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Najważniejsza jest 
współpraca z mieszkańcami

Kosiniak - Kamysz spotkał się
z mieszkańcami Tłuszcza

Zmiana prezesa w LGD

Miejski Dom Kultury od lat oferuje mieszkańcom Wołomina i okolic wiele atrakcji kulturalnych. Co nowego przyniesie 
nowy 2020 rok? Rozmawiam z dyrektor MDK w Wołominie, Martą Rajchert.

29 stycznia w Społecznym Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej odbyło się spotkanie z prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowe-
go Władysławem Kosiniakiem –Kamyszem. Wśród gości znaleźli się również posłanka Bożena Żelazowska oraz marszałek 
województwa mazowieckiego Adam Struzik. Ponad godzinne spotkanie było bardzo owocne. Mieszkańcy, wśród których 
znaleźli się m.in. przedstawiciele samorządu, lokalnych przedsiębiorców, nauczycieli oraz różnych organizacji społecznych, 
mieli bardzo dużo pytań do prezesa PSL-u.  

W połowie stycznia doszło do zmiany prezesa Lokalnej Grupy Działania „Rów-
niny Wołomińskiej”. Nowym prezesem został Artur Dzięcioł , związany z samo-
rządem gminy Klembów i Tłuszcz. Poprzedni prezes Rafał Rozpara (związany z 
samorządem gminy Jadów) funkcjonował od 12 lat, od początku istnienia orga-
nizacji.

Dominowały przede wszystkim te do-
tyczące polityki społecznej państwa, jak 
niskie emerytury. Zdaniem Kosiniaka  - 
Kamysza najuczciwszym rozwiązaniem 
byłoby nie pobieranie przez państwo 
podatku od emerytur. Co miesiąc pań-
stwo zabiera po kilkaset złotych emery-
tom, w zamian oferując tzw. trzynastą 
emeryturę w wysokości  1000 zł brutto. 
Podnoszona również była kwestia dra-
matycznie niskich płac w sferze budżeto-
wej (pracownicy cywilni sądów, policji, 
pielęgniarek). Wiele uwag pod adresem 
obecnie rządzących mieli również przed-
siębiorcy, którym znacząco pogorszyły 
się warunki prowadzenia działalności 
gospodarczej. Mówiło się o mitycznych 
ulgach, z których w rzeczywistości nie-
wiele osób mogło skorzystać. Pytano też 
o plany związane z kandydowaniem na 
urząd prezydenta. 

Przez te kilkanaście lat LGD rozdysponowało miliony złotych przekazywane głów-
nie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Faktycznie zrealizo-
wano mnóstwo projektów (poprzez pośrednie dofi nansowanie). Skorzystało na tym 
wiele samorządów, fi rm, stowarzyszeń, a  także osób fi zycznych. Jednak w ostatnim 
czasie LGD napotkało na wiele trudności, co skutkuje zadłużeniem  w wysokości pra-
wie miliona złotych. Nowy prezes oszacował je wstępnie na 858 tys. zł. Ponad pół 
miliona to nie spłacone pożyczki, ponad 100 tys. to zobowiązania wobec ZUS-u. Inne 
zaległości to przede wszystkim nie zapłacone faktury różnym kontrahentom.

ruszaniem się, seniorzy, matki z małymi 
dziećmi. Budynek MDK ma swoje lata i 
wymaga gruntownego remontu. 

Jak wygląda współpraca MDKu z 
innymi ośrodkami kultury na terenie 
powiatu?

Jestem dyrektorem MDK od kilku 
miesięcy. W pierwszej kolejności sku-
piłam się na wewnętrznych sprawach 
organizacyjnych. Teraz przychodzi czas 
na rozwój relacji zewnętrznych. Jestem 

przekonana, że również na tym polu od-
notujemy sukcesy.

A jak układa się współpraca z Panią 
Burmistrz, Elżbietą Radwan?

Pani Burmistrz jest bardzo doświad-
czonym samorządowcem i doskonale ro-
zumie wyzwania i możliwości związane 
z polityką kulturalną gminy. Mogę liczyć 
na jej otwartość i gotowość do wspólnej 
pracy nad ofertą dla Mieszkańców.

Dokończenie str. 7

Sylwia Kowalska: Funkcję Dyrekto-
ra Miejskiego Domu Kultury w Woło-
minie pełni Pani niecały rok. Jak oce-
nia Pani działalność placówki?

Marta Rajchert: Spotkałam tu fanta-
stycznych ludzie z pasją do pracy, którą 
wykonują. Zespół całym sercem oddany 
pracy, dla którego nie istnieje termin „po 
godzinach”. MDK oferuje szeroki wybór 
zajęć dzieciom i seniorom, prężnie dzia-
łają m.in. Uniwersytet Trzeciego Wieku 
i Uniwersytet Dziecięcy, wielkim zainte-
resowaniem cieszą się półkolonie letnie i 
zimowe, lista naszych działań jest oczy-
wiście dużo dłuższa. Priorytetem jest dla 
mnie współpraca z mieszkańcami. Ser-
decznie zapraszam do budowania ofer-
ty MDK zgodnie z naszymi wspólnymi 
potrzebami. Zależy mi, abyście Państwo 
czuli się jak u siebie, a urozmaicona 
oferta zaciekawiła każdego. Dlatego nie-
ustannie poszukujemy nowych cieka-
wych zajęć dla dzieci i młodzieży, a także 
znacząco poszerzamy ofertę wydarzeń 
kulturalnych, skierowaną do wszystkich, 
bez wyjątku. Wyzwaniem na najbliższe 
miesiące jest przede wszystkim uatrak-
cyjnienie propozycji MDK dla młodzie-
ży, bo dzisiaj oferta ta jest zdecydowanie 
zbyt uboga. 

Co jest dla Pani, jako Dyrektor 
MDKu, największym problemem?

Dużym wyzwaniem dla instytucji, 
którą kieruję jest przestrzeń rozumiana 
bardzo dosłownie, czyli infrastruktura, a 
co się z tym wiąże ograniczona dostęp-
ność dla osób, które mają problemy z po-

Wołomin
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Koncert Piekarczyka 
w Wołominie

Marek Piekarczyk zagości niebawem w Wołominie. 8 lutego o godz. 19.00 na deskach Miejskiego 
Domu Kultury da fanom swój wyjątkowy koncert „Marek Piekarczyk akustycznie”. 

Marka Piekarczyka zna chyba każdy. To nieza-
przeczalna legenda polskiej sceny rockowej. Wyko-
nał przeszło 2600 koncertów w Polsce, USA, Kana-
dzie, Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii, Czechach, 
Słowacji, Rosji, Francji, Finlandii, Litwie i Niem-
czech., w tym spektakli rock-opery „Jesus Christ 
SuperStar”, w której grał główną rolę. Pamiętany 
jako wokalistę zespołu TSA, wieloletniego trenera 
muzycznego show “Th e Voice of Poland”, a niedaw-
no „Th e Voice Senior”.  W roku 2009  wydał swój 
solowy album studyjny, zatytułowany "Źródło". 24 
marca 2018 zagrał ostatni koncert z zespołem TSA, 
zaś w czerwcu 2018 wraz z Tadeuszem Apryjasem 
i Jackiem Borowieckim dał  koncert akustyczny w 
Warszawie, gdzie wybrzmiały utwory z albumu so-
lowego Piekarczyka. 

Ten słynny rockman znany jest jako współpro-
wadzący audycję radiową “Rock&Roll’owa Historia 
Świata” w RMF FM. Artysta, który bez przerwy bie-
rze udział w wielu projektach artystycznych i chary-
tatywnych, w ramach których nagrywa i koncertuje. 

Muzyk od niedawna jeździ po Polsce z koncer-
tem "Marek Piekarczyk akustycznie”. Na co dzień 
mieszka w Bochni. Już 8 lutego przyjedzie, by wy-
stąpić ze swoim nowym programem w Wołomi-
nie. - (…) występuję tam z gitarzystą akustycznym 
(Tadeusz Apryjas) i perkusistą (Jacek Borowiecki), 
który gra na cajonie, wszyscy są z Bochni. Czasem 
gra też ze mną trio smyczkowe: wiolonczela, skrzyp-
ce i  altówka. - powiedział niedawno Piekarczyk 
-W  repertuarze są piosenki mojego autorstwa lub 
współautorstwa oraz klasyczne utwory z  historii 
polskiego rocka, takich wykonawców jak: Tadeusz 
Nalepa, Klan, Test, Skaldowie ("Nie widzę ciebie 
w  swych marzeniach"), Niebiesko-Czarni, Krzysz-
tof Klenczon, Michaj Burano z płyty "Źródło" oraz 

piosenki z płyty Yugopolis. Koncert ma formę stand 
up - piosenki są przeplatane opowieściami na ich 
temat. - dodał.

Warto pójść i posłuchać koncertu Piekarczyka. 
Jednak niech fani artysty się nie martwią, ze niedłu-
go przejdzie on na emeryturę. - Chcę jak najdłużej 
śpiewać (...) bo mężczyzna musi tyrać i chronić swo-
ją rodzinę, żeby miała swój bezpieczny i dobry dom, 
w dobrym kraju. Mam też bardzo dużo nowych po-
mysłów. - wyznał piosenkarz.

Bilety dostępne w kasie MDK lub w serwisie 
www.biletyna.pl   Obowiązują zniżki KDR, WKS, 
WKM - dostępne wyłącznie w kasie MDK.
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Komendant Straży Miejskiej w Ząbkach
prowadzi nabór kandydatów na

stanowisko Aplikant 
(w charakterze strażnik miejski),

w pełnym wymiarze czasu pracy. 
Ilość wolnych stanowisk – 3.

Pełna treść oferty pracy na stronie internetowej: 
http://strazmiejska-zabki.pl/php/.

Komplet dokumentów należy złożyć 
do dnia 07.02.2020 r. do godz. 15:00

Szansa dla wymiaru sprawiedliwości

W ostatnich dniach przybrały na sile ataki na niezależny wymiar sprawiedliwości w związku z odrzuceniem przez Senat 
projektu ustawy zwanej represyjną bądź kagańcową, w istotny sposób uderzającej w niezawisłość polskiego wymiaru spra-
wiedliwości. Szczególnie w niedawnych, bardzo emocjonalnych wypowiedziach Prezydenta Andrzeja Dudy widać wolę po-
lityczną ekipy rządzącej, aby ukazać środowisko sędziowskie jako ludzi niegodnych zaufania, wyciągających rękę po władzę 
polityczną, a przede wszystkim niesprawiedliwych. Wypowiadane jest to wszystko w tonie wyraźnie konfrontacyjnym wobec 
instytucji europejskich, które zwracały uwagę na naruszenia standardów demokratycznego państwa prawa. 

Obóz rządzący i zaprzyjaźnione z 
nim media często wskazują na rze-
kome zdemoralizowanie środowiska 
sędziowskiego, błędy w orzekaniu i to-
warzyszące im społeczne poczucie nie-
sprawiedliwości. Wykorzystują w tym 
celu głos osób faktycznie lub wyłącznie 
we własnym mniemaniu, pokrzywdzo-
nych przez wymiar sprawiedliwości. 
Narracja PiS mówi o oczyszczeniu, 
uzdrowieniu wymiaru sprawiedliwo-
ści rzekomo opanowanego przez ka-
stę. Często wpleciona zostaje narracja 
o powszechnym jakoby opanowaniu 
sądownictwa przez osoby związane z 
elitami minionego ustroju komuni-
stycznego.

Odpowiedzią na te problemy nie 
może być poddanie się narracji obozu 
rządowego i jego mediów. Za pozorną 
troską o pokrzywdzonych i pozorowa-
ną chęcią naprawy patologii wymiaru 
sprawiedliwości kryje się wola całko-
witego podporządkowania wymiaru 
sprawiedliwości czynnikowi politycz-
nemu, Zbigniewowi Ziobro i Jarosła-
wowi Kaczyńskiemu. Gdy Polacy, także 
ci, których spotykam na co dzień w 
mojej pracy poselskiej, mówią o wy-
miarze sprawiedliwości, nie oczekują 
wszechwładzy polityków PiS. Oczekują 
skrócenia czasu postępowań, łatwiej-
szego dostępu do pomocy prawnej, wy-
eliminowania prawdziwych patologii i 
niesprawiedliwości.

Głos pokrzywdzonych jest ważny. 
Jestem bardzo wdzięczna i podchodzę 
w ogromnym szacunkiem do tych, 
którzy, często narażając się na szyka-
ny, biorą udział w protestach przeciw-
ko zamachowi na polską demokrację. 
Jednak nie możemy zapominać i o in-

nych protestujących, których nierzad-
ko widzimy przed sądami i siedzibami 
innych instytucji publicznych, o tych, 
którym działalność wymiaru sprawie-
dliwości kojarzy się z osobistą krzywdą. 
To przez to, iż patologie sądownictwa 
wciąż istnieją, atak na sądownictwo 
może zdobywać posłuch i poparcie w 
części społeczeństwa.

Z inicjatywy wicemarszałka Sejmu 
z Polskiego Stronnictwa Ludowego, 
reprezentującego klub Koalicja Pol-
ska PSL-K15, Piotra Zgorzelskiego od 
stycznia 2020 r. mają miejsce obra-
dy ”okrągłego stołu ds. sądownictwa” 
i będą się toczyć dalej na kolejnych 
spotkaniach, mimo bojkotu ze strony 
rządzącej większości. Już 18 lutego spo-
tkanie z przedstawicielami pokrzyw-

dzonych, by wybrzmiał ich głos. Muszą 
go usłyszeć ci, którzy chcą prostego 
powrotu do 2015 r. „by było, jak było”, 
ale i ci, którzy mylnie twierdzą, iż upo-
lityczniony wymiar sprawiedliwości, 
który grozi postawieniem Polski poza 
Unią Europejską, jest odpowiedzią na 
bolączki zwykłych Polaków. 

Odpowiedzią na problemy wymiaru 
sprawiedliwości jest odebranie go poli-
tykom i oddanie w ręce społeczeństwa, 
szerzej niż miało to miejsce przed 2015 
r. Utworzenie instytucji sędziów poko-
ju odciąży sądy rejonowe, przyspiesza-
jąc rozpatrzenie ważnych dla zwykłego 
obywatela spraw. Wybór członków 
KRS w wyborach powszechnych nada 
powoływaniu sędziów – będących, 
co należy przypomnieć konstytucyj-
ną władzą państwową a nie zwykłym 
zawodem - demokratyczny mandat. 
Oddzielenie funkcji Prokuratora Ge-
neralnego od Ministra Sprawiedliwości 
i wybór tego pierwszego w wyborach 
powszechnych ograniczy nadużycia, 
których jesteśmy świadkami za urzę-
dowania Zbigniewa Ziobro, odbierze 
jedno z najpoważniejszych środków 
przymusu państwowego hejterom a 
odda obywatelom.

Gorąco zachęcam wszystkich do 
obserwowania działań parlamenta-
rzystów PSL i klubu Koalicja Polska w 
sprawach związanych z realnym, a nie 
zaledwie pozorowanym, uzdrowieniem 
wymiaru sprawiedliwości. Razem mo-
żemy rozwiązać ten problem poprzez 
naprawę sądownictwa w sposób zgod-
ny z zasadami demokratycznego pań-
stwa prawa.

Bożena Żelazowska

Skuteczna i tania reklama!!! tel. 694-759-987

Nowi Honorowi Obywatele Wołomina

31 stycznia 2020 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofi i Nałkowskiej w Wołominie, do grona Honorowych Obywateli 
stolicy powiatu włączeni zostali ks. bp Marek Solarczyk (Biskup Pomocniczy Diecezji Warszawsko – Praskiej) oraz Németh Szilárd 
István – były Burmistrz XXI dzielnicy Budapesztu Csepel, obecny wiceminister Obrony Narodowej Węgier.

Budynek CKSiR stał się 
własnością 

Gminy Tłuszcz! 
20 stycznia 2020 roku w Wołominie został podpisany akt notarialny, w którym 

powiat działając w imieniu skarbu państwa przekazał w formie darowizny na 
rzecz gminy Tłuszcz nieruchomość  przy ul. Szkolnej 1 w Tłuszczu. Do tej pory 
gmina nie mogła swobodnie dysponować tym terenem, co utrudniało dalszy roz-
wój Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu. Wartość przekazanej nieru-
chomości została oszacowana na kwotę ok. 1,2 mln złotych.

W imieniu Powiatu Wołomińskiego akt podpisał Robert Szydlik - wicestarosta wo-
łomiński, który od dłuższego czasu zabiegał u wojewody o przekazanie wspomnianej 
działki, natomiast gminę reprezentował burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk.

Przed podpisaniem aktu odbyło się spotkanie przedstawicieli gminy: burmistrza 
Tłuszcza Pawła Bednarczyka, zastępcy burmistrza Waldemara Banaszka, skarbnik 
Haliny Kusak oraz dyrektor CKSiR Wiolety Roguskiej ze starostą wołomińskim Ada-
mem Lubiakiem oraz wicestarostą Wołomińskim Robertem Szydlikiem, w trakcie 
którego starostowie otrzymali w podziękowaniu obraz autorstwa tłuszczańskiego ar-
tysty p. Dariusza Wilczyńskiego przedstawiający jeden z najpiękniejszych zabytków 
znajdujących na terenie Powiatu – Pałac w Chrzęsnem.

Fot. Powiat Wołomiński
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OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOŁOMINA
o wyłożeniu do publicznego wglądu: 

 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza przy Al. 
Niepodległości w Wołominie etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Duczek w gminie 
Wołomin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), art. 30, art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o  środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o  ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej 
w Wołominie Nr XXXV-7/2014 z dnia 29 stycznia 2014r., zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr 
XXXV-50/2017 z dnia 30 marca 2017r. oraz uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXXVI-33/2014 z dnia 
12 marca 2014.

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu

1) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza przy Al. 
Niepodległości w Wołominie etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

2) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Duczek w  gminie 
Wołomin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 14 lutego 2020 r. do 16 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 
4, pok. 214, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego rejonu cmentarza przy 
Al. Niepodległości w Wołominie etap II odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 
w sali 106 (I piętro) w dniu 9 marca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 16.00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w  projekcie planu miejscowego Centrum Duczek 
w gminie Wołomin odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, w sali 106 (I piętro) 
w dniu 2 marca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 17.00.

Zgodnie z  art. 18 ww. ustawy o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych (osoby fi zyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej), może wnieść uwagi do tego projektu. Uwagi należy składać na piśmie 
do Burmistrza Wołomina z  podaniem imienia i  nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej) i  adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2020 r. 
(włącznie). Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki 
podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.): (1) opatrzone kwalifi kowanym podpisem 
elektronicznym albo (2) opatrzone podpisem potwierdzonym profi lem zaufanym ePUAP.

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że ww. projekty planów miejscowych 
podlegają strategicznym ocenom oddziaływania na środowisko, w  tym – z  zapewnieniem możliwości 
udziału społeczeństwa – w  okresie wyłożenia projektów planów do publicznego wglądu, o  którym mowa 
powyżej. Zgodnie z  art. 40 ww. ustawy, uwagi i  wnioski w  postępowaniu w  sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do Burmistrza Wołomina w formie: (1) pisemnej na 
adres Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, (2) ustnie do protokołu oraz (3) za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifi kowanym podpisem 
elektronicznym na adres: „wu@wolomin.org.pl” – z  podaniem imienia i  nazwiska (lub nazwy jednostki 
organizacyjnej) i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 30 marca 2020 r. (włącznie).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Wołomina.

Z up. Burmistrza 
Katarzyna Wójcik 

Naczelnik Wydziału Urbanistyki

Spełniając obowiązek wynikający z  art. 13 ust.1, 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi zycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wołomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin;
2. W Urzędzie Miejskim w Wołominie jest powołany Inspektor Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony 

Danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: iod@wolomin.org.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w procedurze sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
Rozporządzenia – ustawa o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym i   ustawa o  udostępnianiu 
informacji o  środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o  ocenach 
oddziaływania na środowisko;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, podmioty z którymi 
Administrator zawarł umowę świadczenia usług serwisowych dla użytkowanych w  Urzędzie systemów 
informatycznych, podmioty z którymi Administrator zawarł umowę na sporządzenie projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego;

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wieczyście, zgodnie z  Rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania;
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie jej /jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia uwagi do projektu planu. 
Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia uwagi;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych osobowych 
opierającym się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profi lowaniu.

Wołomin, 5 lutego 2020 r.

Burmistrz Wołomina

ul. Ogrodowa 4

05-200 Wołomin

Program Ławka – edycja 2020
Wołomin

W związku z rozpoczęciem kolejnej edycji „Pro-
gramu Ławka” w ramach Gminnego Programu 
Rewitalizacji, zapraszamy serdecznie wszystkich 
Mieszkańców Gminy Wołomin do składania pro-
pozycji lokalizacji nowych ławek, ławeczek oraz na-

prawy istniejących już siedzisk na obszarze rewita-
lizacji oraz innych miejscach na terenie miasta oraz 
gminy. Na propozycje czekamy do 10 marca 2020 r.

Uwagi złożone po tym terminie zostaną wpisane 
na listę rezerwową.

Nowe obwody szkolneRadzymin

Rusza 
kampania 

„Płać podatki 
w Wołominie”

Władze Wołomina zachęcają do rozliczania po-
datków w Wołominie. - Rozliczając podatek      w 
miejscu zamieszkania (nie zameldowania) na 
co dzień korzystamy z naszych pieniędzy (szkół, 
przedszkoli, placów zabaw, parków, nowych dróg, 
chodników i transportu miejskiego). W gminie 
Wołomin możemy też korzystać z dodatkowych 
przywilejów takich jak Bilet Metropolitalny czy 
Karta Mieszkańca – przekonują urzędnicy.

27 stycznia  Rada Miejska podjęła uchwałę, 
która ustala nowe granice obwodów szkolnych 
począwszy od początku roku szkolnego, czy-
li od 1 września 2020. Obwody szkolne ulegają 
zmianom po raz pierwszy od wielu lat (nie licząc 
drobnych zmian), a głównym powodem jest dy-
namiczny i nierównomierny wzrost liczby miesz-
kańców, np. powstawanie nowych osiedli wielo- 
i jednorodzinnych.

  Gmina inwestuje dziesiątki milionów złotych 
w rozbudowę gminnej bazy oświatowej, zaś obecna 
modyfi kacja granic obwodów szkolnych jest rów-
noległym narzędziem, które służy poprawie jakości 
i warunków nauczania.

Zmiany granic obwodów dotyczą tylko i wyłącz-
nie dzieci, które po raz pierwszy pójdą do szkoły 
w gminie Radzymin. W żaden sposób nie wpływają 
na dzieci, które już do szkoły uczęszczają. Ponadto 
jeśli rodzice mają więcej niż jedno dziecko i niektó-
re z nich uczęszczają już do szkoły, wówczas rodzi-
ce będą mieć wybór, czy zapisać dziecko do szkoły 
obwodowej, czy do tej, do której uczęszcza już ro-
dzeństwo.

Najważniejsze zmiany dostępne  na stronie www.
radzymin.pl
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OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOŁOMINA
o wyłożeniu do publicznego wglądu: 

projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Wołomin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7, 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), art. 30, art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o  środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o  ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej 
w Wołominie Nr XXXVIII-55/2017 z dnia 18 maja 2017r., zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie 
Nr XLIX-44/2018 z dnia 7 marca 2018r.,

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Wołomin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 14 lutego 2020 r. do 16 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 
4, pok. 214, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wołominie, ul. 
Ogrodowa 4, w sali 106 (I piętro) w dniu 9 marca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 17.00.

Zgodnie z  art. 11 pkt 8 ww. ustawy o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym osoby fi zyczne 
i  prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi dotyczące 
tego projektu. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Wołomina z podaniem imienia i nazwiska 
(lub nazwy jednostki organizacyjnej) i  adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 kwietnia 2020 r. (włącznie). Jako wniesione na piśmie uznaje się 
również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
17 lutego 2005  r. o  informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z  2019 
r. poz. 700 ze zm.): (1) opatrzone kwalifi kowanym podpisem elektronicznym albo (2) opatrzone podpisem 
potwierdzonym profi lem zaufanym ePUAP.

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o  udostępnianiu informacji o  środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie 
środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że ww. projekt zmiany Studium 
podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w  tym – z  zapewnieniem możliwości 
udziału społeczeństwa – w  okresie wyłożenia projektu Studium do publicznego wglądu, o  którym mowa 
powyżej. Zgodnie z  art. 40 ww. ustawy, uwagi i  wnioski w  postępowaniu w  sprawie strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do Burmistrza Wołomina w  formie: (1) 
pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w  Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, (2) ustnie do 
protokołu oraz (3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 
kwalifi kowanym podpisem elektronicznym na adres: „wu@wolomin.org.pl” – z  podaniem imienia 
i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej) i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 kwietnia 2020 r. (włącznie).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Wołomina.

Z up. Burmistrza 
Katarzyna Wójcik 

Naczelnik Wydziału Urbanistyki

Spełniając obowiązek wynikający z  art. 13 ust.1, 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi zycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wołomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin;
2. W Urzędzie Miejskim w Wołominie jest powołany Inspektor Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony 

Danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: iod@wolomin.org.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w procedurze sporządzenia zmiany Studium. Podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia – ustawa o planowaniu 
i  zagospodarowaniu przestrzennym i   ustawa o  udostępnianiu informacji o  środowisku i  jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, podmioty z którymi 
Administrator zawarł umowę świadczenia usług serwisowych dla użytkowanych w  Urzędzie systemów 
informatycznych, podmioty z  którymi Administrator zawarł umowę na sporządzenie projektu  zmiany 
Studium;

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wieczyście, zgodnie z  Rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania;
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie jej /jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia uwagi do projektu Studium. 
Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia uwagi;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych osobowych 
opierającym się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profi lowaniu.

Wołomin, 5 lutego 2020 r.

Burmistrz Wołomina

ul. Ogrodowa 4

05-200 Wołomin

Plany Gminy Tłuszcz na 2020 rok
Dla większości samorządów zaplanowanie budżetu gminy na 2020 rok było wyzwaniem. Należa-

ło pogodzić potrzeby mieszkańców, wnioski złożone przez radnych z rozpoczętymi już inwestycjami, 
zadaniami własnymi gminy ora zadaniami zleconymi. A to wszystko przy rosnących wydatkach oraz 
okrojonych wpływach.

Sprawdźmy zatem, czego mogą się spodziewać 
mieszkańcy gminy Tłuszcz w 2020 roku. 

Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na 

terenie Gminy Tłuszcz to od wielu lat zadanie priory-
tetowe. Każdego roku są na ten cel przekazywane są 
znaczne środki z budżetu oraz pozyskiwane dofi nan-
sowania. Złożony został wniosek do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska o pożyczkę w kwocie 
10 milionów złotych z przeznaczeniem na budowę 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, która jest uma-
rzalna w 50%. Oznacza to, że po realizacji projektu i 
terminowych spłatach rat gmina będzie mogła ubie-
gać się o zwolnienie w połowie z jej spłaty. W ramach 
tych środków na 2020 rok zaplanowano budowę sieci 
kanalizacyjnej na os. Długa w Tłuszczu- kwota ok. 
1,2 mln zł, budowę sieci wodociągowej w Jasienicy- 
blisko 250 tys. zł, w Miąsem- ponad 220 tys., w miej-
scowości Dzięcioły oraz Wilczeniec- blisko 500 tys. 
zł, Chrzęsne- ponad 120 tys. zł, Mokra Wieś- ponad 
135 tys. oraz Wólka Kozłowska i Rysie- ponad 350 tys. 
zł. Oprócz tego, zostaną wykonane projekty budowy 
sieci wodociągowej na terenie gminy za kwotę 200 tys. 
zł. Dodatkowo ze środków własnych Gmina Tłuszcz 
przeznaczy kwotę 130 tys. zł na budowę sieci wodocią-
gowej w Mokrej Wsi. 

Trwa kontynuacja budowy sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej na os. Klonowa- Norwida w Tłuszczu. 
Łączna wartość projektu to ponad 23 mln zł, z czego 
wartość dofi nansowania z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyno-
si ok. 11,5 mln zł. Dzięki temu wsparciu powstanie 
łącznie ok. 11 km sieci wodociągowej i ok. 15 km sie-
ci kanalizacyjnej. Jest to największe dofi nansowanie 
otrzymane na rozbudowę sieci wodno- kanalizacyjnej 
w Gminie Tłuszcz. W 2019 roku zakończyła się budo-
wa II i III etapu w I części. Obecnie trwają prace nad 
ostatnim, III etapem w II części za kwotę ok. 6 mln zł.  
Planowany termin zakończenia prac to październik 
2020 roku. 

Inwestycje drogowe
W 2020 roku na bieżącą konserwację dróg zaplano-

wano kwotę ok. 150 tys. zł. Złożono wniosek do Mini-
sterstwa Infrastruktury na dofi nansowanie w kwocie 
ok. 6 mln zł w ramach Funduszu Dróg Samorządo-
wych na budowę ul. Łąkowej, ul. Wierzby- Odrowąża 
oraz odcinka ul. Słonecznej w Tłuszczu, przy czym 
wkład własny gminy wyniesie 25%, tj. ok. 1,5 mln zł. 

W pobliżu stacji kolejowej rozpocznie się budowa 
parkingu „Parkuj i Jedź”. Gmina Tłuszcz pozyskała na 
ten cel dofi nansowanie w ramach RPO Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wartość projektu 
wynosi blisko 6,5 mln zł, a poziom dofi nansowania 
80%, 

tj. ponad 5 mln zł. Projekt dotyczy utworzenia 2 
parkingów P+R przy stacji PKP w rejonie ulic War-
szawskiej, Szklanej i Wileńskiej wzdłuż pasa kolejowe-
go, po południowej stronie torów: budowę 171 miejsc 
parkingowych, w tym 8 miejsc przeznaczonych dla 
niepełnosprawnych oraz 8 miejsc umożliwiających ła-
dowanie samochodów elektrycznych, budowę 320 mb 
ścieżki rowerowej, 40 miejsc parkingowych dla rowe-
rów, 12 wiat oraz stojaków na rowery, ciągów pieszo-
-jezdnych, odwodnienia, oświetlenia oraz zatoki dla 
autobusów/busów z wiatami. 

Zaplanowano również kwotę 55 tys. zł na budowę 
chodnika na ul. Starowiejskiej w Postoliskach wraz ze 
wzmocnieniem rowu poboczy oraz 33 tys. zł na bu-
dowę chodnika na ul. Spacerowej w Postoliskach. W 
Jasienicy zmodernizowane zostaną ulice: Kielaka, Ża-
bia, Parkowa, Laskowa, Piaskowa- Przejazdowa na os. 
Młodych za łączną kwotę 145 tys. zł. Dodatkowo na 
uregulowanie stanu prawnego ul. Łąkowej w Jasienicy 
zaplanowano kwotę blisko 95 tys. zł. 

W mieście powstaną nowe chodniki na ul. Fabrycz-

nej, Willowej, Mickiewicza, na które przeznaczono 
kwotę ponad 100 tys. zł. Wykonana zostanie doku-
mentacja projektowa ul. Nowej w Tłuszczu i budowa 
ul. Długiej. Zmodernizowana zostanie ul. Bolesława 
Prusa, a na ul. Piastowskiej i Szarych Szeregów pojawią 
się progi zwalniające. 

Zmodernizowane zostaną również drogi w miej-
scowościach: Białki, Grabów, Jaźwie, Kury, Rudniki, 
Stryjki, Franciszków, Szczepanek i Grabów, a przy ul. 
Irysowej w Dzięciołach zostanie wybudowany chod-
nik. Na dalszą budowę ul. Zasobnej w Chrzęsnem za-
rezerwowano kwotę 88 tys. zł. 

Kultura, sport i rekreacja
W 2020 roku planowane jest zakończenie przebu-

dowy budynku Stacji Kolejowej w Jarzębiej  Łące na 
potrzeby fi lii Biblioteki Publicznej. Na to zadanie udało 
się otrzymać dofi nansowanie w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie blisko 400 
tys. zł, a całość zadania opiewa na ponad 700 tys. zł. 
Wykonanie tego projektu pozwoli uratować pozyska-
ny od PKP zabytkowy budynek dworca kolejowego w 
Jarzębiej Łące, który przejdzie całkowitą modernizację, 
zachowując jednak swoje pierwotne elementy.  Oprócz 
tego, w Jarzębiej Łące będzie trwała dalsza moderniza-
cja terenu rekreacyjnego. 

Kontynuowana będzie budowa Parku Długa za 
kwotę prawie 400 tys. zł w ramach dotacji z PROW pn. 
„Organizacja miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców 
Tłuszcza przy ul. Długiej”. 

W 2019 roku udało się wykonać przyłącze wodne 
oraz elektryczne, rozbudowano plac zabaw, zainstalo-
wano siłownie zewnętrzną, uporządkowano teren, a 
także dokonano obsiewu traw oraz nasadzeń drzew i 
krzewów. Powstanie w tym miejscu również ścieżka 
edukacyjna wykonana przez Towarzystwo Przyjaciół 
Ziemi Tłuszczańskiej, na którą udało się pozyskać do-
fi nansowanie z PROW w ramach podejścia LEADER 
przez LGD „Równiny Wołomińskiej” w wysokości 
125 tys. zł. 

Rozpocznie się budowa „Tłuszczańskiej Strefy Ak-
tywności”. W ramach zadania zagospodarowane zo-
staną stawy znajdujące się w okolicy targowiska miej-
skiego za kwotę 210 tys. zł. 

Ze środków pochodzących z funduszu sołeckiego 
w Łysobykach zostanie wybudowany nowy plac za-
baw, a zmodernizowane zostaną te znajdujące przy ul. 
Przyzakładowej w Tłuszczu oraz we wsi Waganka. W 
Kozłach natomiast zaplanowana jest budowa boiska za 
kwotę 19 tys. zł. 

Oświetlenie uliczne
Na zaprojektowanie i budowę nowego oświetlenia 

ulicznego zarezerwowano łącznie kwotę ponad 120 
tys. zł. Nowymi lampami będą mogli cieszyć się miesz-
kańcy m.in. ul. Cisowej, Prusa, Julianny, Bajkowej w 
Tłuszczu, ul. Długosza w Jasienicy, ul. Jadowskiej w 
Postoliskach oraz wsi Dzięcioły, Zalesie, Wagan, Rud-
niki, Jaźwie (ul. Zienkiewiczów). Wykonane zostaną 
również projekty oświetlenia na ul. Powstańców Stycz-
niowych w Jaźwiu oraz od mostu w Dzięciołach do 
Łysobyk. 

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza
Gmina Tłuszcz pozyskała dofi nansowanie w wyso-

kości blisko 1,7 mln zł w ramach naboru Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowiec-
kiego 2014-2020 na zadanie pn. „Ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń powietrza w Gminie Tłuszcz”. Całko-
wita wartość zadania to ponad 2,5 mln zł. W ramach 
zadania wymienione zostaną 73 piece (63 gazowe i 10 
na biomasę- pellet) oraz termomodernizacja budynku 
wielorodzinnego na os. Borki. Wykonane zostanie do-
cieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu, budo-
wa kontenerowej kotłowni gazowej, montaż instancji 
c.o. i ciepłej wody użytkowej oraz wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej.
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Edukacja dla przyszłych rodziców

Podejrzani o kradzieże perfum 
ustaleni i zatrzymani

Zielonka: Sukces UKS Bankówka!
25 stycznia, na hali OKiS w Zielonce, seniorzy z UKS Bankówka wygrali z Politechniką Łódzką 10:2. Tyłu MVP spotkania 

otrzymał Bartosz Jachacy, który umieścił piłeczkę w bramce i zaliczył dwie asysty. To już dziesiąte zwycięstwo w tym sezonie.

Markowe perfumy o wartości ponad 1300 złotych ukradli w jednej z drogerii na terenie Radzymina. Gdy pracownicy 
ochrony próbowali zatrzymać jednego z mężczyzn, ten użył wobec nich gazu łzawiącego, po czym odjechał ze wspólnikiem 
z miejsca zdarzenia. Policjanci z komisariatu w Radzyminie wspierani przez kryminalnych wołomińskiej komendy szybko 
ustalili i namierzyli podejrzewanych o ten czyn. Zatrzymani 38 i 42-latek już usłyszeli zarzuty kradzieży rozbójniczej. Pierw-
szy z nich postanowieniem sądu został tymczasowo aresztowany, drugi został objęty policyjnym dozorem. Może im grozić 
kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Pod koniec stycznia przedstawiciel 
sieci drogerii złożył zawiadomienie o 
kradzieży markowych perfum w pla-
cówce w Radzyminie. Ustalenia, jakie 
przeprowadzili w tym zakresie funkcjo-
nariusze z miejscowej jednostki Policji 
wskazywały, że do sklepu weszło dwóch 
mężczyzn, z których jeden „zagadywał” 
pracownicę, drugi w tym czasie ukrył 

pod kurką kilka opakowań perfum i 
wyszedł. Pracownicy ochrony udali się 
za mężczyzną na parking, tam popro-
sili go o powrót do sklepu, wówczas ten 
próbował oddalić się, szarpiąc się z nimi, 
dodatkowo użył wobec nich gazu łzawią-
cego, następnie wsiadł do samochodu 
i odjechał. Po drodze zabierał drugiego 
z mężczyzn, który był z nim w sklepie. 

Straty, jakie oszacowała drogeria wynio-
sły ponad 1300 złotych.

Analiza zgromadzonego materiału, 
w tym zabezpieczony monitoring, oraz 
ustalenia policjantów z Radzymina i 
kryminalnych wołomińskiej komendy, 
w pierwszej kolejności doprowadziły ich 
do 38-latka podejrzewanego o ten czyn. 
Mężczyzna został zatrzymany, usłyszał 
zarzut dokonania nie tylko kradzieży 
rozbójniczej do jakiej odpuścił się pod 
koniec stycznia, lecz również kradzieży 
w tej samej drogerii w listopadzie 2019 
r. innych perfum o wartości ponad 2400 
złotych. Postanowieniem sądu w Woło-
minie został tymczasowo aresztowany 
na okres 3 miesięcy.

Kilka dni później w miejscu za-
mieszkania funkcjonariusze zatrzymali 
drugiego z mężczyzn. 42-latek również 
został przesłuchany i usłyszał zarzut 
współudziału i pomocy w kradzieży 
rozbójniczej perfum. Wobec niego sąd 
zastosował środek zapobiegawczy w po-
staci policyjnego dozoru.

Mężczyznom może teraz grozić kara 
od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

asp. szt. Tomasz Sitek/mb

Władze Powiatu Wołomińskiego mają dobrą wiadomość dla przyszłych mamuś i tatusiów. 24 stycznia z dyrekcją Szpitala 
MBNP w Wołominie podpisały bowiem umowę na prowadzenie Powiatowej Szkoły Rodzenia w 2020 roku.

W obecnych czasach wiele osób swoją 
wiedzę na różne tematy czerpie z inter-
netu. Należy jednak pamiętać, że niejed-
nokrotnie można być wprowadzonym 
w błąd. Dlatego warto korzystać z profe-
sjonalnych porad i szkoleń specjalistów, 
szczególnie w temacie ciąży, porodu i 
pielęgnacji dziecka.

Zajęcia w szkole rodzenia mogą oka-
zać się bardzo pomocne przyszłej ma-
mie, jak i tacie. Można na nich skonfron-
tować i  uporządkować swoją zebraną 
wcześniej wiedzę, ale też poznać swoje 
umiejętności na zajęciach praktycznych.

Dlatego warto podjąć się edukacji w 
tej dziedzinie? Dobrze jest poznać inne 
pary, które są w tym samym momencie 
życia, podzielić się lękami i radościami. 
Bezcenne jest też otrzymanie usystema-
tyzowanej wiedzy i możliwość zweryfi -
kowania przeczytanych wcześniej wia-
domości. Warto wiedzieć, jaka pomoc w 
czasie porodu może być potrzebna. Mieć 
świadomość jak sam poród przebiega i 
co robić by przejść go w jak najbardziej 
komfortowy sposób, jak złagodzić ból. 
Na zajęciach w szkole rodzenia przyszli 
rodzice dowiadują się też jak profesjo-

nalnie pielęgnować swoje maleństwo, a 
mamy zdobędą wiedzę na temat przebie-
gu laktacji i karmienia piersią.

Starosta wołomiński Adam Lubiak, 
wicestarosta Robert Szydlik oraz dyrek-
tor szpitala Grzegorz Krycki wyszli na-
przeciw zapotrzebowaniu par na udział 
w takich zajęciach, podpisując umowę 
na prowadzenie Powiatowej Szkoły Ro-
dzenia w wołomińskim szpitalu. War-
to zaznaczyć, że udział w zajęciach jest 
bezpłatny, a całość realizowana jest ze 
środków Starostwa w ramach PRO-
GRAMU POLITYKI PRORODZIN-

NEJ W POWIECIE WOŁOMIŃSKIM 
,,TAKrodzina.pl”. Wysokość dofi nan-
sowania to 80 tys. złotych. Warunkiem 
uczestnictwa w zajęciach jest potwier-
dzenie zamieszkania przyszłej mamy 
na terenie powiatu wołomińskiego. 
Ważne, że zajęcia prowadzone będą 
przez wykwalifi kowany personel me-
dyczny: pielęgniarki, położne i fi zjotera-
peutki zatrudnione w szpitalu. Plan zajęć 
składa się z dziewięciu cotygodniowych 
spotkań i obejmuje zajęcia teoretyczne, 
warsztatowe oraz spotkania z fi zjotera-
peutą. Każdy cykl szkoleniowy kończy 
się rozdaniem okolicznościowych certy-
fi katów.

Szczegółowe informacje o Powiatowej 
Szkole Rodzenia dostępne są na stronie 
internetowej:

http://www.szpitalwolomin.pl/powia-
towa-szkola-rodzenia/ , gdzie pobrać też 
można specjalny formularz - Informa-
cja-adresowana-do-osoby-prowadzacej-
-ciaże.pdf 

Szczegółowe informacje można uzy-
skać również pod numerem telefonu 22 
763 31 37 w godzinach 10:00-14:00.

Warto zapisać się do Szkoły Rodzenia, 
bo przecież „Dziecko to uwidoczniona 
miłość.” - Novalis (poeta).

Sylwia Kowalska

OGŁOSZENIA DROBNE
Tok-frez 

Toczenie, frazowanie, ostrzenie 
narzędzi CNNC, TIG, 3D, 

koła zębate 
Tok-frez, Wołomin, 
ul. Łukaszewicza 7 
tel. (22) 787-61-80 

Haki – Tłumiki
Sprzedaż, montaż

Zielonka, 
ul. Poniatowskiego 49

Tel. 600-706-809

SPRZEDAM DZIAŁKI 
BUDOWLANE

w miejscowości Rżyska 
(2 km od węzła Radzymin).

Atrakcyjne miejsce. 
Tel. 603 677 024
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Najważniejsza jest współpraca z mieszkańcamiDokończenie tekstu ze str. 1

Czego brakowało ofercie wołomiń-
skiego Domu Kultury do tej pory? 

MDK oferuje spektakle, koncerty, 
warsztaty tematyczne, bajki – każdy 
może znaleźć coś dla siebie. Cały czas 
analizujemy potrzeby i możliwości, je-
stem przekonana, że wkrótce MDK jesz-
cze bardziej pozytywnie zaskoczy rozwo-
jem swojej oferty.

W 2020 roku zamierza Pani konty-
nuować dotychczasowe cykliczne wy-
darzenia i działania MDK-u , czy też 
szykują się zmiany?

Chciałabym kontynuować to, co trafi -
ło w gusta wołomińskiej widowni i spo-
tyka się z dobrym odbiorem. Oczywiście 
mamy w planach wprowadzanie nowo-

ści, chcemy iść z duchem czasu i najlep-
szych trendów.

Przed nami, 8 lutego, akustyczny 
występ niewątpliwej gwiazdy - Marka 
Piekarczyka. Jakie inne atrakcje Dom 
Kultury przygotowuje na ten rok?

Chcielibyśmy zapraszać do Wołomina 
uznanych artystów, ale też takich, którzy 
dopiero zaczynają przygodę ze sceną. 
Ten rok to ważne nowe projekty: lada 
chwila startuje orkiestra dęta, nowy teatr 
prowadzony przez doświadczonego re-
żysera i aktora Piotra Wawra, czy kolejna 
nowa grupa Wołomińskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku. 2020 rok to także 
dwie ważne rocznice: 100 rocznica Bitwy 
Warszawskiej i 100 urodziny Jana Pawła 
II. Bieżący rok jest też istotny ze względu 

na 25. urodziny MDK, z związku z tym 
zaplanowaliśmy wystawę, która zapre-
zentuje talenty naszych pracowników. 
Chcemy pokazać, że zespół MDK two-
rzą ludzie z pasją, którzy kochają sztukę 
i sami ją uprawiają. W marcu odwiedzi 
nas Teatr Kamienica ze spektaklem 
„Wiera Gran”, planujemy także reakty-
wację festiwalu teatralnego BLACOUT, 
drugą edycję WWLJAM i wiele innych, 
wszystkich nie zdradzę.

Kto jest zazwyczaj pomysłodawcą 
wydarzeń kulturalnych w MDKu? 

To, co się dzieje w MDK, to efekt 
ciągłych rozmów, wymiany pomysłów 
wielu osób. Organizujemy wewnętrzne 
spotkania, na których przedstawiamy 
spostrzeżenia i inicjatywy, które chcie-

libyśmy podjąć. Pytamy naszą publicz-
ność o jej oczekiwania. Natomiast w 
całym procesie tworzenia programu z 
pewnością dział edukacji i organizacji 
wydarzeń odgrywa jedną z najistotniej-
szych ról i ma duży wpływ na ofertę 
MDK. Pracownicy tego działu spotykają 
się z różnymi środowiskami działający-
mi w Wołominie, uczestniczą w różnych 
wydarzeniach, słuchają otoczenia, patrzą 
co „w trawie piszczy”, trzymają rękę na 
pulsie...

Czy zdarza się, że twórcy sami zgła-
szają się do Pani z prośbą o wystawy, 
koncerty, spektakle...?

Oczywiście i zdarza się to bardzo czę-
sto, co wszystkich nas cieszy. To pokazu-
je, że MDK staje się atrakcyjną przestrze-

nią i poważnym partnerem, że z chęcią 
różne osoby i grupy podejmują z nami 
współpracę.

Co sądzi Pan o potrzebach kultural-
nych mieszkańców?

Sądzę, że są dobrze sprecyzowane i 
bardzo różnorodne. To znajduje odbicie 
w naszej ofercie, organizujemy wydarze-
nia o przeróżnych charakterach. Naszą 
rolą jest zarówno na te ukształtowane 
potrzeby odpowiadać, jak i zachęcać do 
nowego.

Dziękuję bardzo za rozmowę.

Rozmawiała Sylwia Kowalska

edukacyjny „Ekstremalna pogoda”, do 
teatru Baj na spektakl „Emil z Lonne-
bergi” oraz do galerii fi gur stalowych w 
Pruszkowie.

Miejska Biblioteka Publiczna w Ko-
byłce chce w ramach tegorocznej zimy w 
bibliotece pod hasłem: "Zdrowe hece w 
Bibliotece" zwiększyć świadomość wśród 
dzieci – zwłaszcza poprzez atrakcje, 
warsztaty, zajęcia, pogadanki - dotyczącą 
wpływu żywienia i aktywności fi zycznej 
na zdrowie, jako ścieżki oddalającej od 
nałogów. Zajęcia są przeznaczone dla 
dzieci w wieku 8-10 lat w drugim tygo-
dniu ferii (od 17 do 21.02). W programie 
są m.in. zadania ruchowe, zawody, ćwi-
czenia z podziałem na drużyny, wspólne 
gotowanie, wyjazd do kina, do Muzeum 
Iluzji w Warszawie, wizyta u harcerzy w 
Kobyłce,  seans fi lmowy przy popcornie 
w sali telewizyjnej w bibliotece, warsztaty 
w Manufakturze Cukierków oraz spek-
takl teatralny Teatru Maska z Krakowa 
- Baśń dla małych łakomczuszków - ta-
jemnica zdrowych brzuszków.

Jednocześnie przypominamy - aby 
ferie przebiegły szczęśliwie należy pa-
miętać o podstawowych zasadach bez-
pieczeństwa, obowiązujących podczas 
zorganizowanych wyjazdów zimowych, 
jak i spędzania tego czasu w miejscu za-
mieszkania.

Centrum Rozwoju Lokalnego we 
współpracy z Komendą Powiatową Po-
licji w Zawierciu przygotowało fi lm, 
zawierający 10 porad dotyczących bez-
pieczeństwa dzieci podczas zimowego 
wypoczynku. W ciągu czternastu minut 
policjantka udziela dziesięciu praktycz-
nych porad, które powinien znać i stoso-

wać każdy rodzic. Z poradnikiem można 

zapoznać się na profi lu Centrum Rozwo-

ju Lokalnego na portalu YouTube.

Zima w Mieście 2020, czyli tegoroczne ferie w Kobyłce
Już za kilka dni ferie, a wraz z nimi początek akcji „Zima w Mieście”. Jakie atrak-

cje czekają na dzieci w Kobyłce? 

Ponad 200 dzieci będzie mogło wziąć 
udział w aktywnym wypoczynku w Ko-
byłce, zorganizowanym przez trzy szkoły 
podstawowe, Miejską Bibliotekę Publicz-
ną i Miejski Ośrodek Kultury. W każdej z 
placówek przewidziano dla uczestników 
inne sposoby spędzania czasu, jednak 
przyświeca im wspólny cel: promowanie 
zdrowego stylu życia, właściwych postaw 
społecznych, konstruktywnego spędza-
nia czasu – a przy tym zagwarantowanie 
dobrej zabawy z rówieśnikami i pomoc 
rodzicom w zagospodarowaniu czasu 
wolnego ich dzieci.

„Zima w Mieście” w szkołach w Ko-
byłce jest przeznaczona dla dzieci w 
wieku od 6 do 11 lat i odbywa się w go-
dzinach od 8.00 do 14.30/15.00 podczas 
dwóch tygodni ferii – od 10 do 14 lutego 
oraz od 17 do 21 lutego. Główne założe-
nia to zdrowy i aktywny wypoczynek, 
ćwiczenie umiejętności społecznych, na-
uka wspólnego podejmowania decyzji i 
kompromisów oraz współpracy podczas 
gier i zabaw. Uczestnicy dzięki wyciecz-
kom do muzeów poznają kulturę i trady-
cję polską i będą uczyć się z nią obcować, 
a z kolei podczas zajęć plastycznych, 
sportowych i muzycznych poszerzą swo-
je umiejętności i zdolności manualne 
oraz rytmiczne, a także zapoznają się z 
zasadami popularnych gier i konkuren-
cji sportowych.

W Publicznej Szkole Podstawowej z 
Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 im. 
Zofi i Nałkowskiej w Kobyłce główne 
atrakcje to m.in. wycieczki do kina He-

lios, seanse fi lmowe w MOK, wyjazdy 
na basen, do sali zabaw w Warszawie, do 
Muzeum Zabawek oraz do Centrum Na-
uki Kopernik.

W Zespole Szkół Publicznych nr 2 w 
planie są m.in. seanse fi lmowe w MOK, 
spotkanie z policjantką i prelekcja na 
temat bezpieczeństwa w czasie ferii zi-
mowych, wyjazd na wystawę klocków 
LEGO na Stadionie Narodowym, do 
sali zabaw Inca Play  w Warszawie i Fi-
ku-Miku w Łomiankach, do Muzeum 
Iluzji, Muzeum Kosmosu, Muzeum Na-
rodowego, spacer po Starym Mieście w 
Warszawie, a także zajęcia na pływalni w 
Ząbkach. W ZSP nr 2 jest jeszcze 15 wol-
nych miejsc na drugi tydzień ferii.

Z kolei w Publicznej Szkole Podstawo-
wej z Oddziałami Sportowymi nr 3 im. 
Karola Wojtyły w Kobyłce uczestnicy 
m.in. będą odbywali zajęcia sportowe 
boulderingu – treningu wspinaczki na 
niskich wysokościach, pojadą do kina 
Helios, na basen, na wystawę klocków 
Lego na Stadionie Narodowym, na inte-
raktywną wystawę TRICK 3D Gallery i 
do parku trampolin (zajęcia Jump Air). 
Odwiedzą także kino w MOK. W pro-
gramie jest również zwiedzanie Sejmu 
RP. 

Miejski Ośrodek Kultury organizuje 
„Zimę w mieście” dla dzieci od 6 do 11 
lat w pierwszym tygodniu ferii (od 10 
do 14.02) w godzinach od 8.00 do 16.00. 
Planuje dla dzieci wyjazd na basen w 
Warszawie, do kosmicznej sali zabaw 
Airo Space Kids, do kina na program 

Wiwat Babcia i Dziadek!
Wołomin

Babcia i Dziadek to osoby, które każdemu dziecku kojarzą się z ciepłem, miło-
ścią i wszystkim co dobre. Dlatego dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Fryderyka 
Chopina w Starym Grabiu w dniu 23 stycznia br. gościły swoje babcie i dziadków 
na uroczystości z okazji ich święta.

 Dyrektor szkoły p. Wojciech Łochow-
ski powitał gości ciepłymi słowami i zło-
żył im serdeczne życzenia w tym wyjąt-
kowym dniu. Na tle pięknych dekoracji 
zostały wystawione barwne i nieco żar-
tobliwe "Jasełka" przygotowane przez ks. 
Krzysztofa Mikołajka i uczniów z klasy 
IV i V a towarzyszyły im wesołe dźwięki 
kolęd i pastorałek wyśpiewanych przez 
dzieci z koła muzycznego pod kierun-
kiem p. Urszuli Kruk, następnie na scenę 
wkroczyli najmłodsi z klasy I i oddziału 
przedszkolnego. Wnuczęta swoimi wy-
stępami wyrazili miłość do ukochanych 
Babć i Dziadków. Atrakcją dla seniorów 
przygotowaną przez rodziców był wy-

stęp fi nalisty programu Th e Voice Senior 
p. Mieczysława Pernacha, oprawę mu-
zyczną zapewnił p. Andrzej Zbyszyński. 

Uroczystość zwieńczył słodki po-
częstunek przygotowany przez rodzi-
ców. Były też życzenia i własnoręcznie 
przygotowane prezenty od samorządu 
uczniowskiego. 

Szczęśliwe i rozpromienione twarze 
babć i dziadków po raz kolejny ukazały 
nam jak ważne są takie spotkania, wspo-
mnienia, rozmowy, wspólnie spędzony 
czas.

Jadwiga Powała
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Przypomnijmy, gazeta funkcjonuje od 2013 roku zarówno w wersji papierowej, 

jak i internetowej.  Uwzględniając liczne postulaty ze strony Czytelników posta-
nowiliśmy zmienić stronę internetową gazety, czyniąc  ją bardziej przejrzystą, i co 
najważniejsze, wypełnioną po brzegi najnowszymi informacjami. Teraz, w jednym 
miejscu, znajdziecie Państwo wszystkie najważniejsze zapowiedzi wydarzeń kultural-
nych, sportowych, edukacyjnych. 

Odchudzanie - od czego zacząć?
Rady dietetyka...

Na początek warto sobie zadać pytanie i bardzo szczerze na nie odpowiedzieć: 
dlaczego w ogóle chcemy schudnąć? Jeśli robimy to z własnej, nieprzymuszonej 
woli lub dla zdrowia, to już połowę sukcesu mamy za sobą. Gorzej, jeżeli okaże się, 
że zaczynamy się odchudzać dla kogoś lub zmusza nas do tego otoczenie, a my wo-
limy siebie w bardziej okrągłej formie. Nic tak nas nie demotywuje, jak przymus 
lub cudze zachcianki, realizowane naszym kosztem.

Taka sytuacja dodatkowo może 
prowadzić do pogłębienia frustracji 
związanych z naszym wyglądem, po-
strzeganiem nas przez otoczenie i samo-
akceptacją. Może spotęgować się także 
uczucie porażki, możemy silniej odczu-
wać trudy bycia na diecie, a co za tym 
idzie przygnębienia, a nawet w skrajnych 
przypadkach depresji. Jednak jeśli podję-
liśmy już wysiłek, żeby zacząć się odchu-
dzać, stwórzmy dobry plan i zapewnijmy 
sobie odpowiednie wsparcie. Przede 
wszystkim zróbmy to wszystko dla siebie 
i swojego zdrowia. Jeśli chcesz się odchu-
dzać, ale nie wiesz od czego zacząć, do-
wiedz się, co na ten temat mówi dietetyk.

Jak zacząć odchudzanie?
Najważniejsze to mieć konkretny 

plan lub metodę, jasno określić swój cel 
i jego realizację w czasie – mówi Iwona 
Michalak, dietetyk Naturhouse Ząbki 
i dodaje – kluczem jest poznanie swo-
jego organizmu – jego mechanizmów i 
potrzeb. Planowanie pomoże nam też w 
zniwelowaniu lub zapobieżeniu efektowi 
jo-jo. Trzeba też uzbroić się w cierpli-
wość, ponieważ coś takiego, jak efekty 
natychmiastowe nie istnieje, bo one też 
natychmiastowo mogą zniknąć. Kontro-
la utraty wagi oraz jej efektów w naszym 
organizmie pozwala dietetykowi okre-

ślić w jakim tempie możemy „zrzucać 
kilogramy”. Ogólnie przyjętą zasadą jest 
pozbywanie się nie więcej niż 0,5 do 1 kg 
tygodniowo, aby robić to bez uszczerbku 
na zdrowiu. Zbyt gwałtowne chudnięcie 
wpływa na niekontrolowany powrót do 
poprzedniej wagi. Wiele osób uznaje to 
za porażkę odpuszcza dietę lub stara się 
znaleźć kolejny sposób, inną radę na to, 
jak zacząć odchudzanie. Tu ponownie 
warto sobie zadać pytanie, na czym tak 
naprawdę nam zależy: na efekcie „Wow!” 
czy dobrym samopoczuciu, zdrowiu i 
pięknym wyglądzie na długi czas? Jeśli na 
tym drugim, to należałoby przemyśleć, 
czy nie warto byłoby skorzystać z po-
mocy specjalisty, który podpowie nam, 
od czego zacząć odchudzanie i osiągnąć 
widoczne i długotrwałe rezultaty.

Wsparcie
Niektórzy mawiają, że „wszystko jest 

w naszej głowie” i tak rzeczywiście jest 
z odchudzaniem. Przekonanie do tego, 
co robimy oraz wiara w siebie mogą czy-
nić cuda, a na pewno pomagają nam się 
odblokować psychicznie, co ma wpływ 
na pracę organizmu podczas diety. Jeśli 
jednak mamy słaby charakter, pozwólmy 
sobie pomóc – zachęca dietetyk Iwona 
Michalak. Wsparcie psychiczne jest tak 
samo ważne, jak ustalenie właściwej 
diety z ekspertem. Każdy organizm jest 
inny, a do tego dochodzi nasz tryb życia, 
aktualny stan zdrowia oraz oczekiwania 
wobec diety. Aby osiągnąć cel, należy 
te wszystkie aspekty wziąć pod uwagę. 
Dietetyk pomaga ustalić plan działania 

i możliwy do osiągnięcia w określonym 
czasie cel, ale równie ważne jest to, że 
kontroluje przebieg procesu odchudza-
nia i na bieżąco jest w stanie zareagować 
na potrzeby organizmu poddanego die-
cie. Pomaga również dobrać potrzeb-
ne preparaty uzupełniające dietę lub 
wspomagające np. wydalanie wody z or-
ganizmu. Dietetyk wspiera i motywuje 
do działania, to jego ważna rola. – do-
daje dietetyczka. Równie ważne jest, gdy 
ktoś bliski może nas wspierać w zmianie 
sposobu odżywiania się i np. jeść z nami 
jeden posiłek dziennie przyrządzony 
zgodnie z zasadami diety, chwalić efekty, 
zaangażować się w poznanie zasad naszej 
kuracji.

Dieta i co dalej?
Jeśli osiągnęliśmy zamierzone efekty 

i satysfakcjonuje nas nasz wygląd i sa-
mopoczucie to jedynym co nas może 
martwić jest pytanie - czy doświadczymy 
efektu jo-jo? Aby się przed nim uchronić 
jest potrzebny tzw. proces stabilizacji. 
Stabilizacja to nic innego, jak ustalenie 
zdrowego sposobu odżywiania się dla 
konkretnej osoby, po zakończeniu diety 
odchudzającej. Po prostu dbamy o to, co 
jemy i nie powielamy złych nawyków. 
Czekolada, alkohol, golonka - tak, ale nie 
nawykowo. To co najczęściej podkreślają 

nasi klienci to dobre samopoczucie, kie-
dy stosują się do zaleceń stabilizacyjnych 
– nie chcą z niego rezygnować i dlatego 
realizują zasady zdrowego odżywiania 
na co dzień. Na tym polega reedukacja 
żywieniowa – uczymy się na nowo, jak 
zdrowo gotować i jeść – podsumowuje 
Iwona Michalak, dietetyk Naturhouse.

W procesie odchudzania mogą pomóc 
dobrze dobrane preparaty zawierające 
ekstrakty roślinne. Jednym z naszych 
najlepszych produktów ubiegłego roku 
okazał się SLIMBEL 3 FAZY. Jego in-
nowacyjna formuła, wyjątkowo bogaty 
skład i i duża koncentracja składników 
aktywnych sprawiają, że skutecznie po-
maga w odchudzaniu, działając kom-
pleksowo.

Slimbel 3 fazy wspomaga spalanie 
tkanki tłuszczowej, pobudza wydalanie 
zatrzymanych płynów metabolicznych 
oraz wzmacnia i oczyszcza organizm. 
Teraz przy zakupie tego produktu w 
Centrum Dietetycznym Naturhouse 
Ząbki otrzymasz jadłospis na 10 dni 
wraz z przepisami oraz możliwość bez-
płatnej konsultacji z dietetykiem. Nie 
zwlekaj! Przyjdź do nas i dowiedz się, jak 
zacząć się odchudzać i sprawić, by dieta 
odchudzająca przynosiła długotrwałe 
efekty.

Centrum Dietetyczne Naturhouse w Ząbkach, 
ul. Orla 8  lok. 69 (obok Poczty Polskiej)

tel. 604-110-153

Dzięki temu nie ominie Was nic ważnego, co będzie miało się wydarzyć na terenie 12 gmin powiatu wołomińskiego.
Ponadto serwis oferuje najświeższe aktualności, usystematyzowane w trzech kategoriach: samorządowe, społeczne i kulturalno-

-sportowe. Te z kolei dzielą się na bardziej szczegółowe podkategorie.
Serdecznie zapraszam do lektury

Mirosław Oleksiak - redaktor naczelny


