć telefonu lub poczty elek-
tronicznej; Nie masz czasu dla bli-
skich i przyjaciół; Nie masz czasu 
na relaks, hobby czy sport; Podczas 
pracy nie odczuwasz upływającego 
czasu; Ciągle wydaje Ci się, że mo-
żesz pracować lepiej - jesteś perfek-
cjonistą,; Masz poczucie bycia nieza-
stąpionym; Każdą pomyłkę w pracy 
traktujesz jak porażkę; Gotów jesteś 
zrezygnować dla pracy z urlopu. 
UDAJ SIĘ NA TERAPIĘ. 

W takim wypadku bowiem samo-
dzielne wyrwanie się z pracoholizmu 
może być bardzo trudne lub nawet 
niemożliwe, a przyczyna prawdopo-
dobnie tkwi głęboko ukryta w kon-
strukcji osobowości.

mgr Anna Susidko

psycholog, psychoterapeuta

tel.723 09 80 70

www.groas.eu

Praca w godzinach nadliczbo-
wych wynika z ciążącej na pracow-
niku powinności dbania o dobro 
zakładu pracy. 

Dopuszczalna jest w razie:
1. konieczności przeprowadze-

nia akcji ratowniczej w celu 
ochrony życia, zdrowia, mie-
nia, środowiska albo usunię-
cia awarii;

2. szczególnych potrzeb pra-
codawcy, czyli okoliczności, 
których z góry nie można 
przewidzieć (ustala je samo-
dzielnie pracodawca lub oso-
ba działająca w jego imieniu). 

Pracownik nie może dokonywać 
samodzielnej oceny, czy potrzeby 
pracodawcy uzasadniają pracę w 
nadgodzinach. W przypadku, gdy 
odmówi wykonania pracy, pono-
si odpowiedzialność za naruszenie 
swoich podstawowych obowiązków. 
Takie zachowanie może nawet do-
prowadzić do nałożenia na niego 
kary porządkowej, a w skrajnych 
przypadkach może być podstawą 
rozwiązania umowy o pracę.

Zarówno Pracodawca, jak i Pra-
cownik powinni znać regulacje pra-
wa pracy w zakresie ilości godzin 
nadliczbowych w roku.

Praca w godzinach nadliczbowych 
jest limitowana: 

a) w skali doby, 
b) w skali tygodnia (w okresie roz-

liczeniowym), 

c) w skali roku kalendarzowego.
Maksymalna liczba godzin nad-

liczbowych w skali doby wynika po-
średnio z przepisów Kodeksu pracy 
o odpoczynku dobowym i zależy 
od systemu i rozkładu czasu pracy, 
w jakim jest zatrudniony konkretny 
pracownik. Ze względu na koniecz-
ność zagwarantowania pracowni-
kowi 11-godzinnego odpoczynku 
dobowego, czas pracy wraz z pracą 
nadliczbową nie może przekroczyć 
13 godzin na dobę.

Tygodniowy czas pracy łącznie z 
godzinami nadliczbowymi nie może 
przekraczać przeciętnie 48 godzin w 
przyjętym okresie rozliczeniowym. 
Ograniczenie to nie dotyczy jed-
nak pracowników zarządzających w 
imieniu pracodawcy zakładem pracy. 

Liczba godzin nadliczbowych 
przepracowanych w związku ze 
szczególnymi potrzebami pracodaw-
cy nie może przekroczyć dla poszcze-
gólnego pracownika 150 godzin w 
roku kalendarzowym.  Z kolei praca 
związana z koniecznością prowadze-
nia akcji ratowniczej nie jest limito-
wana.

W układzie zbiorowym pracy lub 
w regulaminie pracy albo w umowie 
o pracę, jeżeli pracodawca nie jest 
objęty układem zbiorowym pracy 
lub nie jest obowiązany do ustalenia 
regulaminu pracy, jest dopuszczalne 
ustalenie innej liczby godzin nad-
liczbowych w roku kalendarzowym. 
Wskutek tego nie może jednak dojść 
do przekroczenia przeciętnej 48-go-
dzinnej tygodniowej normy czasu 
pracy, tj. w skali roku 416 godzin 
nadliczbowych.

Faktycznie jest to nierealne, po-

nieważ przy tym założeniu pracow-
nik nie mógłby wykorzystać nawet  
1 dnia urlopu wypoczynkowego, a 
taki stan jest sprzeczny z regulacjami 
dotyczącymi urlopów wypoczynko-
wych.  

Podstawa prawna: art. 131, art. 
132, art. 151 § 3 i 4, art.152  Kodek-
su pracy

Halina Raszka vel Rzepa
Kancelaria Doradztwa 

Podatkowego Skłodowscy 
sp. z o.o.

ul. Kościuszki 43
tel. 22 242 60 00
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To już dziesięć lat minęło od 
zarejestrowana sekcji kultury-
styki i wyciskania sztangi leżąc 
w Polskim Związku Kulturystyki 
Fitness i Trójboju Siłowego. Po-
wodem zarejestrowania sekcji 
było przejście do MKS „Wicher” 
wielokrotnego mistrza i rekor-
dzisty Polski, Europy i Świata w 
wyciskaniu i trójboju siłowym 
Andrzeja Stanaszka.

Statut związku mówi, że w za-
wodach rangi mistrzostw Polski 
startować mogą tylko zawodnicy 
zrzeszeni w klubach zarejestrowani 

w P.Z.K.F i T.S. Dobrze się stało że 
trafi ł do klubu ten bardzo utytu-
łowany zawodnik, bo już w 2003 r 
zdobył on dla naszego klubu sześć 
medali w mistrzostwach Polski i 
Świata. Również w tym samym 
roku dwóch naszych juniorów na 
mistrzostwach Polski juniorów do 
18 lat w wyciskaniu zdobywa me-
dale: Paweł Pietrak - srebrny i Pa-
tryk Matysiak - brązowy. Od tego 
czasu w każdych mistrzostwach 
Polski, w których startowali nasi 
zawodnicy zawsze wracali z me-
dalami. Sukcesywnie z roku na rok 

medali było więcej.
Niemal co roku organizowaliśmy 

mistrzostwa klubu i Kobyłki. Pod-
czas organizowanych w Kobyłce za-
wodów startowało wielu czołowych 
zawodników z całego kraju, byli 
wśród nich medaliści mistrzostw 
świata. W latach 2003 do 2009 w 
mistrzostwach Polski i Świata za-
wodnicy naszego klubu zdobyli 29 
medali. Znaczący postęp nastąpił 
od 2010 roku ,w którym to roku 
zdobyliśmy 15 medali w 2011 roku 
aż 33 medale a w 2012 - 34. W 2013 
roku możemy pochwalić się zdoby-
ciem już 26 medali a rok się jeszcze 
nie skończył.

W dziesięcioleciu tym w mistrzo-
stwach świata z MKS Wicher star-
towało 8 zawodników i zdobyli 10 
medali. Startując w mistrzostwach 
Polski do chwili obecnej zdoby-
li 128 medali w tym aż 53 złote 
ustanowili ponad 50 razy rekordy 
kraju juniorów i seniorów. W tym 
czasie 12 zawodników było powo-
ływanych do kadry narodowej. Aż 
osiem razy MKS „Wicher” wygrał 
na Mistrzostwach Polski klasyfi -
kację drużynową. Od trzech lat je-
steśmy niepokonani w klasyfi kacji 
drużynowej juniorów do 16 i 18 lat.

Poza wyciskaniem również i w 
trójboju zdobywali nasi zawodnicy 
medale i ustanawiali rekordy kraju 
i świata a najbardziej wartościowe 
wyniki osiągał wspomniany An-
drzej Stanaszek, który ustanawiał 
rekordy świata w przysiadach i 
wyciskaniu oraz trójboju. Na orga-
nizowanych przez MKS „Wicher” 
i miasto Kobyłka zawodach w wy-
ciskaniu sztangi leżąc występowali 
z pokazem znani kulturyści, Piotr 
Głuchowski v-ce mistrz świata i 
mistrz świata weteranów Walde-
mar Nol. 

W 2010 roku na Otwartych Mi-
strzostwach MKS „Wicher” poza 
czołówką krajową na czele z mi-
strzem świata seniorów Karolem 
Kołtońskim i mistrzem świata  
juniorów Bogusławem Waszczu-
kiem startował też reprezentacja 
wyciskaczy z Litwy. Na tych mi-
strzostwach publiczność licznie 
zgromadzona mogła zobaczyć jak 
Karol Kołtoński wyciskał 310 kg 
o 2,5 kg  więcej od należącego do 
niego rekordu świata. W kwietniu 
2013 roku MKS „Wicher” Kobyłka 
był organizatorem Otwartych Mi-
strzostw Mazowsza w wyciskaniu 
leżąc w których to zawodnicy Wi-
chru  zdobyli aż 11 medali.

Publiczność po raz pierwszy 
mogła obserwować jak wyciskają 
na ławeczce panie. Nasze zawody 
zaszczyciła swoją obecnością wie-
lokrotna mistrzyni i rekordzistka 
świata Justyna Kozdryk, która wy-
grała bez problemu. Od początku 
istnienia sekcji nasi zawodnicy w 
mistrzostwach świata zdobyli 10 
medali.

Podsumowując minione dziesię-
ciolecie należy dodać, że rok 2013 
jest dla naszej sekcji bardzo dobry, 
bo aż czterech naszych zawodni-
ków (wychowanków klubu) wy-
startowało w mistrzostwach świata 
i zdobyli trzy medale.

W tym sprawozdaniu nie opisa-
łem startów w zawodach regional-
nych, w których nasi zawodnicy 
również zdobywali medale i pu-
chary. Sukcesów tych by nie było 
gdyby nie wydatna pomoc Urzędu 
Miasta Kobyłka i stałych naszych 
sponsorów na czele z: Zakładem 
Mięsnym Tur, Zakładem Mięsno-
-Wędliniarskim Mareta i Zakładem 
Top-Jur. Dlatego też bardzo, bardzo 
chcę im podziękować za wieloletnią 
współpracę.  

Stanisław Bielewicz

Magdalena Hniedziewicz to 
osoba, o której można pisać bar-
dzo dużo. Malarka, pisarka, kry-
tyk sztuki… Jednak najbliższe 
jej sercu jest kontynuowanie  ro-
dzinnych  tradycji artystycznych,  
poprzez malowanie na szkle, 
tworzenie miniatur o tematyce 
sakralnej.  Rodzinny dom Pani 
Magdaleny położony jest w Zie-
lonce. O twórczości, podejściu do 
sztuki rozmawiam z tą wszech-
stronna artystką. 

 Jest Pani artystką ciągle obecną 
w naszym lokalnym świecie kul-
turalnym, ale nie zapominajmy, 
że cieszy się Pani sławą nie tylko 
w Polsce, ale i za granicami kra-
ju, gdzie ma Pani swoich stałych 
kolekcjonerów. Gdzie ze swoją 
twórczością czuje się Pani lepiej? 
U nas, czy w "wielkim świecie"?

To prawda,  jest kilka, może kil-
kanaście osób kolekcjonujących 
moje miniatury, niektórych znam 
osobiście, innych, zwłaszcza z za-
granicy - nie. Znacznie lepiej czuję 
się w Polsce, mam z moimi od-
biorcami bliższy, czasem bardzo 
bezpośredni kontakt, choć gene-
ralnie pośredniczą pomiędzy nami 
galerie, z którymi współpracuję - w 
Warszawie, Zakopanym, Krako-
wie, Lublinie, Toruniu...

Czuje się Pani doceniana przez 
odbiorców Pani malarstwa i po-
ezji?

Jeżeli chodzi o malarstwo, to 

czuję się wręcz rozpieszczana przez 
moich odbiorców. Szalenie lubię 
sytuację, gdy ktoś ma do wyboru 
kilka, czasem kilkanaście moich 
miniatur - zastanawia się, waha, 
porównuje. Naprawdę widzę wów-
czas, że mu się moje obrazeczki po-
dobają. A to zawsze cieszy.

A poezja? Cóż, moja poezja jest 
wyciszona, bardzo prywatna,  in-
tymna i... nie tak łatwo z nią się 
zapoznać. Jedyny tomik, jaki wy-

dałam, jest praktycznie trudno do-
stępny, rozszedł się zresztą chyba 
tylko wśród znajomych. Usłysza-
łam od nich wiele miłych słów, to 
bardzo cieszy, ale tak naprawdę te 
wiersze powstawały dla mnie sa-
mej, z wewnętrznej potrzeby.

Czy jako krytyk sztuki surow-
szym okiem spogląda Pani na 
własne prace?

Jako krytyk sztuki zaliczam moje 
miniatury bardziej do kategorii 

"rzemiosła artystycznego", niż do 
"Sztuki "(tej przez duże S).

A jako krytyk sztuki potrafi ła-
by Pani stworzyć dziesiątkę naj-
lepszych artystów naszego powia-
tu?

Staram się śledzić wystawy Ga-
lerii przy Fabryczce, pojawiają się 
tam czasem ciekawe osobowości, 
dużo jest twórców autentycznie 
zaangażowanych w to, co robią, 
malujących "sercem"; to bardzo uj-
mujące...

Częściej Pani pisze czy maluje?
Och, nie ma nawet porównania. 

Ja maluję właściwie stale. Mam 
sporo zamówień, te moje minia-
tury znakomicie nadają się na pre-
zenty, a że są niedrogie...

A wiersz musi sam "przyjść" do 
mnie. Notuję go wtedy na czym-
kolwiek, na jakimś skrawku papie-
ru, za jakiś czas do niego wracam, 
coś poprawiam, zmieniam - cza-
sem po prostu wyrzucam.

W swojej całej twórczości chce 
Pani pokazać świat piękniejszym 
czy takim jaki jest?

Ja nie pokazuję świata, a mój 
do niego stosunek: swoje emocje, 
uczucia, spostrzeżenia - zwłaszcza 
w poezji. Bo miniatury to jest pew-
na ściśle określona konwencja i 
zamknięty krąg tematyki - szeroko 
rozumiane malarstwo o tematyce 
sakralnej.

Ma Pani swój ulubiony obraz i 
wiersz?

Jeżeli pyta Pani o mój obraz czy 
wiersz, to nie. A jeżeli o inne - 
trudno odpowiedzieć. Całe życie 
czytałam mnóstwo poezji, chętnie 
na głos, dziesiątki wierszy umiem 
na pamięć, moje upodobania 
zmieniają się. Podobnie jest z ob-
razami - jestem historykiem sztuki, 

trochę jeżdżę po świecie, oglądam 
albumy, przesiaduję w muzeach. 
Jest tyle wspaniałego malarstwa, że 
trudno mi wskazać na coś jednego, 
konkretnego.

Kiedy i gdzie można w najbliż-
szym czasie spotkać się z Pani 
twórczością?

Nie robię wystaw, pokazuję swo-
je miniatury na kiermaszach w Ga-
lerii przy Fabryczce, bardzo lubię 
ich atmosferę, zawiązujące się tam 
znajomości, niemal przyjaźnie, 
spotkania z ludźmi oglądającymi, 
podziwiającymi bądź przecho-
dzącymi obojętnie, czuję się tam 
naprawdę członkiem naszej małej, 
lokalnej społeczności.

Gdyby nie była Pani artystą i 
krytykiem sztuki, kim mogłaby 
Pani być...?

Kim mogłabym być? Naprawdę 
trudno odpowiedzieć. Robiłam już 
w życiu kilka różnych rzeczy - pra-
cowałam w redakcji, prowadziłam 
galerię, uczestniczyłam przez całe 
lata 80-te w ruchu Kultury Nieza-
leżnej. Ale też wydawałam pismo, 
nawet dwa: na początku lat 90. 
lokalne, zielonkowskie, a potem, 
przez kilkanaście lat kwartalnik 
poświęcony sztuce i kulturze. Zaj-
muję się czasem redakcją i korektą 
dla wydawnictw, bardzo aktywnie 
działam społecznie, w Towarzy-
stwie Przyjaciół Zielonki, z pa-
sją fotografuję, może powinnam 
pokazywać czasem moje zdjęcia? 
Mogłabym być na pewno podróż-
nikiem...

Ale i bez tego uważam, że mam 
bogate, ciekawe życie i wielkie 
szczęście, że przez tyle lat robiłam 
właściwie zawsze tylko to, co ko-
chałam. I nadal to robię.

Rozmawiała
Sylwia
Kowalska

Magdalena Hniedziewicz



WWW.WIADOMOSCIPW.PL

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

8 sport

Z piłkarskich boisk powiatu wołomińskiego

Nazwa M. Pkt. Bramki
1.  Hutnik Warszawa 5 12 18-1
2.  Bóbr Tłuszcz 5 10 7-3
3.  Dolcan II Ząbki 5 8 9-6
4.  Sokół Serock 4 8 10-6
5.  Marcovia 2000 Marki 3 7 8-1
6.  Legionovia II 

Legionowo
2 6 3-0

7.  Vulcan Wólka 
Mlądzka (Otwock)

4 6 11-9

8.  Legion Warszawa 4 6 5-6
9.  Olimpia Warszawa 4 5 7-9
10.  Dąb Wieliszew 5 4 9-14
11.  Grom Lipowo 4 4 8-10
12.  Mazur Radzymin 4 4 7-13

13.   AON Rembertów 
(Warszawa)

5 4 4-14

14.  Wicher Kobyłka 3 2 1-4
15.  Ryś Laski 3 1 1-3

16.  WKS Rząśnik 4 0 3-12

Nazwa M. Pkt. Bramki
1.  GKS Bełchatów 5 13 10-1
2.  Dolcan Ząbki 5 11 14-4
3.  Arka Gdynia 5 10 10-2
4.  Wisła Płock 5 9 10-7
5.  Chojniczanka 

Chojnice
5 8 6-4

6.  Flota Świnoujście 5 8 5-6
7.  Górnik Łęczna 5 7 6-6

8.  GKS Katowice 5 7 4-7
9.  Olimpia Grudziądz 5 7 5-9
10.  Okocimski KS 

Brzesko
5 6 5-4

11.  Kolejarz Stróże 5 6 5-6
12.   Energetyk ROW 

Rybnik
5 5 8-8

13.   Termalica Bruk-Bet 
Nieciecza

5 5 5-6

14.  Stomil Olsztyn 5 4 3-4

15.  Puszcza Niepołomice 5 4 5-7

Nowy sezon piłkarski nadspo-
dziewanie dobrze rozpoczęli piłka-
rze Dolcanu Ząbki. Po 5 kolejkach  
nasza najlepsza drużyna zajmuje 2 
miejsce, zdobywając 11 pkt. Zna-
komity też jest bilans bramkowy 
(14-4). Jeszcze nigdy nie zdarzyło 
się, aby dwóch piłkarzy Dolcanu 
przewodziło liście najlepszych 
strzelców. Grzegorz Piesio i Da-
riusz Zjawiński zdobyli już po 5 
goli.

Nieco rozczarowani mogą być 
kibice wołomińskiego Huraganu, 
który po awansie gra od tego sezonu 
w III lidze. Jednak bez większych re-
welacji. Drużyna po 4 meczach zdo-
była tylko 1 pkt. po bezbramkowym 
remisie. 

Najwięcej naszych drużyn gra w 
lidze okręgowej (V liga). Występują 
w niej: drugi zespół Dolcanu Ząbki, 
Marcovia 2000 Marki, Wicher Ko-
byłka, Mazur Radzymin oraz Bóbr 
Tłuszcz.

Jak na razie spośród nich najlepiej 
wypada Bóbr Tłuszcz plasując się 
na 2 pozycji. Równie wysoko może 
zajść Marcovia, która ma jeszcze kil-
ka zaległych spotkań.

Poniżej przedstawiamy dotych-
czasowe wyniki naszych zespołów 
oraz terminarz wrześniowych spo-
tkań. red.

Liga 1
Za nami:

Kolejka 1  (27-28 lipca)   
Olimpia Grudziądz 0-5 Dolcan 
Ząbki  
Kolejka 2  (3-4 sierpnia)  
Dolcan Ząbki 2-1 Termalica Bruk-
-Bet Nieciecza  
Kolejka 3  (10-11 sierpnia)  
Stomil Olsztyn 1-1 Dolcan Ząbki
Kolejka 4  (17-18 sierpnia)  
Dolcan Ząbki 4-0 GKS Tychy
Kolejka 5  (24-25 sierpnia)  
Wisła Płock 2-2 Dolcan 

Przed nami:
Kolejka 6 (31 sierpnia-1 września)  
Dolcan Ząbki - Flota Świnoujście  
1 września, 12:15 
Kolejka 7  (7-8 września)  
Sandecja Nowy Sącz - Dolcan 
Ząbki  7 września, 18:00 
Kolejka 8 (14-15 września)
Dolcan Ząbki - Okocimski KS 
Brzesko  14 września, 16:00 
Kolejka 9 (21-22 września)
GKS Katowice - Dolcan Ząbki  
21 września, 19:00 
Kolejka 10 (28-29 września)
Dolcan Ząbki - Miedź Legnica  
29 września, 12:00 

III liga
Za nami:

Kolejka 1 (10-11 sierpnia)  
Huragan Wołomin 1-3 Broń Ra-
dom
Kolejka 2 (14 sierpnia)  
Mazur Karczew 0-0 Huragan Wo-
łomin 
Kolejka 3 (17-18 sierpnia)  
Huragan Wołomin 0-1 Pogoń Gro-
dzisk Mazowiecki
Kolejka 4  (24-25 sierpnia)  
GKS II Bełchatów 2-1 Huragan Wo-
łomin

Przed nami:
Kolejka 5  (31 sierpnia-1 września)  
Huragan Wołomin - Ursus Warsza-
wa  31 sierpnia, 14:00 
Kolejka 6  (4 września)  
Zawisza Rzgów  - Huragan Woło-
min  4 września, 16:00
Kolejka 7  (7-8 września)  
Huragan Wołomin  - WKS Wieluń  
7 września, 14:00
Kolejka 8 (14-15 września)  
Legia II Warszawa - Huragan Wo-
łomin   
Kolejka 9  (18 września)  
Huragan Wołomin - Mechanik Ra-
domsko  18 września, 16:30 
Kolejka 10  (21-22 września)  
Pilica Białobrzegi - Huragan Woło-
min  22 września, 15:00 
Kolejka 11  (28-29 września)  
Huragan Wołomin - Omega Klesz-
czów  28 września, 14:00

V liga (okręgowa)
Za nami:

Kolejka 1  (10-11 sierpnia)  
Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock)  1
-1 Dolcan II Ząbki
Hutnik Warszawa 4-0 Mazur Radzy-
min

Dąb Wieliszew 0-2 Bóbr Tłuszcz 
Wicher Kobyłka - Legionovia II Le-
gionowo  10 sierpnia, 17:00 mecz się 
nie odbył - goście nie dojechali 
Ryś Laski  0-1 Marcovia 2000 Marki
Kolejka 2 (14 sierpnia)  
Ryś Laski  1-1 Wicher Kobyłka
Bóbr Tłuszcz 1-0 Legion Warszawa
Mazur Radzymin  - Sokół Serock  14 
września, 17:00 w pierwotnym termi-
nie (14 sierpnia) odwołany 
Dolcan II Ząbki  1-0 Hutnik Warsza-
wa
Kolejka 3 (17-18 sierpnia)
Sokół Serock 2-2 Dolcan II Ząbki
Dąb Wieliszew 3-3 Mazur Radzymin
Bóbr Tłuszcz 1-1 Marcovia 2000 
Marki
Kolejka 4 (21 sierpnia)  
Bóbr Tłuszcz  3-0 Wicher Kobyłka
Grom Lipowo - Marcovia 2000 Mar-
ki  28 sierpnia, 17:00 w Józefowie / w 
pierwotnym terminie (21 sierpnia, 
20:00) odwołany 
Mazur Radzymin  4-0 Legion War-
szawa
Dolcan II Ząbki  4-1 Dąb Wieliszew
Kolejka 5 - 24-25 sierpnia    
Legion Warszawa 2-1 Dolcan II Ząb-
ki 
Marcovia 2000 Marki 6-0 Mazur Ra-
dzymin
Wicher Kobyłka 0-0 Grom Lipowo
Legionovia II Legionowo 2-0 Bóbr 
Tłuszcz

Przed nami:
Kolejka 6 (31 sierpnia-1 września)
Bóbr Tłuszcz - Ryś Laski   
Mazur Radzymin  - Wicher Kobyłka
Dolcan II Ząbki  - Marcovia 2000 
Marki
Kolejka 7  (4 września)  
Marcovia 2000 Marki  - AON Rem-
bertów (Warszawa)   
Wicher Kobyłka - Dolcan II Ząbki   
Legionovia II Legionowo - Mazur Ra-
dzymin
Kolejka 8  (7-8 września)    
Mazur Radzymin - Ryś Laski   
Dolcan II Ząbki - Legionovia II Le-
gionowo   
AON Rembertów (Warszawa) - Wi-
cher Kobyłka   
Olimpia Warszawa - Marcovia 2000 
Marki   
Kolejka 9 (14-15 września)   
Marcovia 2000 Marki - WKS Rzą-
śnik   
Wicher Kobyłka  - Olimpia Warsza-
wa   
Ryś Laski - Dolcan II Ząbki   
Bóbr Tłuszcz  - Grom Lipowo
Kolejka 10 (21-22 września)   
Mazur Radzymin  - Bóbr Tłuszcz   
WKS Rząśnik  - Wicher Kobyłka   
Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock)  - 
Marcovia 2000 Marki   
Kolejka 11 (28-29 września)  
Marcovia 2000 Marki - Hutnik War-
szawa   
Wicher Kobyłka - Vulcan Wólka 
Mlądzka (Otwock)    
Bóbr Tłuszcz  - Dolcan II Ząbki   
Grom Lipowo  - Mazur Radzymin

Tabela I ligi Tabela V ligi


