
Kapituła Konkursu „Wzorowa Gmi-
na” bardzo wysoko oceniła poczynione 
przez władze miasta w ostatnim czasie 
inwestycje wspierające rozwój. - Środki 
fi nansowe przeznaczane

są wielotorowo, przyczyniając się do 
powstawania nowych obiektów sporto-
wych, oświatowych czy miejskich dróg. 
To świadczy o doskonałej znajomości 
potrzeb mieszkańców, których z roku 
na rok jest coraz więcej – o około tysiąc 
osób. Placówki oświatowe są prawdzi-
wym oczkiem w głowie władz samo-
rządowych, które doceniają ogromne 
zapotrzebowanie na edukację,  zwłaszcza 
przedszkolną – głosi uzasadnienie Kapi-
tuły.

Członkowie Kapituły byli pod wraże-

niem wyposażenia szkół. Zwłaszcza pra-
cowni przyrodniczych, geografi cznych, 
pracowni technicznych czy edukacji 
wczesnoszkolnej. Zaskoczeniem w sto-
sunku do innych miast i gmin – oczy-
wiście pozytywnym – jest wykorzystanie 
robotów czy drukarek 3D, a także pełna 
komputeryzacja edukacji (dzienniki 
elektroniczne).

Innym ważnym czynnikiem świad-
czącym o rozwoju miasta jest dbanie o 
infrastrukturę sportową i kulturę fi zycz-
ną. MOSiR prowadzi działalność zwią-
zaną z tworzeniem odpowiednich wa-
runków do uprawiania sportu i rekreacji 
oraz unowocześniania i rozwijania bazy 
rekreacyjno-sportowej.

Uroczysta gala wręczenia nagród od-
była się 10 marca podczas organizowa-
nego przez Marecki Klub Kobiet z Pasją 
IV Konwentu Kobiet "Szminka 2019".

W niedzielę w zabytkowych wnę-

trzach Pałacyku Briggsów królowały 
Panie. To dla nich były przygotowane 
różnorodne atrakcje, a wśród nich  gala 
wręczenia nagród  w konkursie „KOBIE-
TA Z MARKĄ 2019”. Na scenie mogli-

śmy podziwiać wspaniałe, aktywne, kre-
atywne i przedsiębiorcze kobiety, które 
poprzez swoją działalność wpływają na 
rozwój Miasta.
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Kobiety z Marką 2019

Ząbki liderem rozwoju

Wyróżnia je pasja, niespożyta energia i pomysłowość. Pani Joanna Broma, Pani Jadwiga Bieniek, Pani Joanna Piotrowska i 
Pani Emilia Oleksiak – to laureatki ogłoszonego przez burmistrza Jacka Orycha konkursu „Kobieta z Marką 2019”.

Kapituła Konkursu „Wzorowa Gmina” jednogłośnie podjęła decyzję o przyzna-
niu dla Miasta Ząbki tytułu specjalnego – Lider Rozwoju. Na uroczystej gali statu-
etkę odebrała burmistrz Małgorzata Zyśk oraz jej zastępca Wojciech Gut.
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To będzie nietypowe wydarzenie – za-
chęcają organizatorzy akcji. 30 i 31 marca 
(od 11.00 do 19.00) młodzi mieszkańcy 
naszego miasta będą mogli się znaleźć w 
krainie klocków LEGO. Do dyspozycji 
uczestników będą trzy bezpłatne strefy: 
konkursową, swobodnego budowania 
oraz „Akademię Sztuki”.

„Pojawią się (…) reprodukcje ob-
razów słynnych malarzy stworzone z 
klocków LEGO m.in. „Dama z łasicz-
ką“ Leonardo da Vinci czy „Gwieździsta 
noc“ Vincenta Van Gogha. Jednocześnie 
każde dziecko lub dorosły będzie mógł 
sam zostać artystą. Pod czujnym okiem 
animatorów, uczestnicy będą układać 
znane arcydzieła takie jak  „Babie lato|”, 
„Stworzenie Adama” czy „Dziewczyna z 
perłą”. – informuje M1.

„Msza Wędrującego” Chodakowskiej, 
Stachury i Ziemlańskiego to klasyka 
polskiej muzyki i poezji.  Pojawiła się w 
Teatrze Stara Prochownia w Warszawie 
w 1982 roku. I jest grana nieprzerwanie 
do dzisiaj. Monodram-recital  powstał 
z myślą o Annie Chodakowskiej. Sce-
nariusz w oparciu o teksty „Missa Pa-
gana” opracował reżyser przedstawienia 
- Krzysztof Bukowski. Muzykę skom-
ponował towarzyszący artystce wirtuoz 
gitary Roman Ziemlański.

W znakomitej interpretacji dwojga 
wykonawców odnaleźć można to, co w 
twórczości tego poety najważniejsze – 
alegoryczną podróż w głąb ludzkiej du-
szy. 

W świecie klocków

Msza Wędrującego

Centrum M1 zaprasza dzieci i rodziców na bezpłatne zajęcia z LEGO.

Zapraszamy na monodram Anny Chodakowskiej z udziałem Romana Ziemlańskiego

Będzie też coś dla dzieci w 
wieku żłobkowym i przed-
szkolnym (1,5-5). Dla nich 

zostaną przygotowane base-
niki wypełnione klockami w 
formacie DUPLO. TM

monodram 
ANNY CHODAKOWSKIEJ

z udziałem
ROMANA ZIEMLAŃSKIEGO

w reżyserii 
KRZYSZTOFA BUKOWSKIEGO

bilety 10 zł

sprzedaż w sekretariacie
Mareckiego Ośrodka  Kultury

na stronie ewejsciowki.pl

odbiór biletów do 5 kwietnia

Zatrudnię pomoc do hotelu oraz pomoc do kuchni 
w restauracji w Emilianowie k / Radzymina

tel. 530-623-598 lub (22) 760 21 78
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Silny siłą swoich wyborców
Rozmowa z eurodeputowanym Ryszardem Czarneckim

Ci, którzy Pana dobrze znają  mówią, że dla Ryszarda Czarneckiego doba nigdy 
się nie kończy. Jest Pan dość aktywnym politykiem, na wszystko znajdującym czas. 
Niektórzy samorządowcy, burmistrzowie czy starostowie z trudem znajdują czas 
na spotkanie z mieszkańcami czy przedstawicielami mediów. A jeśli już go znajdą, 
to wyznaczają termin tak odległy jak do wysoce specjalistycznej poradni lekar-
skiej. Nieraz tygodniami lub nawet miesiącami trzeba oczekiwać na spotkanie.  
Pan o wiele chętniej wchodzi w kontakt z ludźmi, praktycznie bez żadnych barier. 
Czy wynika to z dobrej organizacji pracy czy też z innego nastawienia do ludzi?

Po pierwsze: lubię ludzi. Niektórzy 
politycy boją się kontaktu z wyborcami 
i to z różnych powodów: a to bo usły-
szą słowa prawdy, a to bo trzeba będzie 
komuś pomóc, a na to zły polityk nie 
zawsze ma czas. A mnie spotkania z 
ludźmi dają dodatkową siłę i motywa-
cję. Mam poczucie, że jestem silny siłą 
swoich wyborców. Po drugie: ma Pan 
rację, jestem człowiekiem bardzo dobrze 
zorganizowanym i potrafi ę w związku z 
tym wygospodarować więcej czasu na 
różne inicjatywy i spotkania. Moja ś. p. 
Mama nauczyła mnie angielskiej zasady 
„saturation of time” czyli maksymalnego 
„wysycenia”, wykorzystania czasu, który 
jest nam dany.

Aktywnie Pan odwiedza także po-
wiat wołomiński. Dwa tygodnie temu 
ofi cjalnie rozpoczął Pan kampanię na 
Placu 3-go Maja w Wołominie, odwie-
dził Pan wiele sąsiednich miejscowo-
ści, zapewne też wiele przed Panem…

W ostatnim czasie byłem parokrotnie 
w Wołominie. Ostatnio na spotkaniu z 
kilkudziesięcioma samorządowcami PiS 
z powiatu wołomińskiego. Byłem też 
dwukrotnie w Kobyłce - w tym w ostatni 
weekend, aby wręczać medale siatka-
rzom miejscowej drużyny „Wicher”, za 
zdobycie wicemistrzostwa Mazowsza 
- ale byłem też w ostatnich dniach w 
Markach, Ręczajach Polskich, Tłuszczu, 
Jadowie, Strachówce, Dąbrówce i Radzy-
minie. Zamierzam też być w najbliższym 
czasie  w kolejnych miejscowościach po-
wiatu wołomińskiego - ale, uwaga, będę 
obecny nie tylko przed wyborami, ale też 
po wyborach. Ci, którzy mnie znają, wie-
dzą, że tak będzie. 

Podczas wspomnianej inauguracji 
zachęcał Pan do jak największej fre-
kwencji. Dla większości Polaków Par-
lament Europejski jest instytucją słabo 
znaną, mimo że PE w systemie insty-
tucji Unii Europejskiej historycznie 
zyskiwał coraz to większe znaczenie i 
dziś jest bardzo poważnym organem 
w procesie legislacyjnym, praktycznie 
w większości obszarów. Natomiast Pan 
jest doświadczonym europarlamenta-
rzystą, był Pan również przez lata wice-
przewodniczącym PE. Korzystając za-
tem z bogatego doświadczenia proszę 

o krótką odpowiedź, dlaczego wybory 
do europarlamentu są tak ważne? 

Od 9 lat, a dokładnie od grudnia 2009 
europarlament zyskał więcej kompe-
tencji i teraz żadna unijna regulacja nie 
może wejść w życie bez akceptacji PE. 
Tym bardziej  warto mieć wpływ na ten 
jeden z trzech głównych organów Unii, 
obok Komisji Europejskiej i Rady Euro-
pejskiej. Jeszcze nie wszyscy wiedzą, ale 
aż trzy czwarte polskiego prawa w prak-
tyce tworzone jest właśnie w Brukseli i 
Strasburgu. To kolejny argument, żeby 
26 maja pójść na wybory europejskie, 
skoro zależy od niego lwia część polskie-
go ustawodawstwa. Pamiętajmy, że wy-
bory europejskie przypadają na Dzień 
Matki, a każdy z nas ma poza swoją 
mamą - Ojczyznę, która także jest Mat-
ką. Mamy wobec Niej swoje obowiązki 
- także ten polegający na zapewnieniu 
godnej reprezentacji Polski w Parlamen-
cie Europejskim. A to zależy od wybo-
rów 26 maja. 

Obecność w Unii Europejskim ma 
także istotny wymiar fi nansowy. Prak-
tycznie gdzie się nie obejrzymy to bez 
trudu zauważymy inwestycję, zreali-
zowaną z udziałem środków unijnych 
(czy to drogi, kolej, budynki użytecz-
ności publicznej). Czy w przyszłości 

również  będziemy mogli liczyć na  tak 
znaczące wsparcie?

No, właśnie - jest jeszcze kolejny, być 
może kluczowy argument, że warto 
wziąć udział w ostatnią niedzielę maja 
w wyborach europejskich.  To w nowym 
europarlamencie decydować się będzie 
kształt budżetu PE na lata 2021-2027. 
Będzie to ostatni pełny 7-letni budżet 
Unii , gdzie Polska będzie otrzymywać 
z Brukseli więcej pieniędzy niż wynosić 
będzie nasza składka członkowska do 

UE. W kolejnej „siedmiolatce” czyli w 
latach 2028-2034 Polska przy wzroście 
zamożności i PKB na głowę mieszkańca, 
stanie się płatnikiem netto -czyli będzie-
my więcej wpłacać do kasy Unii niż z 
stamtąd brać. Znajdziemy się więc w sy-
tuacji ,w której są obecnie kraje znacznie 
bardziej zamożne niż nasz, jak Niemcy, 
Austria, Holandia, Szwecja, Francja czy 
inne. Tym bardziej więc ważne jest aby 
polscy - nie tylko z nazwy - europosło-
wie wywalczyli maksymalnie korzystny 

kształt budżetu Unii na kolejne 7 lat ,bo 
to będzie ostatni budżet Polski na plu-
sie. To następna zachęta , żeby 26 maja 
wybrać ludzi i doświadczonych i patrio-
tów, którzy skutecznie zmienią projekt 
budżetu przedstawiony przez Komisję 
Europejską. Projekt, który dla Polski i 
krajów naszego regionu jest fatalny, bo 
zakłada przesunięcie środków fi nanso-
wych z naszej części Europy do Europy 
Południowej, a nawet do najbogatszej 
części UE czyli do Europy Północnej 
i Zachodniej. Zupełnie nie rozumiem 
dlaczego ten projekt budżetu poparła ko-
misarz z Polski, wicepremier w rządzie 
PO-PSL Elżbieta Bieńkowska. Dlaczego 
podpisała się pod budżetem, który dla 
naszej ojczyzny jest tak zły? Przecież po-
winna walczyć o polskie interesy, a nie 
im szkodzić. Politycy PO tyle mówią o 
swoich wpływach w UE, po czym okazu-
je się, że te wpływy wykorzystują wbrew 
polskim interesom.

Jest Pan miłośnikiem historii. Na 
pewno też samo istnienie i funkcjo-
nowanie Unii analizuje Pan w kate-
goriach procesu historycznego. Jakie 
realne scenariusze rozwoju UE Pan 
rozpatruje i jaką rolę w nich odgrywa-
łaby Polska? Który z nich byłby dla nas 
optymalny? 

Jestem historykiem nie tylko z wy-
ksztalcenia, ale także „praktykującym”. 
To znaczy interesuje się i pisze o dziejach 
nie tylko Polski, ale naszego regionu i ca-
łej Europy oraz USA. Uważam, ze histo-
ria jest „nauczycielką życia” i znajomość 
dziejów pozwala na podejmowanie mą-
drzejszych decyzji politycznych. Po raz 
pierwszy o integracji europejskiej pisano 
już w I połowie XIX wieku. Jestem jed-
nak sceptyczny w doszukiwaniu się tu 
jakichś ciągłości, bo Europejska Wspól-
nota Węgla i Stali nic nie miała wspólne-
go z tymi manifestami sprzed kilkudzie-
sięciu lat, tylko powstała jako odpowiedź 
na II wojnę światową i totalitaryzmy, z 
których pierwszy pochłonął kilkadzie-
siąt milionów ludzkich istnień, w tym 6 
milionów obywateli Polski, a drugi cały 
czas zagrażał Europie Zachodniej, a już 
wcześniej opanował Europę Środkowo-
-Wschodnią   - chodzi oczywiście o ko-
munizm. W kontekście współczesności 
mocno podkreślam, że Unia Europejska 
Unią, integracja integracją, globalizm 
globalizmem, a w XXI wieku, tak samo 
jak w XX i XIX  każde państwo i każdy 
Naród - w   Europie, ale też na całym 
świecie – walczy o swoje interesy. Pol-
ska też nie może być „od macochy” i też 
musi o nie zabiegać. Tak zresztą dzieje się 
za rządu Prawa i Sprawiedliwości.

Jest Pan znanym działaczem spor-
towym, członkiem prezydium Pol-
skiego Komitetu Olimpijskiego oraz 
wiceprezesem Polskiego Związku Piłki 
Siatkowej. W przeszłości był Pan też 
wiceprzewodniczącym Wydziału Za-
granicznego PZPN, a także kierował 
Pan klubem żużlowym i współkie-
rował klubem piłkarskim. Czy poza 
sportem przez duże „S” interesuje się 
Pan też sportem w wymiarze lokal-
nym, na przykład w naszym powiecie 
wołomińskim?

 Tak, oczywiście. Rozmawiamy akurat 
tuż po tym, jak jako wiceprezes PZPS 
wręczałem srebrne medale siatkarzom 
„Wichru” Kobyłka za wicemistrzostwo 
Mazowsza. A potem oglądałem ich 
mecz. Pamiętajmy, że sport przez duże 
„S” – jak to Pan określił – rodzi się wła-
śnie z takich mniejszych, lokalnych klu-
bów, które zasługują na mocne wsparcie, 
nie tylko samorządów, ale i spółek Skar-
bu Państwa.

Dziękuje Panu Przewodniczącemu
za rozmowę.
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Ząbki liderem rozwoju

Ząbki bez wiceburmistrza

Dokończenie tekstu ze str. 1

Prowadzone są zajęcia m. in. z pił-
ki nożnej, szermierki, boksu, capoeiry, 
FMA, samoobrony, karate kyokushin, 
sanda- boksu chińskiego, taekwon-do, 
aikido, piłki koszykowej chłopców, bad-
mintona, gimnastyki korekcyjnej, rowe-
ry indoor cycling, jogi, fi tness.

Funkcjonujące od kilku lat nowo-
czesne boisko z krytą trybuną stało się 
prawdziwym centrum dla wielu wyda-
rzeń sportowych m. in. Mistrzostw Świa-
ta w biegach z przeszkodami, turnieju 
boccia, Lotto Bike Maratonu czy Biegu 

Ząbkowskiego. Obiekt spełnia wymogi 
licencyjne stawiane przez PZPN dla I ligi 
(posiada sztuczne oświetlenie).

Do najważniejszych inwestycji sporto-
wo-rekreacyjnych zaliczyć należy także

budowę krytej pływalni z częścią re-
kreacyjną dla dzieci (gejzery powietrzne, 
masaże podwodne, jacuzzi, zjeżdżalnia 
rurowa) wraz z kręgielnią, boiskami do 
squasha, siłownią i parkingiem pod-
ziemnym. Obecnie to jeden z najlep-
szych tego typu obiektów w Polsce.

 - O stałym rozwoju miasta świadczyć 
może także stosowana coraz częściej w 
wysoko

cywilizowanych samorządach bez-
płatna komunikacja autobusowa, która 
pozwala mieszkańcom miasta Ząbki 
na bezpośrednie połączenia ułatwiające 
dojazd do szkół, obiektów sportowych i 
ważnych węzłów komunikacyjnych łą-
czących Ząbki z Warszawą.

W mieście Ząbki stale inwestuje się 
również w poprawę jakości dróg, w czym 
duża zasługa władz samorządowych.

Reklama: 694-759-987

Sprzedam używane 
z Niemiec:

pralki, lodówki, zmywarki,
rowery, zamrażarki, telewizory, 

piekarniki, itp.
Kobyłka, tel. 502 – 188 - 233

Zatrudnimy osoby do pracy 
w szpitalu, zlokalizowanego w 
Ząbkach. Godziny pracy do 

ustalenia. Atrakcyjne wynagro-
dzenie. Umowa o Pracę. Tel. 
727-003-831, 571-330-639.”

OGŁOSZENIA DROBNE
USŁUGI

SPRZEDAMOGŁOSZENIE O PRACĘ

Tok-frez Toczenie, frazowanie, 
ostrzenie narzędzi CNNC, TIG, 3D, 
koła zębate Tok-frez, Wołomin, ul. 
Łukaszewicza 7 tel. (22) 787-61-80 

STUDNIE Paweł Folman
Tłuszcz, ul. Kolejowa 4
pawelfolman@interia.pl

tel. 604-211-417

16 marca wiceburmistrz Wojciech Gut na ręce burmistrz 
Małgorzaty Zyśk złożył rezygnację z pełnienia funkcji wice-
burmistrza. Decyzja ta jest o tyle zaskakująca, bo współpraca 
zarówno z Burmistrz Ząbek, jak i Radą Miasta Ząbki układała 
się bardzo dobrze. Okazuje się, że powód rezygnacji był natury 
osobistej, związany z problemami zdrowotnymi. Poniżej za-
mieszczamy oświadczenie wiceburmistrza w tej sprawie. 

Oświadczenie Zastępcy Burmistrza Miasta Ząbki
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Ząbek. W grudniu 2018 

roku Pani Burmistrz Małgorzata Zyśk wybrała mnie na swo-
jego zastępcę. Był to dla mnie szczególny zaszczyt, ale również 
ogromne wyróżnienie. Od tego czasu wszystkie moje działa-
nia były nakierowane na udzielenie maksymalnego wsparcia 
dla Pani Burmistrz. Naszym nadrzędnym priorytetem stał się 
rozwój Ząbek. Doskonale dzieliliśmy się obowiązkami i na-
sza współpraca przebiegła bezproblemowo. W mojej ocenie 
Pani Burmistrz okazała mi naprawdę wysokie zrozumienie. 
Również współpraca z pracownikami urzędu przebiegała we 
wzorcowy sposób. Wydawało się, że wszystko jest na najlepszej 
drodze do długiej i owocnej współpracy. Jednak życie nie stoi w 
miejscu i pisze swoje scenariusze. Również w tym przypadku 
nie wszystko poszło zgodnie z oczekiwaniami i muszę swoje 
plany i zmierzenia odłożyć na przyszłość. Dlatego też 16 marca 
2019 roku złożyłem na ręce Pani Burmistrz wniosek o odwo-
łanie mnie ze stanowiska swojego zastępcy. U podstaw mojej 
decyzji leżały względy osobiste.

W tym miejscu pragnę podziękować Pani Burmistrz za 
wsparcie, wyrozumiałość i doskonałą współpracę. Dziękuję 
również wszystkim Mieszkańcom Ząbek za głosy, które od-
dawali na moją osobę, gdy kandydowałem do Rady Miasta. 
Jestem przekonany, że mój następca razem z Panią Burmistrz 
Małgorzatą Zyśk walnie przyczyni się do dalszego rozwoju na-
szego Miasta.

Oczywiście cały czas pozostaję do Państwa dyspozycji, ale 
już jako zwykły mieszkaniec.

Wojciech Gut
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Kobiety z Marką 2019

Dokończenie tekstu ze str. 1 OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szcze-
gólnych zasadach przygotowania i  realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474)

Starosta Wołomiński
zawiadamia

o wydaniu w dniu 21 marca 2019 roku dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego, reprezentowane-
go przez pełnomocnika Pana Piotra Szydłowskiego, decyzji Nr 9pz/2019 znak: WAB.6740.14.65.2018, 
opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 
pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych: nr 4357W (ul. Al. Armii Krajowej), 
na odcinku od ronda Al. Armii Krajowej – Wołomińska – Załuskiego do skrzyżowania z ul. Pił-
sudskiego oraz nr 4361W (ul. Sasina), na odcinku od skrzyżowania z ul. Al. Armii Krajowej do 
skrzyżowania z ul. Kobyłkowską w mieście Wołomin”.

Działki usytuowania obiektu:
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym drukiem – numery 

działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz Powiatu Wołomińskiego, w nawiasach – 
numery działek po podziale):

• ew. nr: 115 (115/1, 115/2), 105 (105/1, 105/2), 103 (103/1, 103/2), 123 (123/1, 123/2), 122 (122/1, 
122/2), 121 (121/1, 121/2), 120 (120/1, 120/2), 119 (119/1, 119/2), 118 (118/1, 118/2), 117 (117/1, 
117/2), 85 (85/1, 85/2), 81 (81/1, 81/2), 79 (79/1, 79/2), 129 (129/3, 129/4), 127 (127/1, 127/2), 139/2 
(139/4, 139/5), 16/7 (16/8, 16/9), 16/6 (16/10, 16/11), 142 (142/1, 142/2) w obrębie 0018-18, jednost-
ka ew. 143412_4 - Wołomin - miasto,

• ew. nr: 23/3 (23/4, 23/5), 108/5 (108/10, 108/11), 111 (111/1, 111/2), 121/1 (121/3, 121/4), 114/1 
(114/3, 114/4), 114/2 (114/5, 114/6), 2 (2/1, 2/2) w obrębie 0019-19, jednostka ew. 143412_4 - Wo-
łomin - miasto,

• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na rzecz Powiatu Wołomiń-
skiego w całości:

• ew. nr: 16/4, 116/1, 116/2, 124/1, 139/3 w obrębie 0018-18, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin 
- miasto,

• ew. nr: 107, 108/1, 108/2, 121/2 w obrębie 0019-19, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin - miasto,
• w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Powiatu Wołomińskiego, niepodlegające 

przejęciu (tłustym drukiem – numery działek w projektowanym pasie drogowym, w nawiasach - nu-
mery działek po podziale):

• ew. nr: 1 w obrębie 0031-31, jednostka ew. 143401_1 – Kobyłka,
• ew. nr 116/1 (116/7, 116/8), 116/2 (116/4, 116/5, 116/6)  w obrębie 0019-19, jednostka ew. 

143412_4 - Wołomin – miasto.
Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu i innych dróg publicz-

nych, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem – numery działek 
przeznaczone pod budowę lub przebudowę sieci uzbrojenia terenu i innych dróg publicznych, w na-
wiasach – numery działek po podziale):

• ew. nr: 121 (121/1, 121/2), 122 (122/1, 122/2), 28, 102, 3, 124/2, 126, 133, 134, 135/1, 79 
(79/1, 79/2), 78, 77, 139/2 (139/4, 139/5), 140/2, 161/1, 128, 13/4 w obrębie 0018-18, jednostka ew. 
143412_4 - Wołomin - miasto,

• ew. nr: 124/1, 111 (111/1, 111/2), 109, 108/8, 23/3 (23/4, 23/5), 106/2 w obrębie 0019-19, jed-
nostka ew. 143412_4 - Wołomin - miasto,

• ew. nr: 130/3 w obrębie 0031-31, jednostka ew. 143401_1 – Kobyłka.
Działki, na których przewidziano rozbiórkę obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalsze-

go użytkowania, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem - numery 
działek, na których przewidziano rozbiórkę, w nawiasach - numery działek po podziale):

• ew. nr: 121 (121/1, 121/2), 122 (122/1, 122/2), 28, 102, 3, 124/2, 126, 133, 134, 135/1, 79 (79/1, 
79/2), 78, 77, 139/2 (139/4, 139/5), 140/2, 161/1 w obrębie 0018-18, jednostka ew. 143412_4 - Wo-
łomin - miasto,

• ew. nr: 124/1, 111 (111/1, 111/2), 109, 108/8 w obrębie 0019-19, jednostka ew. 143412_4 - Wo-
łomin – miasto.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu wyda-
jącego decyzję - Starosty Wołomińskiego, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od 
dnia uznania obwieszczenia za doręczone w trybie art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.).

Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 
Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 106 w godzinach przyjęć interesantów  tj. pn. 10-18, wt. 12-16, 
śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16.

W konkursie jednostki administracyj-
ne, organizacje pozarządowe oraz miesz-
kańcy mogli nominować aktywne miesz-
kanki Marek w czterech kategoriach: 
działalność społeczna, kultura, samorząd 
i przedsiębiorczość.

Laureatki konkursu wyłoniła specjal-
nie powołana Kapituła, w skład której 
weszli: Pani Anna Marchlik – sekretarz 
Miasta Marki, Pani Ewa Czarkowska - 
pracownica Wydziału Promocji, Spraw 
Społecznych i Zdrowia, Pan Andrzej 
Oleksiak – komendant komisariatu 
Policji w Markach, Pani Maria Krzyża-
nowska – prezes Fundacji „Przyjaciele 
Marek” i laureatka zeszłorocznej edycji 
„Kobiety z Marką” w kategorii działal-
ność społeczna, Pan Tadeusz Markiewicz 
pracownik Wydziału Organizacyjnego, 
Pan Antoni Widomski – komendant 
Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Pani 
Monika Wysocka – przedstawiciel śro-
dowisk NGO w naszym mieście.

W pierwszej kategorii, czyli działal-
ność społeczna nominacje otrzymało 
siedem Pań: Pani Aldona Wasilewska, 
Zofi a Stanisławska, Krystyna Paciorek, 
Zofi a Krupa, Małgorzata Kędzierska, 
Joanna Broma. Tytuł Kobiety z Marką  
2019 Kapituła postanowiła przyznać  
Pani Joannie Broma.

W kategorii kultura nominację otrzy-
mała Pani Jadwiga Bieniek i do niej za-

służenie powędrował tytuł Kobiety z 
Marką 2019.

W kategorii przedsiębiorczość zostały 
nominowane dwie Panie: Pani Joanna 
Piotrowska i Pani Ewelina Stępniewska. 
Tytuł Kobiety z Marką 2019 w tej kate-
gorii Kapituła przyznała Pani Joannie 
Piotrowskiej.

W ostatniej kategorii czyli samorząd 
wpłynęły dwie nominacje: Pani Emilia 
Oleksiak i Pani Elżbieta Błońska. Statuet-
ka powędrowała do Pani Emilii Oleksiak.

Każda z nominowanych Pań z rąk 
Burmistrza Jacka Orycha otrzymała 
pamiątkowy dyplom nominacji, sym-

boliczny upominek oraz piękne kwiaty. 
Laureatki tradycyjnie już uhonorowano 
pamiątkowymi statuetkami. Niespo-
dzianką była wizyta Pani Bożeny Że-
lazowskiej - Przewodniczącej Komisji 
Promocji Województwa Mazowieckie-
go i Współpracy Zagranicznej, radnej 
sejmiku województwa mazowieckiego, 
która wręczyła dyplom i miły upominek 
Pani Beacie Sawoń – prezesce Mareckie-
go Klubu Kobiet z Pasją.

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

Kolejne umowy na 
budowę dróg podpisane

Klembów

15 marca wójt Klembowa Rafał Mathiak podpisał dwie umowy na realizację inwestycji drogowych. Już po wakacjach po-
wstanie  powstanie nowa droga w miejscowości Klembów oraz droga gminna Wola Rasztowska – Roszczep.

 Obydwie drogi mają niemal po kilometrze długości. Koszty, w wyniku przetargu ostały określone na poziomie powyżej 3 mln 
zł. Wykonawcą obydwu zamówień jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o. o. z Mińska Mazowieckiego. Termin 
wykonania inwestycji to koniec trzeciego kwartału bieżącego roku.
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Jan Paweł II
– prawdziwy autorytet młodzieży

V Powiatowy Konkurs Recytatorski

Tegoroczny konkurs został zorganizowany przede wszystkim z okazji zbliżającej się kolejnej rocznicy kanonizacji Papieża 
Polaka i minionej setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Jak wszyscy wiemy, Jan Paweł II zawsze podkreślał 
wartość ojczyzny i uczył nas patriotyzmu.

Tania
reklama!!!

tel. 694-759-987

Celem konkursu była popularyzacja 
poezji współczesnej i twórczości Jana 
Pawła II, krzewienie wśród młodzieży 
idei i wartości głoszonych przez Jana 
Pawła II, a także rozwijanie współpracy 
pomiędzy powiatowymi szkołami po-
nadgimnazjalnymi i innymi placówkami 
kulturalnymi oraz promocja uzdolnio-
nych uczniów ze szkół ponadgimnazjal-
nych powiatu wołomińskiego. 

Organizatorzy konkursu to: III Li-
ceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła 
II w Wołominie, Miejska Biblioteka Pu-
bliczna im. Zofi i Nałkowskiej, Powiat 
Wołomiński. Inicjatorem i koordynato-
rem projektu była Barbara Kowalczyk 
– Gręda (polonistka z III LO im. Jana 
Pawła II w Wołominie).

W dniu 22 marca 2019 r. o godz. 10.00 
w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Z. Nałkowskiej odbył się 
fi nał konkursu, do którego - po szkol-
nych eliminacjach - zakwalifi kowało 
się 27 uczniów z następujących szkół: 
Zespół Szkół Ekonomicznych im. S. Sta-
szica w Wołominie, Zespół Szkół im. K. 
K. Baczyńskiego w Tłuszczu, III Liceum 
Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w 
Wołominie. Najpierw zaprezentowali się 
fi naliści w kategorii RECYTACJA, na-
stępnie w WOKALNEJ. Prace z kategorii 
PLASTYCZNEJ zostały umieszczone na 
sztalugach i stworzyły wystawę towarzy-
szącą występom uczestników konkursu. 

W jury konkursu zasiedli:
- proboszcz Parafi i pod wezwaniem 

Matki Bożej Częstochowskiej – Ksiądz 
Witolda Gajda,

- radna Powiatu Wołomińskiego - 
Pani Jolanta Madziar;

- dyrektor Miejskiego Domu Kultury 
w Wołominie i założyciel Teatru Huta – 
Pan Piotr Stawski;

- artysta plastyk, malarka, pastelistka, 
autorka wycinanek, rzecznik wołomiń-
skiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci – Pani Gabriela Czarnecka;

- artysta muzyk, absolwent Akademii 
Muzycznej im. Fryderyka Chopina w 
Warszawie – Pan Bartłomieja Śliwa.

Jury wyłoniło następujących laure-
atów konkursu: 

KATEGORIA RECYTACJA:
I MIEJSCE - Olga Beczek – III Liceum 

Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w 
Wołominie

II MIEJSCE – Anna Sobotka – Zespół 
Szkół im. K. K.Baczyńskiego w Tłuszczu

III MIEJSCE – Iga Wilczyńska – Ze-
spół Szkół Ekonomicznych im. S. Staszi-
ca w Wołominie

WYRÓŻNIENIA – Klaudia Romań-
ska – Zespół Szkół im. K. K.Baczyńskie-
go w Tłuszczu oraz Natalia Karasińska 
– III Liceum Ogólnokształcące im. Jana 
Pawła II w Wołominie

KATEGORIA WOKALNA:
I MIEJSCE – Oliwia Tur – III Liceum 

Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w 
Wołominie 

II MIEJSCE – Natalia Kopacz – III Li-
ceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła 
II w Wołominie

III MIEJSCE – Aleksandra Wojtyra - 
Zespół Szkół Ekonomicznych im. S. Sta-
szica w Wołominie

WYRÓŻNIENIA – Hubert Panasie-
wicz - Zespół Szkół im. K. K.Baczyńskie-
go w Tłuszczu oraz Kinga Boguszewska 
- Zespół Szkół Ekonomicznych im. S. 
Staszica w Wołominie

KATEGORIA PLASTYCZNA:
I MIEJSCE – Klaudia Gąsiorek - III 

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Paw-
ła II w Wołominie

II MIEJSCE – Weronika Dembek - III 
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Paw-
ła II w Wołominie

III MIEJSCE – Małgorzata Gawrych 
- III Liceum Ogólnokształcące im. Jana 
Pawła II w Wołominie

WYRÓŻNIENIA – Adrianna Rudnik 
i Katarzyna Kamińska - Zespół Szkół 
Ekonomicznych im. S. Staszica w Woło-
minie.

Nagrody i dyplomy laureatom kon-
kursu wręczył starosta wołomiński - 
Adam Lubiak wraz z jurorami. Dyrektor 
ZS nr 3 w Wołominie Henryka Duda i 
wicedyrektor Jolanta Mazur wręczyły 
podziękowania członkom komisji kon-
kursowej oraz wszystkim osobom i in-
stytucjom, które pomogły w organizacji 
konkursu.

Nasi uczniowie na stażu 
w Rzymie

Uczniowie Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie, kształcący 
się w zawodzie technika żywienia i usług gastronomicznych, byli na stażu zawo-
dowym w Rzymie. Został on zrealizowany w ramach projektu „Uczniowie ZSTZ 
Radzymin na stażach zawodowych w Europie” realizowanego przez szkołę z pro-
gramu Erasmus+.

Na staż wyjechało łącznie 20 uczniów. 
Opiekę nad uczniami sprawowały: p. 
Magdalena Metelska – nauczycielka 
przedmiotów gastronomicznych, obec-
nie koordynatorka projektów unijnych, 
oraz Iwona Matusiewicz – wychowaw-
czyni klasy, nauczycielka biologii oraz 
pasjonatka języka włoskiego. Prak-
tykanci mieszkali u rodzin włoskich, 
praktyki zaś odbywali w 16 punktach 
gastronomicznych w obrębie miasta. 
Staż rozpoczął się kilkugodzinnym kur-
sem HACCP oraz skróconym kursem 
języka włoskiego, przydatnego w gastro-
nomii. W kolejnych dniach uczestnicząc 
w przyrządzaniu różnych specjałów 
kuchni włoskiej oraz międzynarodowej, 

uczniowie uczyli się jak przygotować da-
nia rybne, pizzę, hamburgery, kanapki, 
dania wegańskie i typowe dania włoskie. 
Ponieważ na ogół pracowali pojedynczo 
z kucharzami włoskimi, musieli poko-
nać barierę językową i wzorując się na 
pokazywanych czynnościach, nauczyć 
się przygotowywania potraw. Byli chwa-
leni za wysokie umiejętności gastrono-
miczne, aktywność, zdyscyplinowanie i 
kulturę osobistą. Pani Magda Metelska 
w czasie wizytowania miejsc praktyk 
często słyszała pochwały i gratulacje za 
dobre przygotowanie uczniów do pracy 
w kuchni. Oprócz pracy był też czas na 
zwiedzanie, integrację z uczniami rzym-
skiego liceum oraz wspólne posiłki. 
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Kandydatki do „Róży Burmistrza” 
zgłaszano w pięciu kategoriach, a laure-
atki plebiscytu zostały wyłonione przez 
kapitułę konkursu. Nagrody podczas gali 
wręczył burmistrz Paweł Bednarczyk, 
zastępca burmistrza Waldemar Banaszek 
oraz przewodniczący Rady Miejskiej 
Krzysztof Gajcy.

W kategorii „Samorząd” nominowa-
ne zostały: Katarzyna Sadurska, Urszula 
Pankowska, Marta Kułak oraz Emilia 
Oleksiak. Główną nagrodę otrzymała 
Pani Urszula Pankowska- radna Rady 
Miejskiej w Tłuszczu oraz sołtys sołec-
twa Pólko.

W kategorii „Przedsiębiorczość” no-
minowane zostały: Anna Blusiewicz, 
Ewa Rosa oraz Ewelina Gzowska. Głów-
ną nagrodę w tej kategorii otrzymała 
Pani Ewelina Gzowska- prezes Spół-
dzielni Socjalnej „POŻYTEK” założonej 
przez Gminę Tłuszcz i Powiat Wołomiń-
ski.

W kategorii „Działalność społeczna” 
nominowane zostały: Agnieszka Mły-
narska- Solka, Magdalena Białek, Marty-
na Czerwińska, Lidia Matejak, Dagmara 
Malinowska. Główną nagrodę w tej 
kategorii otrzymała Pani Lidia Matejak- 
przewodniczącą Rady Rodziców w Ze-
spole Szkół w Jasienicy.

W kategorii „Edukacja i kultura” no-
minowane zostały: Katarzyna Romań-
ska, Katarzyna Sadurska, Sylwia Kurek, 
Krystyna Gostyńska, Ewa Laskowska, 
Bożena Baranowska, Joanna Piotrowska 
oraz Emilia Suchenek. Nagrodę główną 
w tej kategorii otrzymała Pani Katarzyna 

Sadurska- nauczycielka w Szkole Podsta-
wowej im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu 
oraz radna Rady Miejskiej w Tłuszczu.

W kategorii „Superkobieta” nomi-
nowane zostały: Agnieszka Młynar-
ska- Solka, Dagmara Malinowska, Ewa 
Rosa, Lidia Matejak, Mariola Kalewska 
i Elżbieta Balcerak. Nagrodę główną w 
tej kategorii otrzymała Pani Mariola Ka-
lewska- pielęgniarka, która angażuje się 
społecznie podczas imprez plenerowych 
organizowanych na terenie naszej gminy 
oraz skutecznie zwalcza urazy młodych 
piłkarzy z Tłuszczańskiego Klubu Spor-
towego Bóbr.

Specjalne wyróżnienie „Róża Róż”, 
powędrowało do Pani Emilii Oleksiak, 
która niemal całe życie zawodowe po-
święciła pracy na rzecz samorządu. Za-
czynała w rodzinnym mieście Tłuszczu, 
a następnie w mieście Kobyłka i Marki, 
w których odpowiedzialna była za pro-
mocję, rozwój kultury oraz współpra-
cę z organizacjami pozarządowymi. 
Współpracuje z Fundacją Jolanty Kwa-

śniewskiej „Porozumienie bez barier”. 
Pomysłodawczyni gali „Róża Burmistrza 
Tłuszcza”.

Po raz kolejny przyznano dodatkowe 
wyróżnienie, dla pani która nie miesz-
ka na terenie gminy Tłuszcz, ale działa 
na jej rzecz. Kapituła, na czele z burmi-
strzem Pawłem Bednarczykiem, posta-
nowiła podziękować Pani Magdalenie 
Hutek- dyrygentce Chóru Miejskiego 
LUX MEA.

Wszystkie fi nalistki plebiscytu otrzy-
mały kwiaty, dyplomy i okolicznościo-
we broszki oraz nagrody ufundowane 
przez sponsorów: Panią Elżbietę Kursę 
– Leder - naczelną dyrektor sprzedaży 
kosmetyków Mary Kay, która przekazała 
kosmetyki, Panią Marzenę Ołówkę wła-
ścicielkę studia urody Image, która ufun-
dowała bon na usługi w swoim salonie, 
Panią Barbarę Owczarską– właścicielkę 
Zakładu Produkcyjno-Usługowo-Han-
dlowego, która ufundowała dla wyróż-
nionych Pań słodkie upominki, Państwa 
Haliny i Kazimierza Banaszków, którzy 
ufundowali bony na usługi w Serwisie 
„Auto-Ban”, Państwa Małgorzaty i Ma-
cieja Królików – właścicieli sklepu z ar-
tykułami biurowymi „Pol-Biuro”, którzy 
przygotowali dla laureatek prezenty-nie-
spodzianki, Państwa Magdaleny i Da-
riusza Romańskich, którzy ufundowali 
bony na zakupy w sklepie „Magda”, Panią 
Martynę Gajcy, która ufundowała bony 
na usługi w salonie „Fryzodajnia” oraz 
Państwa Katarzynę i Sławomira Mata-
ków– właścicieli Centrum Konferencyj-
no-Bankietowego „Batory” w Tłuszczu, 
którzy ufundowali zaproszenie na kola-
cje w restauracji „u Batorego”.

Gala została połączona z akcją chary-
tatywną dla Pani Janiny Rybickiej, któ-
rej marzeniem jest powrót do zdrowia. 
Zbiórkę pieniędzy prowadzili przedsta-
wiciele Fundacji Akomodacja. Oprócz 
tego, odbyła się licytacja obrazów prze-
kazanych przez Pana Dariusza Wilczyń-
skiego oraz Panią Karolinę Pasik.

Druga część gali, to niezwykły koncert 
Jacka Borkowskiego. Publiczność kojarzy 

IX edycja plebiscytu „Róża Burmistrza Tłuszcza”
9 marca odbył się fi nał dziewiątej edycji plebiscytu „Róża Burmistrza Tłuszcza”, podczas której burmistrz Tłuszcza przy-

znaje nagrody najbardziej zasłużonym mieszkankom gminy. Galę poprowadziła Wioleta Kur- dyrektor Centrum Kultury 
Sportu i Rekreacji w Tłuszczu oraz Michał Galicki. Burmistrz Tłuszcza w swoim przemówieniu wyraził uznanie dla działal-
ności kobiet i ich zaangażowania w życie gminnej społeczności.

go głównie z roli w popularnym serialu 
„Klan”, jednak ma on na swoim koncie 
również ponad 150 ról teatralnych i fi l-
mowych oraz kilka tysięcy koncertów. 
Zdecydowana większość tekstów piose-
nek, które wykonuje są jego autorstwa. 
Jego mistrzowie to przede wszystkim 
Hemar, Tuwim i Młynarski. Nie aspiru-
jąc do ich mistrzostwa stara się tekstami 
piosenek powiedzieć kilka słów o sobie.

W Gminie Tłuszcz mieszka wiele 
wspaniałych kobiet i to właśnie dla nich 
przygotowana została wystawa wyjąt-
kowych zdjęć, wyjątkowych pań. Sesja 
zorganizowana została przez Stowarzy-
szenie na Rzecz Organizowania Społecz-
ności Lokalnych AB OVO oraz Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Tłuszczu, 
we współpracy z Grupą Rekonstrukcji 
Historycznej Ludności Cywilnej „Rajski 
Ptak”. Pomysłodawczynią wystawy jest 
Pani Aleksandra Skonieczna, zdjęcia 
wykonały Anna Jaworska i Aleksandra 
Skonieczna. Stroje dobierała Krystyna 
Gostyńska. Makijaże wykonała Mar-
ta Tlaga. Wielkie podziękowania dla 
Dziewcząt, które podjęły się trudnego 
zadania stworzenia fryzur. To uczenni-
ce: Agnieszka Rzempołuch, Aleksandra 
Białek, Aleksandra Ślesik, Anna Marci-

niak. Wielkie podziękowania należą się 
również Ochotniczej Straży Pożarnej, 
Panu Witoldowi Sycikowi i Panu An-
drzejowi Banaszkowi za wypożyczenie 
oświetlenia do sesji.

W sesji udział wzięły: Agnieszka Mły-
narska – Solka, Agnieszka Ordyniak, 
Aleksandra Skonieczna, Bożena Bara-
nowska, Emilia Suchenek, Ewa Laskow-
ska, Ewa Sobolewska, Ewa Żmudzka, 
Katarzyna Rostek, Krystyna Gostyńska 
oraz Magdalena Rudajko.

Na koniec uroczystości dla zebranych 
uczestników przygotowano poczęstu-
nek. Okolicznościowy tort pokroił bur-
mistrz Paweł Bednarczyk. Organiza-
torzy serdecznie dziękują za pomoc w 
przygotowaniu uroczystości pracowni-
kom Urzędu Miejskiego, pracownikom 
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w 
Tłuszczu, pracownikom Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu, 
przedstawicielom Stowarzyszenia AB 
OVO, Ośrodka Pomocy Społecznej i 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Gorą-
ce podziękowania kierujemy w stronę 
sponsorów, którzy dla laureatek przygo-
towali szereg cennych nagród.

Fot. Anna Jaworska
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Z Dąbrówki do Parlamentu Europejskiego?
Rozmowa z dr Władysławem Teofi lem Bartoszewskim

Jest Pan mieszkańcem powiatu 
wołomińskiego, konkretnie gminy 
Dąbrówka. Jak to się stało, że znany 
naukowiec, który wykładał na wielu 
prestiżowych uczelniach trafi ł w nasze 
strony?

Przyjeżdżałem do Wołomina jako 
dziecko, bo rodzice mojego wujka mieli 
tu swój dom, wiec bawiłem się w Woło-
minie z moimi braćmi ciotecznymi.  Kie-
dy wróciłem do Polski chcieliśmy z żoną, 
żeby nasze dzieci mogły mieć dostęp do 
życia na wsi. Powiat wołomiński jest bar-
dzo różnorodny, ale gmina Dąbrówka 
jest fantastyczną gminą wiejską.  Po wie-
lu staraniach udało nam się znaleźć naj-
lepszy (naszym zdaniem) dom w  gminie 
i go kupić.

Czy interesuje się Pan sprawami lo-
kalnymi, czy to gminy Dąbrówka, jak i 
nieco szerzej - powiatu wołomińskiego 
czy w końcu Mazowsza?

To jest absolutnie fascynująca okolica, 
o której za mało się mówi. Mazowsze 
było zamieszkane od połowy XIII wieku.  
W sołectwie Jaktory, we wsi Chajęty był 
dwór od przynajmniej 1450 roku. Przez 
ten teren Napoleon Bonaparte przeszedł 
z wojskiem polskim w drodze na Mo-
skwę.  Książe Józef Poniatowski bił się 
w okolicy rzeki Rządza z Austriakami. 
Na tej rzece był front polsko - rosyjski w 
bitwie 1920 roku, która zagwarantowała 
niepodległość Polski.  Tu odbyła się naj-
większa bitwa pancerna w historii Polski 
(w sierpniu 1944 roku).  Dla mnie jako 
historyka to wszystko jest niezmiernie 
ważne.  Co do teraźniejszości, staram 
się wspierać działalność OSP w gminie 
Dąbrówka i uczestniczę w jej zebraniach, 
śledzę z zainteresowaniem projekt bu-
dowy muzeum w Ossowie, za który jest 
odpowiedzialny mój przyjaciel architekt 
Czesław Bielecki oraz odwiedzam zna-
jomych i przyjaciół w Słupnie, Markach, 
Jadowie i Głuchych.  Przez lata kibico-
wałem wszystkim mieszkańcom Marek, 
którzy walczyli o obwodnicę.  Co do 
województwa - większość mojej rodzi-
ny pochodzi z Mazowsza i ja wspieram 
działania pana Marszałka Adama Stru-
zika.

Jakie są Pana spostrzeżenia odno-
śnie powiatu wołomińskiego, co uznaje 
Pan tu za wyjątkowo wartościowego?

Z jednej strony centrum przedsiębior-
czości wzdłuż linii kolejowej Zielonka 
Kobyłka Wołomin Tłuszcz. Małe ro-
dzinne i sprawne zakłady przemysłowe.  
Okna mojego domu zostały wykonane w 
Kobyłce przez pierwszej klasy rzemieśl-

nika fachowca.  Bardzo skomplikowaną 
poręcz do schodów w naszym domu zro-
bił lokalny mistrz stolarski, nikt inny nie 
chciał się tego podjąć.  W Słupnie miesz-
ka jeden z najlepszych w Polsce znawców 
starych fortepianów (ma fortepian, na 
którym grał Chopin).  Mieszkają tu wiel-
cy ludzie.  Z drugiej strony, świetne miej-
sce wakacyjne, nad brzegiem Bugu, czy 
rzeki Liwiec.  Zabytki - Głuchy, dwór, w 
którym urodził się jeden z największych 
polskich poetów, Cyprian Kamil Norwid 
i kościół w Dąbrówce gdzie był chrzczo-
ny. Radzymin - miasto cudu nad Wisłą i 
miasto gdzie żył przez wiele lat Isaac Ba-
shevis Singer, laureat Nagrody Nobla, pa-
łac braci Briggs w Markach, którzy w w 
połowie wieku XIX-go założyli najnowo-
cześniejszą przędzalnie wełny w Europie.  
Dużo by opowiadać.  Jest to bardzo waż-
ny historycznie, ale i dynamiczny powiat 
i jestem dumny, że tu mieszkam.

Nie jest tajemnicą, że jest Pan kuszo-
ny by kandydować do europarlamentu 
przez jedną z partii, dlaczego?

Nikt mnie nie kusi, zarząd PSL podjął 

taką rekomendację.
I Pan się zgodził?
Tak, bo PSL to jedyna partia w Polsce, 

która odpowiada moim poglądom partia 
centrowa konserwatywna, blisko ludzi i 
mocno zakorzeniona, bo działa od 1895 
roku. Partia, która jest umiarkowaną, nie 
jest totalną opozycją ale potrafi ąca mery-
torycznie krytykować rząd. Ma też pro-
gram najbliższy moim przekonaniom. 
W pełni podpisuję się pod postulatem 
PSL dla seniorów: emerytura bez podat-
ku.

To wszystko pięknie brzmi, ale czy 
nie ma czasem Pan wrażenia, że PSL 
chce wykorzystać w kampanii Pana na-
zwisko? Kojarzone z Pana ojcem?

Ja się tego nie obawiam, ale jest to ab-
solutnie naturalna sprawa - mój ojciec 
umarł mając 93 lata a jedyną partią do 
której należał było Polskie Stronnictwo 
Ludowe i nigdy się z tej partii nie wypisał 
ani nie został wyrzucony.

Czyli jest Pan ludowcem z krwi i ko-
ści?

Dr Władysław Teofi l Bartoszewski
Urodził się w Warszawie, gdzie ukończył 

liceum.  Jest absolwentem Uniwersytetu War-
szawskiego (magisterium na Wydziale Histo-
rycznym) i Uniwersytetu Cambridge, gdzie 
obronił doktorat na Wydziale Antropologii 
Społecznej. W latach 1976 - 1980 współpra-
cował z Komitetem Obrony Robotników, a 
zwłaszcza z Niezależną Ofi cyną Wydawniczą 

(NOWA). Potem wykładał na Uniwersytecie w Cambridge, był wykładowcą na 
Uniwersytecie w Warwick i był samodzielnym pracownikiem naukowym na 
Uniwersytecie Oksfordzkim.

W latach 90-tych zajmował się doradztwem strategicznym w angielskich i 
francuskich fi rmach COBA-M.I.D. oraz Central Europe Trust Company. W 
tym okresie specjalizował się w opracowywaniu strategii wejścia międzyna-
rodowych korporacji i funduszy inwestycyjnych na rynki Europy Środkowej i 
Wschodniej. W latach 1992-1993 mieszkał i pracował w Kijowie.  Od 1993 do 
1997 oraz 2004-2005 mieszkał i pracował w Moskwie, skąd nadzorował dzia-
łalność spółki na Ukrainie. W latach 1997– 2000 pracował w amerykańskim 
banku inwestycyjnym JP Morgan w Londynie i w Warszawie (jako szef banku 
na Polskę), gdzie nadzorował  m.in. projekty  w sektorze telekomunikacyjnym 
i energetycznym. Następnie był dyrektorem zarządzającym w ING Barings od-
powiedzialnym za wszystkie związane z Polską transakcje: fuzji i przejęć oraz 
na rynkach kapitałowych.

Koordynował też problematykę bezpieczeństwa energetycznego w MSZ, 
gdzie był zatrudniony na stanowisku radcy ministra. W latach 2007-2012 pra-
cował w szwajcarskim banku Credit Suisse, ostatnio jako dyrektor generalny 
banku w Polsce.  W latach 2012 - 2016 był zatrudniony w Grupie Kapitałowej 
PGE jako prezes zarządu Domu Maklerskiego PGE oraz wice-prezes spółki 
Exatel S.A. 

Od 2015 roku kierownik katedry im. W. Bartoszewskiego w Collegium Ci-
vitas w Warszawie

Tak, bo mój dziadek urodził się chło-
pem a później został urzędnikiem ban-
kowym. Był zdolny, uczył się i wyko-
rzystał swoją szansę. Po drugie - ojciec 
uczestniczył w konwencjach PSL przy 
każdych wyborach. Mam nawet takie 
zdjęcie ojca jak siedzi na ławce i czyta 
Zielony Sztandar - gazetę wydawaną 
przez PSL. Nigdy się tego nie wstydził. 
Poza tym jeśli Pan zwróci na inne listy 
wyborcze to są na nich osoby które nie-
kiedy nie mają nic do zaoferowania poza 
nazwiskiem, ja mam.

To jaki ma być kandydat Bartoszew-
ski?

Jestem merytorycznie przygotowany 
do pracy w komisjach: spraw zagranicz-
nych, budżetu, przemysłu, badań nauko-

wych i energii oraz  bezpieczeństwa i 
obrony. Zajmowałem się tymi tematami 
przez wiele lat pracowałem w bankach, 
na uczelniach oraz w sektorze energe-
tycznym.

Ostatnie pytanie, brakuje dziś Pana 
ojca w krajowej polityce?

Oczywiście. Ojciec był osobą, która 
czasem w sposób irytujący dla jego prze-
ciwników politycznych ale i w sposób 
dowcipny był w stanie porozumieć się z 
ludźmi, którzy stali po przeciwnej stro-
nie barykady. Miał przyjaciół zarówno 
o poglądach socjalistycznych, endeckich 
czy ludowych. Jego dzieło budowania 
porozumienia trzeba kontynuować.

Dziękuję za rozmowę.


