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Dokończenie str. 4

23 października 2013 r.  w sali 
konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Tłuszczu podpisane zostały dwie 
ważne dla społeczności Tłuszcza 
umowy pomiędzy Gminą Tłuszcz 
oraz Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej: o dofi nansowanie zakupu 

samochodu strażackiego dla OSP 
w Tłuszczu oraz pożyczki na za-
kup samochodu dla OSP Tłuszcz.

W uroczystym podpisaniu 
umów uczestniczyli: wicemarsza-
łek województwa mazowieckiego 
Krzysztof Strzałkowski, wicepre-
zes WFOŚiGW Andrzej Daniluk, 

Starostwo podpisało już umowy z 
gminami: Marki, Ząbki, Poświętne 
oraz Klembów wdrażającą Powia-
tową Kartę Rodziny TAKrodzina.
pl dla mieszkańców tych miejsco-
wości, przewidujące dofi nansowa-
nie zadań realizowanych w zakresie 
polityki prorodzinnej. 

Starosta Piotr Uściński, burmistrz 
Janusz Werczyński, burmistrz Robert 
Perkowski, wójt Jan Cymerman oraz 
wójt Kazimierz Rakowski podpisali 
już umowy o udzieleniu pomocy fi -
nansowej przez Powiat Wołomiński 
gminom: Marki, Ząbki i Poświętne 
na dofi nansowanie zadań realizowa-
nych w zakresie polityki prorodzin-
nej. Na miejsce udał się wspólny patrol  

ząbkowskiej straży miejskiej i policji, 
który  zastał mężczyznę z obrażenia-
mi wskazującymi na uczestnictwo 
we wspomnianym zdarzeniu. Oka-
zało się, że mężczyzna został pobity 
przez trzy osoby, które zabrały mu 
dowód osobisty i gotówkę. Sprawcy 
oddalili się ulicą Wolności w kierun-
ku ogródków działkowych.

Patrol wraz z pokrzywdzonym 
natychmiast wyruszył za sprawcami 

pobicia. Na wysokości bramy wej-
ściowej do ogródków działkowych 
przy ul. Wolności pokrzywdzony 
wskazał dwóch mężczyzn i kobietę 
jako sprawców. Twierdził, że męż-
czyźni go bili a kobieta pomagała im. 
Na miejsce wezwano karetkę, której 
załoga udzieliła pokrzywdzonemu 
pierwszej pomocy medycznej, a na-
stępnie  zabrała pokrzywdzonego do 
szpitala w Wołominie.

Dokończenie str. 7

komendant Powiatowy Państwo-
wej Straży Pożarnej w Wołominie 
str. bryg. Jacek Pietranik, władze 
samorządowe Tłuszcza oraz dru-
howie OSP. Koszt zakupu samo-
chodu to 648 000 zł: 150 000 zł 
pochodzi z dotacji, 150 000 zł z po-
życzki na preferencyjnych warun-
kach z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, natomiast wkład  własny 
gminy to 48 000 zł. Pozostała część 
środków potrzebnych na zakup 
samochodu pochodzi z dotacji, 
jaką OSP otrzymała z Komendy 
Głównej Państwowej Straży Po-
żarnej: 150 000 zł dla jednostek w 
Krajowym Systemie Ratownictwa 
oraz 150 000 zł ze środków z fi rm 
ubezpieczeniowych. Przetarg nie-
ograniczony na zakup samochodu 
dla OSP Tłuszcz wygrała fi rma 
PUH MOTO-TRUCK z siedzibą 
w Kielcach. Zakupiony samochód 
to Mercedes Benz typ ATEGO 
1329AF, który już niebawem przy-
jedzie do Tłuszcza.

W minioną sobotę, 26 października, tuż po godzinie 21.00 na skrzyżo-
waniu ulic Radzymińskiej i Wolności na terenie sklepu Biedronka w Ząb-
kach  miała miejsce bójka.Umowę podpisują burmistrz Ząbek Robert Perkowski oraz 

starosta wołomiński Piotr Uściński
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WOŁOMIN:
DLA NAJMŁODSZYCH:
■ 24 listopada, godz. 13.30, Miejski 

Dom Kultury w Wołominie zaprasza 
dzieci na Andrzejki. Będzie pokaz 
magii i inne atrakcje andrzejkowe. 
Bilety – 7 zł dzieci, 10 zł dorośli.

  KULTURALNE:
■ 8 listopada, godz. 17.30 – Miejska 

Biblioteka Publiczna w Wołominie – 
prezentacja książki Marka Rogusza 
„Parę minut życia” - wspomnienie 
o pilocie kościuszkowskiej eskadry 
Wojciechu Januszewiczu.

■ 23 listopada, godz. 19.00, Miej-
ski Dom Kultury w Wołominie – 
koncert kwintetu jazzowego B-fl at 
Mood, bilety 15 zł.

SAMORZĄDOWE:
■ Urząd Miejski w Wo-

łominie przedstawia sche-
mat zmiany organizacji ruchu 
w okolicach cmentarza w Wołomi-
nie dniu 1 listopada 2013 r. 

SPORT:

■ piłka nożna HURAGAN U-10 
- Legion W-wa – 02.11, godz.  10:00

■ piłka nożna HURAGAN U-11 - 
Legionovia – 02.11, godz.12:00 

■ X Orioński Halowy Tur-
niej Piłki Nożnej o Puchar Bur-
mistrza Wołomina Data zapro-
szenia:08.11.2013 r., godz. 09.00
Miejsce: Sala gimnastyczna I LO im. 
Wacława Nałkowskiego, ul. Sasina 
33 w Wołominie 

ZDROWIE:

■ Zapraszamy Panie na kolejne ba-
dania  mammografi czne, które od-
będą się 5 listopada przed Urzędem 
Miejskim w Wołominie. Rejestracja 
pacjentek odbywa się telefonicznie, 
pod numerami telefonów: (85) 676 
0332, 676 13 22

MARKI
SPORTOWE:
■ Mareckie Towarzystwo Spor-

towe MARCOVIA 2000 zaprasza 
mieszkańców na mecz Ligi Okrę-
gowej Grupy I w sezonie jesien-
nym: MARCOVIA 2000 - WI-
CHER KOBYŁKA 2.11.2013 godz. 
13.30 na stadionie przy ul. Wspól-
nej 12 w Markach. 

KULTURALNE:
■ Biblioteka Publiczna Miasta 

Marki zaprasza 5.11.2013 r. (wto-
rek) o godz. 11:15 na spotkanie 
autorskie z ARKADIUSZEM NIE-
MIRSKIM - autorem powieści dla 
młodzieży -  m.in. „Pojedynek de-
tektywów” , „Tajemnica Fabritiusa” 
oraz kontynuacji serii „Pan samo-
chodzik”.

ZDROWIE:
■ 6 listopada, w godz. 9.00-17.00 

panie w wieku 50-69 lat będą mo-
gły bezpłatnie wykonać badanie 
mammografi czne w specjalnym 
mammobusie ustawionym na par-
kingu przy Urzędzie Miasta Marki.
Wymagana jest wcześniejsza reje-
stracja pod numerami telefonów: 
(85) 676 03 32 lub (85) 676 13 22 
w godz. 8.00-20.00. Zainteresowa-
ne badaniem panie poza granicą 
wieku, mogą wykonać badanie 
odpłatnie. Koszt badania mammo-
grafi cznego wynosi 80 zł, również 
wymagana jest wcześniejsza reje-
stracja telefoniczna. Badanie prze-
prowadzi Przychodnia Profi laktyki 
i Diagnostyki Obrazowej z siedzibą 
przy ul. Siewnej 2 w Białymstoku.

SAMORZĄDOWE:
■ 11 listopada 2013, godz.  18:00 

miejsce:plac przy pomniku przy 
ul.Paderwskiego Burmistrz Miasta 
Marki zaprasza na uroczyste ob-
chody Święta Niepodległości

KOBYŁKA
KULTURALNE

■ 7 listopada, godz. 19.00, Hotel Gre-
gory – kabaret CIACH, bilety 30 zł.

RADZYMIN
KULTURALNE:
■ 17 listopada, godz. 16.00 – Bi-

blioteka Publiczna Miasta i Gminy 
Radzymin – Spotkanie autorskie z 
poetkami Wandą Spalińską i Alek-
sandrą Spalińską

DLA NAJMŁODSZYCH:
 ■ 5 listopada, godz. 18.00 – Miej-

ska Sala Koncertowa im. F. Chopina 
– Teatr Lalek PINOKIO - „Kłamstwa 
kozy”, cena 7 zł.

KLEMBÓW
SPORT:

■ Turniej Piłkarski dla mło-
dzieży Data zaproszenia: 
11.11.2013 r., godz. 08.00
Miejsce: Boisko Orlik w Ostrówku  
Jak uczcić niepodległość? Piłką!
Piłka nożna to doskonały spo-
sób, by cieszyć się z odzyska-
nej niepodległości. Zapraszamy 
młodzieżowe drużyny (U-18) do 
udziału Turnieju Niepodległości, 
który odbędzie się 11 listopada 
2013 r. na boisku Orlik w Ostrówku.
Do walki staną współczesne ze-
społy w barwach drużyn z okresu 
międzywojennego (m.in. Pogoń 
Lwów, Czarni Lwów, Legia War-
szawa, FC Katowice, Warta Po-
znań) i będą walczyć między sobą 
o zaszczytny tytuł mistrza II RP. 
Czekamy na zgłoszenie Two-
jej drużyny! Informacje i regu-
lamin na www.starykraszew.pl
Informacje pod nr telefonu: 502 
311 387

ZIELONKA
KULTURALNE:
 ■ Natalia Niemen wystąpi w 

sali widowiskowej OkiS w sobotę 
9 listopada o godz. 19:00. Bilety: 
25 zł do kupienia w sekretariacie 
Ośrodka Kultury i Sportu, ul. Łu-
kasińskiego 1/3  od poniedziałku 
do piątku w godz. 10.00-18.00

JADÓW
SAMORZĄDOWE:
■ 11 listopada – Gminne obchody 

Narodowego Święta Niepodległości:
■ Jadów 9.30 – złożenie kwiatów 

na cmentarzu w Jadowie, 10.00 – 
Msza Święta w intencji Ojczyzny; 

■ Urle: ul.  Żwirki i Wigury 4 – 
11.45 – podniesienie fl agi państwo-
wej, 11.50 – apel „kadrówki” PSWW 
HALLER, 12.20 – występ chóru 
„Cantores Renigae Poloniac”, 12.50 – 
występ Grupy Kaskaderów ze Słup-
na, 13.50 – występ Orkiestry Dętej 
„Gloria”, 14.30 – pokaz dynamiczny 
Grupy Realizacyjnej Tasmanian Ti-
ger i Formacji SGO, 15.30 – kuchnia 
polowa: grochówka, bigos, pieczenie 
kiełbasek na ognisku

TŁUSZCZ
SAMORZĄDOWE:
■ 11 listopada - Obchody Narodowego Święta Niepodległości: godz. 10.15 – Kościół parafi alny pw. Przemienienia 

Pańskiego w Tłuszczu – uroczysta Msza Św. Przy oprawie muzycznej chóru „Lux Mea”, 11.00 – przemarsz w asyście 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej ulicami miasta, 11.30 – Centrum Kultury Sportu i Rekreacji – Sala Widowiskowa – 
wręczenie nagród w konkursie plastycznym „11 Listopada – Święto Niepodległości”, program artystyczny w wykona-
niu dzieci z Zespołu Szkół w Postoliskach, prelekcja multimedialna w wykonaniu Marcina Ołdaka, 13.00 – Społeczne 
Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej – otwarcie wystawy pt. „Wielcy Polacy”.
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DECYZJA SĄDU 
w sprawie  

„KOBYŁCZANINA”

Szanowni Państwo! 
Od lat w Kobyłce ukazywał się „Kobyłczanin”- pismo 
wydawane przez MOK, potem przez Gminę Kobyłka. 
Ostatnio ukazało się kilka numerów innego pisma, uży-
wającego jednak tego samego tytułu. Wprowadziło to 
naszych Mieszkańców w błąd i spowodowało zrozumiałe 
zamieszanie. 
Informujemy, że Sąd Apelacyjny w Warszawie posta-
nowieniem z dnia 7 października 2013 roku  uznał, że 
prawowitym właścicielem tytułu „Kobyłczanin” jest 
Miasto Kobyłka. 
Podmiot, który posługiwał się tym tytułem czynił to w 
wyniku naruszenia prawa. Orzeczenie Sądu Apelacyj-
nego jest prawomocne.

Rozmowa z burmistrzem Wołomina Ryszardem Madziarem o 
współpracy z budapeszteńską dzielnicą Csepel, o jej dotychcza-
sowym przebiegu i planach na przyszłość

Rozmawiał
Mirosław
Oleksiak

Dokładnie rok temu gmina Wo-
łomin podpisała umowę o współ-
pracy z budapeszteńską dzielnicą 
Csepel. Wołomin to pierwsze mia-
sto z naszego powiatu, które współ-
pracuje z miastem węgierskim. 
Skąd pomysł, żeby nawiązać taką 
współpracę?

Tak, to prawda. Można powie-
dzieć, że jesteśmy prekursorami tej 
współpracy. Połączyła nas przede 
wszystkim wspólna historia. Nasze 
kontakty rozpoczęły się od zapro-
szenia do Budapesztu na uroczystość 
odsłonięcia tablicy, która upamięt-
niała wysłanie amunicji z dzielnicy 
Budapesztu, Csepel, do Polski w 1920 
r. Na uroczystości obecni byli: prezy-
dent Polski, prezydent Węgier, a także 
m.in. delegacja z naszego samorządu. 
Po krótkich rozmowach okazało 
się, że ta amunicja była dostarczana 
w czasie bitwy w 1920 r. także do 
Ossowa. Zaprosiliśmy burmistrza 
dzielnicy Csepel na uroczystości do 
Ossowa. Potem my złożyliśmy re-
wizytę i tak to się zaczęło. Po pierw-
szych doświadczeniach doszliśmy 
do wniosku, że warto tę współpracę 
pogłębić, nadając jej również ramy 
formalne. Została podjęta stosowna 
uchwała Rady Miejskiej i podpisana 
umowa partnerska. 

Zależało nam, aby stworzyć wa-
runki do wymiany doświadczeń obu 
samorządów, nawiązywania wzajem-
nych kontaktów pomiędzy miesz-
kańcami obu miast - uczniami szkół, 
organizacjami i stowarzyszeniami i 
podejmowania wspólnych działań w 
różnych obszarach.

 W jakim zakresie zamierzacie 
Państwo współpracować?

Jak wspomniałem zaczęło się 
dość naturalnie, bo od wspólnego 
świętowania historii, która nas łączy. 
Współpraca jest tym łatwiejsza, że 

burmistrz dzielnicy Csepel jest mi-
łośnikiem i znawcą historii Polski. W 
2012 r. na Węgrzech została odsło-
nięta dzwonnica poświęcona błogo-
sławionemu ks. Jerzemu Popiełuszce, 
natomiast w tym roku podczas uro-
czystości sierpniowych w Ossowie 
- tablica upamiętniająca pomoc na-
rodu węgierskiego dla Polski w roku 
1920. Na kanwie historycznych do-
świadczeń postanowiliśmy zintensy-
fi kować naszą współpracę, zwłaszcza 
w dziedzinie edukacji. We wrześniu 
12-osobowa grupa uczniów woło-
mińskich szkół pod opieką trzech 
nauczycieli wyjechała do Budapesztu 
na konferencję dotyczącą ochrony 
środowiska. Konferencja została zor-
ganizowana w ramach współpracy 
miast siostrzanych (Wołomin-Cse-

pel) i była w całości fi nansowana 
przez unijny program „Active Citi-
zens for Europe – Town Twinning 
citizens’ meeting”, o który wspólnie 
aplikowaliśmy z Burmistrzem Csepel 
Szilardem Nemethem. 

Kolejnym krokiem była wymiana 
młodzieży miasta i gminy Wołomin 

i dzielnicy Csepel. Pierwsza grupa 
młodzieży z Węgier przyjechała do 
nas trzy tygodnie temu i spędziła tu 
prawie tydzień. Odwiedziła m.in. 
Ossów, Centrum Nauki Kopernik, 
Kościół Świętego Stanisława Kost-
ki, muzeum ks. Jerzego Popiełuszki 
na Żoliborzu. Przez cały pobyt nasi 
węgierscy goście mieszkali u woło-
mińskich rodzin. Następnie ucznio-
wie z Wołomina wyjechali w ramach 
rewizyty do Budapesztu. Dzięki tej 
wymianie nasi uczniowie mogli pod-
szkolić język angielski, a także po-
znać zwyczaje, kulturę czy edukację 
na Węgrzech. Mam wrażenie, że nasi 
przyjaciele z Węgier byli urzeczeni 
wizytą u nas. Rodzice i nauczyciele są 
zafascynowani tą współpracą. 

W jakich innych obszarach ta 
współpraca mogłaby się rozwijać?

Umowa zakłada współpracę mię-
dzy gminami w zakresie kultury, 
edukacji, ochrony środowiska, hi-
storii oraz doświadczeń samorządo-
wych obu miast. Myślę, że kolejnym 
krokiem powinna być współpraca 
na płaszczyźnie gospodarczej. Roz-
mawiałem już o tym z naszą Radą 
Gospodarczą. W tej chwili w Csepel 

realizowane są inwestycje w ramach 
Funduszu Spójności. Podczas wizyt 
mogliśmy wymienić się naszymi do-
świadczeniami. My jesteśmy już na 
etapie końcowym projektu, oni zaś 
dopiero zaczynają. 

A czy planowane są wspólne 
przedsięwzięcia w obszarze kultu-
ry?

Warto przypomnieć, że w 2012 r. 
odbył się w Wołominie Festiwal Wę-
gierskiego Filmu Historycznego, któ-
ry organizowaliśmy wspólnie z Wę-
gierskim Instytutem Kulturalnym. 
Przez kilka dni w bibliotece miejskiej 
prezentowane były węgierskie fi l-
my fabularne i dokumentalne. Kilka 
miesięcy wcześniej podczas „Wieczo-
ru Solidarności Polsko-Węgierskiej” 

mieszkańcy mogli zobaczyć pokaz 
węgierskiej muzyki, tańca i strojów 
w wykonaniu młodzieżowego ze-
społu „Rege” z Budapesztu. W foyer 
Miejskiego Domu Kultury można 
było obejrzeć wystawę „1000 lat 
przyjaźni polsko-węgierskiej”. Przy 
okazji węgierskich świąt narodowych 
wielokrotnie miałem okazję gościć w 
ambasadzie i rozmawiać z jej przed-
stawicielami. Na pewno wspólnie bę-
dziemy realizować kolejne projekty.

Jak Pan ocenia dotychczasową 
współpracę? 

Jestem z niej bardzo zadowolony. 
Umowę o współpracy podpisaliśmy 
równo rok temu, a przez cały ten 
okres wydarzyło się wiele cennych 
inicjatyw. Nasza współpraca z dziel-
nicą Csepel dobrze rokuje na przy-
szłość i na pewno ułatwi kontakt z in-
nymi miastami partnerskimi. Mamy 
już pewne doświadczenie, warto 
więc byłoby znaleźć kolejne miasta 
partnerskie, które pozwoliłyby na 
wzajemną wymianę doświadczeń. 
Trzeba pamiętać, że wcześniejsze 
kontakty naszej gminy z miastami 
partnerskimi kończyły się na pod-
pisaniu umowy i nie wnosiły nic w 
życie mieszkańców i rozwój nasze-
go miasta. Chcemy, żeby teraz to się 
zmieniło.

Czy rysuje się gdzieś na horyzon-
cie perspektywa kolejnej współpra-
cy?

Podczas odsłonięcia tablicy w 
Ossowie odbyłem bardzo kon-
struktywną rozmowę z konsu-
lem Niemiec, który zaproponował 
współpracę z miastem niemieckim. 
Warto o tym pomyśleć. Natomiast 
17 października miałem przyjem-
ność gościć w ambasadzie amery-
kańskiej. Rozmowa z ambasadorem 
USA, S. Mullem, dotyczyła projektu 
upamiętnienia w Ossowie w 2014 r. 
amerykańskich lotników, którzy jako 
ochotnicy wsparli polskie wojska 
podczas wojny polsko-bolszewickiej 
w 1920 r. Ambasador ustosunkował 
się do projektu niezwykle przychyl-
nie i obiecał pomoc w organizacji 
uroczystości.

Dziękuję za rozmowę.

REKLAMA TEL. 796-046-823

Uczniowie wołomińscy przed wyjazdem na konferencję w Budapeszcie
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Mieszkanki Wołomina, które zdecydują się na odbycie kursu w szkole rodzenia „Perełka”, z którą gmina pod-
pisała umowę w ramach programu „Rodzicielskie ABC”, mogą liczyć na zniżkę w wysokości 100 zł. 

Podczas zajęć przyszłe mamy będą 
miały okazję uzupełnić wiedzę na 
temat ciąży, uzyskać odpowiedzi na 
nurtujące je pytania oraz wymie-
nić się doświadczeniami z innymi 
uczestniczkami. Celem zajęć jest 

przekazanie wiedzy z zakresu prze-
biegu ciąży, porodu, połogu, a także 
zasad opieki nad dzieckiem, nauka 
aktywnego rodzenia i przygotowania 
domu na przyjście dziecka. Przyszłe 
mamy będą się mogły również do-
wiedzieć, jak pielęgnować i kąpać 
noworodka, przygotować się do 
karmienia piersią i poprawić swoją 
kondycję fi zyczną przed porodem. 
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, 
w zależności od miesiąca rozpoczy-
nającego edukację (poniedziałek lub 
środa) przez 10 kolejnych tygodni. 
Grupa nie przekracza 10 - 12 par. 
Organizator szkoły rodzenia usta-
la harmonogram zajęć z grupą na 
pierwszym spotkaniu. Na drugim 
uczestnicy kursu otrzymują ramo-
wy plan zajęć. Zapisy odbywają się u 
pani Małgorzaty Olszewskiej pod nr. 
tel.: 604 300 271. Więcej informacji 
uzyskać można na stronie www.pe-
relka.waw.pl.

Polityka prorodzinna to jeden z 
priorytetów gminy Wołomin. Istot-
ną rolę odgrywają w niej szkoły 
rodzenia, które przygotowują przy-
szłych rodziców do bezpiecznego 
przebiegu ciąży, aktywnego porodu i 
połogu oraz do pełnienia roli matki 
i ojca. - Wychodząc naprzeciw po-
trzebom przyszłych rodziców, mają 
na celu zredukowanie nadmiernego 
lęku przed porodem oraz pomoc 
w pokonaniu rozmaitych oporów 
związanych z obcowaniem z ma-
leńkim dzieckiem - mówi Liliana 
Zientecka, naczelnik Wydziału Po-
lityki Społecznej, Sportu i Edukacji. 
W 2012 roku z możliwości udziału w 
dofi nansowanym szkoleniu skorzy-
stało 33 przyszłych rodziców.

W tym samym roku w Powiato-
wym Szpitalu w Wołominie przyszło 
na świat 1765 dzieci, z czego 601 
stało się mieszkańcami gminy Wo-
łomin.

Wprowadzana przez Starostwo 
karta jest skierowana do rodzin wie-
lodzietnych (w tym do rodzin za-
stępczych) - wychowujących troje i 
więcej dzieci. 

- Warto wiedzieć, że głównym ce-
lem naszej polityki prorodzinnej jest 
tworzenie warunków do dbania o 
dobro, trwałość i wszechstronny roz-

wój rodziny. Opracowaliśmy projekt 
Powiatowej Karty Rodziny, pierwszej 
takiej karty w Polsce. Każda gmina i 
każde miasto powiatu może przystą-
pić do programu, a starostwo udzieli 
specjalnych fi nansowych dotacji na 
wprowadzenie przez nie systemu 
zniżek i ulg. Innym celem szczegó-
łowym programu jest wzrost spo-

17 października odbyło się uro-
czyste otwarcie Świetlicy Środowi-
skowej w Wołominie, która mieści 
się przy Parafi i Matki Bożej Królo-
wej Polski przy ul. Kurkowej 35. W 
uroczystości udział wzięli gospodarz 
obiektu ks. proboszcz Zygmunt Pod-
stawka, burmistrz Ryszard Madziar, 
wołomińscy radni, dyrektor świetli-
cy Jadwiga Gawkowska oraz wycho-
wawcy wraz z dziećmi i młodzieżą.

Placówka funkcjonuje od ponie-
działku do piątku w godz. 13-18. 
Zapewnia ona nie tylko atrakcyjny 
sposób spędzenia wolnego czasu, ale 
także pomaga w nauce, przy odra-
bianiu lekcji czy w rozwoju zaintere-
sowań wychowanków, ale też facho-
wą pomoc z zakresu socjoterapii. To 
już trzecia tego rodzaju świetlica.

red.

łecznej świadomości roli trwałego 
małżeństwa i rodziny jako podsta-
wy rozwoju społeczeństwa. Zapla-
nowaliśmy tu szereg działań, m.in. 
wspieranie poradnictwa i szkoleń dla 
rodzin i chcących założyć rodzinę 
oraz wspieranie rozwoju organizacji 
społecznych stawiających sobie za 
cel dobro rodziny, przeprowadzenie 
programów edukacyjnych pokazują-
cego wartość rodziny i dziecka. Pro-
gram jest otwarty, wspierają nas w 
tym zakresie organizacje pozarządo-
we fi nansowane w ramach konkur-
sów – mówi Piotr Kaczorek, rzecznik 
starostwa wołomińskiego. 

Informacje o programie tak TA-
Krodzina.pl - jako dobrym przykła-
dzie - znalazły się w ogólnopolskim 
poradniku „Jak wprowadzić Kartę 
Dużej Rodziny?” przygotowanym 
w Ministerstwie Pracy i Polityki 
Społecznej, przeznaczonym dla jed-
nostek samorządu terytorialnego w 
Polsce poświęconym upowszechnia-

WOŁOMIN

niu kart oraz procedurom ich wpro-
wadzania. 

Szczegółowe informacje o karcie i 
jak ją otrzymać, kto jest uprawniony 
i do jakich ulg, gdzie powinno się 
zgłosić, jakie przynieść dokumen-
ty i fotografi ę - dostępne na stronie 
www.TAKrodzina.pl oraz w  lokal-
nych samorządach.  Tam też będzie 
można odebrać karty spersonalizo-
wane przez starostwo.   

MARKI 
Szczegółowych informacji udzieli 

Państwu Wydział Spraw Społecz-
nych Urzędu Miasta Marki, pokój nr 
29, tel. (22) 781-10-03 wew. 125. 

ZĄBKI 
Szczegółowych informacji udzieli 

Państwu Referat Oświaty i Polityki 
Społecznej Urzędu Miasta Ząbki, 
pokój nr 29, tel. (22) 510-97-41. 

POŚWIĘTNE 
Szczegółowych informacji udzieli 

Państwu Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Poświętnem, pokój nr 11, tel. 
(25) 752-03-15 

KLEMBÓW 
Szczegółowych informacji udzieli 

Państwu Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Klembowie, tel. (29) 
777-92-40

Dokończenie tekstu ze str. 1
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Kończą się prace modernizacyj-
ne ul. Lipowej i Wolności w Zie-
lonce. Położona została ostatnia 
gładka bezszwowa warstwa asfaltu 
na całej szerokości jezdni. W ten 
sposób została spięta w jedną ca-
łość ta wieloetapowa inwestycja łą-
cząca Wołomin z Warszawą - przez 
Kobyłkę, Zielonkę i Marki, obok 
„glinianek”. 

Te ostatnie wykończeniowe prace 
na tej ważnej, ruchliwej trasie obser-
wowali burmistrz Zielonki Grzegorz 
Dudzik i starosta Piotr Uściński. 
Obok nich obecny był także radny 
powiatowy z Zielonki Marek Pie-
trzak. 

- Tak jak obiecywaliśmy - cały ciąg 
drogowy będzie już otwarty dla kie-
rowców 1 listopada. Do tego dnia 
praktycznie skończymy prace na 
tych ulicach. Od 4 listopada wykony-
wane będą prace końcowe ale trasą 
będzie można bezpiecznie jechać – 
przekonuje rzecznik starostwa Piotr 
Kaczorek.

Za ponad 629 tys. zł. modernizację 
dróg w Zielonce wykonało na zlece-
nie starostwa, wybrane w przetargu, 
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i 
Mostów z Mińska Mazowieckie-
go. Te inwestycje drogowe na trasie 
przez Kobyłkę i Zielonkę są czę-

ściowo współfi nansowane przez po-
szczególne gminy, główny ciężar po-
nosi starostwo - powiat wołomiński. 

Wcześniej Starostwo zmoderni-
zowało pozostałe drogi na całym 
ciągu komunikacyjnym łączącym 
Wołomin z Markami oraz przebie-
gającą przez to miasto trasą Białystok 
– Warszawa: od ulicy Fabrycznej w 
Markach, poprzez ul. Marecką w 
Zielonce, ul. Załuskiego w Kobyłce, 
aż do ulicy Armii Krajowej w Wo-
łominie. Dzięki temu z Wołomina 
będzie można po lepszej drodze 
dojechać przez Maciołki, obok zie-
lonkowskich glinianek, do granic 
Warszawy. 

- Ukończenie robót drogowych w 
Zielonce na ulicach Lipowej i  Wol-
ności,  a w Kobyłce ulic Załuskiego, 
Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej to 
bardzo dobra informacja nie tylko 
dla mieszkańców tych miejscowo-
ści ale również dla całego powiatu.  
– mówi nam mecenas Marek Pie-
trzak, radny powiatowy z Zielonki.  
- Walczyłem od początku kadencji 
o poprawę komunikacji, bezpie-
czeństwo na drogach, modernizację 
dróg powiatowych. Dzisiaj z dużą 
radością oglądam efekty tych starań. 
Nowa nawierzchnia zarówno drogi 
wpłynie na bezpieczeństwo kierow-

ców i pieszych co jest priorytetem w 
działaniach powiatu.  – kontynuuje 
radny Pietrzak. - Jestem przekonany, 
że zmodernizowany szlak komuni-
kacyjny przebiegający przez Zielon-
kę i Kobyłkę będzie dobrze służyć 

mieszkańcom  naszego powiatu a 
przejściowe problemy wynikające z 
utrudnień w ruchu pójdą szybko w 
niepamięć. Bardzo dobre się stało, że 
inwestycję udało się ukończyć przed 
obchodami Święta Zmarłych. Ruch 

na drogach jest wówczas znacznie 
większy, łatwiej będzie dojechać na 
groby naszych bliskich.  – podsumo-
wuje radny Marek Pietrzak.

red. 

Trwa rozbudowa infrastruktury 
sportowej przy Zespole Szkół nr 3 
w Wołominie. Tuż przy niedawno 
otwartym Orliku powstanie kom-
pleks sportowy - skocznia do skoku 
w dal, bieżnia i rzutnia do pchnięcia 
kulą. Koszt inwestycji to 410 tys. zł.

18 października w Urzędzie Miej-
skim w Wołominie Burmistrz Ry-
szard Madziar podpisał umowę na 
budowę kompleksu sportowego z 
fi rmą ANH Dzięcioł Stanisław z 
siedzibą w Duczkach. W ciągu naj-
bliższych 2 miesięcy na terenie przy 
szkole powstanie kompleks spor-
towy, który będzie służył nie tylko 
uczniom na lekcjach wychowania 
fi zycznego, ale wszystkim aktywnym 
mieszkańcom Wołomina.  W jego 
skład wejdzie: skocznia do skoku w 
dal z rozbiegiem długości 27 m, bież-
nia sprinterska sześciotorowa długo-
ści 129 m, bieżnia owalna czteroto-
rowa długości 200 m oraz rzutnia do 

pchnięcia kulą. Dodatkowo umowa 
przewiduje budowę chodników oraz 
remont ogrodzenia. Cały teren bę-
dzie monitorowany za pomocą 4 ka-
mer. Termin zakończenia inwestycji 
przewidziany jest na koniec roku, tak 
aby na wiosnę można było korzystać 
w obiektu. 

Przez wiele lat „trójka” nie miała 
dobrych warunków do uprawiania 
przez uczniów sportu: boisko piłkar-
skie nie zachęcało do gry, a za bieżnię 
służyła osiedlowa droga prowadząca 
do szkoły. W ostatnim czasie jednak 
na miejscu wiele się zmieniło. W 
maju br. uroczyście otwarty został 
zespół boisk Orlik, a zimą funkcjo-
nuje tam lodowisko. Dzięki nowym 
inwestycjom za kilka miesięcy Ze-
spół Szkół nr 3 będzie posiadał jeden 
z najnowocześniejszych komplek-
sów sportowych w gminie Wołomin. 
Wartość infrastruktury sportowej na 
tym terenie to 1,8 mln złotych. 

Rada Miejska w Radzyminie ogłasza 
konkurs na stanowisko dyrektora 
Centrum Medycznego im. Bitwy 

Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie – 
Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Zakładów Opieki Zdrowotnej.

I. Nazwa i adres jednostki:
Centrum Medyczne im. Bitwy War-
szawskiej 1920 r. w Radzyminie – Sa-
modzielny Publiczny Zespół Zakładów 
Opieki Zdrowotnej, ul. Konstytucji 3 
Maja 17, 05 – 250 Radzymin.

II. Stanowisko objęte konkursem:
Dyrektor Centrum Medycznego im. Bi-
twy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie.

III. Do konkursu mogą przystąpić 
osoby posiadające:
1) wymagania niezbędne (konieczne):

a) wykształcenie wyższe,
b) wiedza i doświadczenie dające rę-
kojmię prawidłowego wykonywania 
obowiązków kierowniczych,
c) co najmniej 5 - letni staż pracy na 
stanowisku kierowniczym,
d) brak prawomocnego skazania za 
przestępstwo popełnione umyślnie 
(zaświadczenie o niekaralności),
e) znajomość przepisów prawa do-
tyczących funkcjonowania podmio-
tów leczniczych.

2) Wymagania pożądane (dodatkowe):
a) znajomość języka obcego,
b) ukończone studia podyplomowe 
o kierunku zarządzanie w służbie 
zdrowia,
c) znajomość zasad fi nansów pu-
blicznych w podmiotach leczni-
czych, regulacji dotyczących spraw 
pracowniczych oraz zasady udziela-
nia świadczeń zdrowotnych,

d) wiedza i doświadczenie w pozy-
skiwaniu zewnętrznych źródeł fi nan-
sowania, w tym z programów w Unii 
Europejskiej, 
e) umiejętność sprawnego i efektyw-
nego kierowania dużym zespołem 
pracowników,
f) samodzielność, komunikatyw-
ność,
g) zdolności menedżerskie.

3) Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a) podanie o przyjęcie na stanowisko 
objęte konkursem,
b) dokumenty stwierdzające posia-
danie kwalifi kacji wymaganych do 
zajmowania stanowiska,
c) dokumenty potwierdzające posia-
danie wymaganego stażu pracy,
d) inne dokumenty potwierdzające 
kwalifi kacje zawodowe kandydata,
e) opis przebiegu pracy zawodowej,
f) oświadczenie kandydata o wyraże-
niu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w celu przeprowadzenia 
postępowania konkursowego na sta-
nowisko dyrektora,
g) oświadczenie o pełnej zdolności 
do czynności prawnych oraz korzy-
stania z pełni praw publicznych.

Odpisy lub kserokopie dyplomów, świa-
dectw, zaświadczeń potwierdzających 
kwalifi kacje zawodowe wymagane do 
zajmowania stanowiska dyrektora oraz 
potwierdzające staż pracy i dorobek za-
wodowy – muszą być potwierdzone za 
zgodność z oryginałem.
Na wniosek Komisji Konkursowej kan-
dydat jest obowiązany przedstawić ory-
ginały dokumentów.
Dokumenty są złożone w języku pol-
skim lub tłumaczone przez tłumacza 
przysięgłego.

IV. Termin i miejsce złożenia doku-
mentów:
1. Wymagane dokumenty należy złożyć 

w zamkniętej kopercie w Sekretariacie 
(pok.24) Urzędu Miasta i Gminy Ra-
dzymin, pl. T. Kościuszki 2, 05 – 250 
Radzymin, w godzinach urzędowania.
2. Na kopercie należy umieścić swoje 
imię i nazwisko, adres, adres e – mail, 
numer telefonu kontaktowego oraz ad-
notację o treści: „Konkurs na stanowisko 
Dyrektora Centrum Medycznego im. Bi-
twy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie 
– Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej”.
3. Termin składania dokumentów wyno-
si 30 dni od dnia ukazania się niniejszego 
ogłoszenia w prasie codziennej o zasięgu 
ogólnokrajowym. Termin ten dotyczy 
także złożenia dokumentów drogą 
pocztową.
Oferty zgłoszone po terminie nie będą 
rozpatrywane.
Przewidywany termin rozpatrywania 
złożonych kandydatur nastąpi w ciągu 10 
dni roboczych od upływu terminu skła-
dania dokumentów.

V. Informacje dodatkowe:
1. Informacje o stanie prawnym i or-
ganizacyjnym jednostki objętej kon-
kursem można uzyskać w siedzibie 
Centrum Medycznego im. Bitwy 
Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie – 
Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej.
2. O terminie i miejscu postępowania 
konkursowego kandydat zostanie powia-
domiony pisemnie.
3. Informacja o wyniku naboru zostanie 
również zamieszczona na stronie Biu-
letynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta i Gminy Radzymin.
 Niniejsze ogłoszenie zostało opubli-
kowane w prasie codziennej o zasięgu 
ogólnokrajowym w dniu 24 paździer-
nika 2013 r. 

Ogłoszenie o konkursie
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Wisława 
Czubińska

Organ podatkowy na podstawie poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków i wartości zgro-
madzonego w tym roku mienia ustala wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach 
lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Gdy wydatki nie mają pokrycia w mieniu zgromadzonym przed ich 
poniesieniem lub pochodzącym z przychodów uprzednio opodatkowanych bądź wolnych od opodatkowania, 
podatnik musi być przygotowany na wymiar podatku w wysokości 75% dochodu.

W kręgu zainteresowań fiskusa znaj-
dują się nabywcy nieruchomości i ru-
chomości o znacznej wartości oraz luk-
susowych usług (np. wycieczek), a także 
osoby posiadające znaczne lokaty ban-
kowe oraz rachunki w wielu bankach, 
osoby niedeklarujące żadnych docho-
dów, a ponoszące znaczne wydatki itp. 

Fiskus zbiera te informacje w oparciu 
o informatyczne bazy danych będące w 
jego dyspozycji, bądź też uzyskuje dane z 
urzędu celnego, jednostki administracji 
samorządowej, sądu na wniosek doty-
czący konkretnej osoby. Źródłem in-
formacji są także wpływające do urzędu 
skarbowego deklaracje, dane dotyczące 
zakupu lub sprzedaży nieruchomości 
bądź innych rzeczy, akty notarialne, 
informacje o kredytach, informacje 
przesyłane przez inne urzędy. Niekiedy 
źródła informacji o podatnikach są ano-
nimowe.

W postępowaniu w sprawie przycho-
dów pochodzących z nieujawnionych 
źródeł obowiązuje szczególna, dwueta-
powa zasada rozkładu ciężaru dowodu. 
Podkreślają to sądy administracyjne w 
swoich orzeczeniach, np. WSA w Łodzi 
w wyroku z dnia 3 lutego 2012 r., sygn. 
akt I SA/Łd 1447/11 (orzeczenie niepra-
womocne). Według Sądu, w pierwszej 
fazie organ podatkowy powinien udo-
wodnić, że wydatki podatnika w danym 
roku podatkowym przekraczają dochód 
wykazany w zeznaniu rocznym, i że za-
chodzą przesłanki do uznania, iż miało 
miejsce osiąganie przychodów ze źródeł 
nieujawnionych. W tym momencie cię-
żar dowodu i inicjatywa przechodzi na 
podatnika. W jego interesie bowiem jest 
przedstawienie materiału dowodowego, 
z którego wynikałoby, że jego wydatki 
znajdują pokrycie w źródłach przycho-
du już opodatkowanych lub wolnych od 
podatku. Przy czym na poparcie swoich 
twierdzeń podatnik może żądać prze-
prowadzenia różnych dowodów, także 
dowodu z przesłuchania świadków w 
celu potwierdzenia faktów, na które nie 
ma innego dowodu.

Podatnicy, tłumacząc się przed orga-
nem, niejednokrotnie powołują się na 
otrzymaną od najbliższych pożyczkę 
bądź darowiznę. Trzeba jednak pa-

miętać, że urząd skarbowy może to 
zakwestionować, zwłaszcza gdy okaże 
się że pożyczkodawca lub darczyńca 
nie był w stanie przekazać określonych 
kwot. Ponadto zarówno pożyczki, jak i 
darowizny mogą być sprawdzone pod 
kątem wymogów określonych w usta-
wach o podatku od czynności cywilno-
prawnych oraz o podatku od spadków i 
darowizn.

Trzeba podkreślić, że faktu przekaza-
nia pieniędzy nie potwierdzi zadłużony 
członek rodziny. Tak uznał NSA w wy-
roku z dnia 25 stycznia 2012 r., sygn. akt 
II FSK 1458/10. W rozpatrywanej spra-
wie, dotyczącej nieujawnionych źródeł 
przychodów, podatnik powoływał się 
na fakt otrzymania pieniędzy od mat-
ki. Nie potrafił tego jednak potwierdzić 
wiarygodnym dowodem. Tymczasem 
z dokumentów zgromadzonych w spra-
wie wynikało, że matka nie miała środ-
ków na przekazanie pieniędzy synowi, 
ponadto sama była zadłużona.

W innej sprawie rozpatrywanej przez 
NSA (wyrok z dnia 9 listopada 2011 
r., sygn. akt II FSK 1979/10) jedynymi 
dowodami przedstawionymi przez po-
datniczkę na okoliczność uzyskania po-
życzki było jej oświadczenie oraz zawarta 
umowa. Według Sądu sam fakt zawar-
cia takiej umowy w formie pisemnej, z 
podpisem notarialnie poświadczonym, 
nie jest równoznaczny z możliwością jej 
realizacji przez pożyczkodawcę, który - 
jak wynikało z materiału dowodowego 
zgromadzonego w postępowaniu - nie 
mógł dysponować kwotą, na którą opie-
wała rzekoma umowa pożyczki.

Należy dodać, że w przypadku gdy 
urząd skarbowy uzna, że dana osoba 
ukrywała swoje dochody, wyda decyzję 
ustalającą zobowiązanie podatkowe. Od 
tej decyzji podatnik może odwołać się 
do izby skarbowej.

WAŻNE: Trybunał Konstytucyjny 
orzekł, że stawka 75% podatku od 

nieujawnionego dochodu jest zgodna 
z Konstytucją  

Zdaniem TK nie jest to kara dla po-
datnika, tylko reakcja państwa na oszu-
stwa i zatajanie dochodów, a wysoka 
stawka umożliwia odzyskanie należ-
nego podatku i odsetek za zwłokę. Z 
tego powodu - wg Trybunału - nie jest 
to konfiskata mienia, jak twierdziła ko-
bieta, która złożyła skargę do TK w tej 
sprawie.

TK uznał natomiast za niekonsty-
tucyjne to, w jaki sposób fiskus wyli-
cza ukryty dochód oraz przepis dot. 
przedawnienia w tym zakresie. Orze-
kając o niekonstytucyjności obu prze-
pisów, Trybunał stwierdził, że są one 
nieprecyzyjne i niejednoznaczne, a ich 
stosowanie może prowadzić do decyzji 
urzędów podejmowanych na nieko-
rzyść podatników.

Wyrok dotyczy okresu od 1998 do 
2006 roku, jednak z uwagi na fakt, że 
stan prawny nie zmienił się, należy 
przypuszczać, że TK będzie zajmować 
podobne stanowisko w sprawach z póź-
niejszego okresu. 

Wszystkich zainteresowanych ser-
decznie zapraszamy do skorzystania z 
usług naszej Kancelarii – tel.: (22) 242-
60-00.

Kancelaria Doradztwa 
Podatkowego Skłodowscy 

sp. z o.o.
ul. Kościuszki 43
tel. 22 242 60 00

mgr Anna 
Susidko

Przygotowując się do zbliżającego 
się Święta Zmarłych wspominamy 
osoby, których już nie ma wśród nas, 
porządkujemy groby, planujemy 
zakupy ale też, z psychologicznego 
punktu widzenia konfrontujemy się 
z pewną ważną sprawą, która indywi-
dualnie dotyczy każdego z nas. Myśli o 
własnym przemijaniu... 

W chwili pogłębionej refleksji może 
się zdarzyć, że bardziej lub mniej świa-
domie przemknie przez nasze głowy 
myśl „i mnie to czeka, i ja odejdę”. Może 
się zdarzyć, że skonfrontujemy się z 
własną samotnością, ulotnością i zniko-
mością. Jeżeli przez chwilę, chociażby z 
okazji tego Święta, przez chwilę zatrzy-
mamy się w codziennym pędzie, pogoni 
i aktywności – nie sposób nie pomyśleć, 
podobnie jak ujął to wybitny terapeuta 
i autor wspaniałych książek, że „....prze-
szłość jest coraz grubsza, a przyszłość 
coraz chudsza...”.

Niektórzy ludzie doznając takiego 
wglądu przeżywają wszechogarniający 
lęk, przerażenie i utratę woli życia. „Po co 
żyć, skoro i tak umrę” można w tym zda-
niu streścić ich życiową postawę. Jest to 
chwila spotkania z lękiem egzystencjal-
nym, który poza konfrontacją ze śmier-
cią każde spojrzeć w oczy prawdzie, że w 
obliczu ostatecznych doświadczeń i tzw. 
przeżyć granicznych, niezależnie od tego 
jak wielka otacza nas rodzina i ilu mamy 
przyjaciół, są wydarzenia, które po pro-
stu musimy przeżyć samotnie i osobi-
ście. I taką chwilą m.in. jest nasza śmierć. 
Niezależnie od tego jak żyliśmy, śmierć 
jest nieuchronna i nieodwracalna.

Inne osoby w chwili takiego wglądu 
uzyskują silną i ogromną motywację 
do tego, aby maksymalnie wykorzystać 
czas i szansę jaką daje jedyna i niepowta-
rzalna  okazja pobytu na tej ziemi w tym 
ciele, jakie otrzymaliśmy i w tych oko-
licznościach, w których przyszło nam 
żyć. „Żyć na maksa, wycisnąć życie jak 
cytrynę do ostatniej kropli, przeżyć je 
pełną piersią i niczego nie żałować...”- to 
ich maksyma. Te osoby doświadczają 
tzw. przebudzenia. Doceniają cud istnie-
nia i przeżywają zachwyt wynikający z 
faktu, że „różne rzeczy są, i że „ja jestem”.

O tych sprawach, prezentując jed-
nocześnie swoje rozumienie i sposób 
radzenia sobie ze świadomością własnej 
śmiertelności Irwin D. Yalom pisze w 
swojej znakomitej książce pt. „Patrząc w 
słońce. Jak przezwyciężyć grozę śmierci.”. 
To bardzo cenna książka, nie tylko dla 
osób, które doświadczyły np. śmierci 
kogoś bliskiego, ale także i tych, które 
szukają głębszego sensu w swoim życiu.

Przy okazji chciałabym Państwu po-
lecić jeszcze jedną ważną pozycję książ-
kową. Jest to książka Lindy Goldman 
pt. „Jak rozmawiać z dziećmi, kiedy ktoś 
umiera.”. Autorka umiejętnie przeko-
nuje, że troskliwa reakcja dorosłych na 
trudne pytania dzieci na temat umiera-
nia i śmierci, może uporządkować przy-
kre myśli i uczucia najmłodszych.

W książce jest zawarta bardzo czytel-
na instrukcja jak należy to zrobić. Pole-
cam wszystkim, którzy z jakiegokolwiek 
powodu towarzyszą dziecku, które prze-
żywa doświadczenie śmierci.

mgr Anna Susidko
psycholog, psychoterapeuta

tel.723 09 80 70
www.groas.eu
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OGŁOSZENIA DROBNE

USŁUGI

KUPIĘ - SPRZEDAM

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

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

Wyrób i sprzedaż materiałów bu-
dowlanych – E. Kalicki Ogrodze-
nia, pustaki, bloczki, kręgi EKO i 
inne Atrakcyjne ceny!!! Klembów, 
ul. Gen. Żymierskiego 98, tel. (22) 
799-93-89;  604-555-651 

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

Sprzedam dom w Zagościńcu, me-
dia, stacja PKP, szkoła, kościół. Tel. 
607 560 155

Drewno opałowe różnego rodzaju-
,ceny konkurencyjne, Nadma, ul. 
Jaworówka 44, tel. 514 -202-38

„ B O -
FOTO” 
f o t o -

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

Przeprowadzki, tel.: 603–625–805

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

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

SAN-BUD, tynki gipsowe, agre-
gatem, materiałem fi rmy Knauff . 
Leszek Nasiłowski tel. 603-625-805

Naprawa obuwia, napy, szycie, 
Wołomin, ul. Kościelna róg Re-
ja(vis-a-vis ZUS),tel. 603-364-506  

Dom opieki w Zielonce, pobyt 
miesięczny 1700 zł, tel. 608-031-
054

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

" Lata dwudzieste, lata trzydzieste
Wrócą piosenką, sukni szelestem
Błękitnym cieniem nad talią kart
I śmiechem, który kwitował żart."

Któż z nas nie zna tejże piosenki? A 
słowa jakże prawdziwe, bo przecież 
wspaniały  klimat lat międzywojen-
nych powrócił do nas, do Wołomina,  
pod koniec października. A wszyst-
ko to za sprawą Międzynarodowego 
Dnia Osób Starszych, Dnia Edukacji  
Narodowej oraz samego Burmistrza 
Wołomina  - Ryszarda Madziara, 
który z okazji tych dwóch wyjątko-
wych uroczystości zaprosił wszyst-
kich na spektakl muzyczny "Lata 20-
te, lata 30-te" w wykonaniu Teatru 
Muzycznego Iwia. Zespół ten gościł 
u nas już po raz trzeci. Tym razem 
wystąpił w wołomińskim Kinie Kul-
tura. Sala tego wieczoru wypełniona 
była po brzegi. Nie zabrakło między-
wojennego świata glamour - pełnego 

pięknych strojów, 
eleganckich tań-
ców, beztroskiego 
życia... Uroczych 
pań i szarmanc-
kich panów... 

Gdy widzę pla-
katy reklamujące występy Iwii, wiem 
że na dany spektakl można iść w 
ciemno. Rozczarowania nie będzie, 
bez względu na to, do jakich czasów 
grupa teatralno - muzyczna nas prze-
niesie. 

Teatr ten powstał specjalnie z my-
ślą o miłośnikach operetki, musicalu 
oraz właśnie polskiej piosenki lat 20-
tych i 30-tych. A jego twórcami jest 
małżeństwo – Izabeli i Marcina Wi-
twickich, mające doświadczenie sce-

niczne i estradowe, a także niebywałą 
znajomość choreografi i teatralnej. 

Tego dnia nie zabrakło też dodat-
kowej niespodzianki, bowiem swoją 
osobą zaszczycił nas gość specjalny 
- Michał Fogg, prawnuk Mieczysła-
wa Fogga, patron honorowy Ogól-
nopolskiego Festiwalu Piosenki Re-
tro im. Mieczysława Fogga. Na ręce 
dyrektor Miejskiego Domu Kultury 
w Wołominie wręczył  unikatowe 
wyróżnienie - Złoty Liść Retro 2013 
za organizację Festiwalu Piosenki 
Międzywojennej im. Wiery Gran. 
Podobne wyróżnienie otrzymał 
również zespół Iwia za swój spektakl 
"Lata 20-te, lata 30-te".

Kiedy oglądałam ten niedzielny 
spektakl uśmiech 
nie schodził mi z 
twarzy. W pew-
nym momen-
cie zaczęłam się 
zastanawiać do 
czego można się 

przyczepić, może coś na scenie jest 
nie takie jak powinno. I... nie wymy-
śliłam niczego. Naprawdę nie często 
goszczą u nas tak wspaniałe teatry. Ja 
z niecierpliwością czekam na kolejną 
wizytę Iwii w naszym powiecie. 

Tylko, tak na koniec, wołominiacy 
-  poczekajcie aż aktorzy zejdą ze sce-
ny i umilkną zasłużone brawa. Nikt 
Wam płaszczy z szatni nie weźmie, a 
kolejka naprawdę idzie szybko...

Sylwia Kowalska

Roztańczona postać Honoraty Perzanowskiej jest dobrze znana wśród tych, którzy choć trochę interesują się 
tańcem. Dla osób, które miały z nim czynny kontakt szykuje się nie lada gratka. Jungle Step Studio czeka na no-
wych utalentowanych tancerzy.  O najnowszym naborze do grupy rozmawiam z samą Honoratą Perzanowską. 

Prowadzi Pani nabór do zespołu 
Jungle Step Studio. Kto może się zgłosić 
do tego znanego już w powiecie zespo-
łu?

Jesteśmy otwarci na nowe osobowo-
ści, chętnie przyjmujemy tancerzy w 
dowolnym wieku. Do naszego zespołu 
zgłosić się może każdy, kto miał już ja-
kąś styczność z tańcem, akrobatyką lub 
teatrem. 

Jakie style tańca będą dominowały w 
czasie tanecznych lekcji?

Eksperymentuję ze stylami tanecz-
nymi. W jednej choreografi i mogą zna-
leźć się elementy jazzu, modernu, hip 
hopu i tanga. Łączę taniec z teatrem, 
dlatego czasem nasze układy bywają... 
takie kosmiczne! ;) (śmiech) Staram 
się wybierać ruchy, które odpowiadać 
będą danemu tancerzowi, każdy ma 
inną fi zyczność, inną wrażliwość, jed-
ni lubią szalone dancehallowe rytmy, 
drudzy wolą liryczne wolniejsze kli-
maty. Na zajęciach JSS dominują style 
taneczne, których oczekują tancerze i w 
których najlepiej się czują. 

Tylko Pani będzie uczyć tańca czy 
spotkamy też innych trenerów?

Tylko ja zajmuje się prowadzeniem 
zespołu. 

Jak będą wyglądały zajęcia?
Wszystkie zajęcia JSS rozpoczynają 

się od rozgrzewki. Kładę duży nacisk 
na ćwiczenia siłowe, brzuszki, przysia-
dy.  Po rozgrzewce i "sile", kiedy wszyst-
kie mięśnie na pewno są już odpo-
wiednio rozgrzane przechodzimy do 
ćwiczeń rozciągających, żabka, sznurki 
i szpagaty.

Następna częścią zajęć jest technicz-
na strona tańca, szlifujemy elementy 
tańca klasycznego: chaines, chasse, pi-
que. Ostatnim etapem zajęć, a zarazem 
najprzyjemniejszym jest choreografi a, 
uczymy się nowych kroków lub trenu-
jemy dotychczas poznane fi gury. 

Czy będą one płatne?
Zajęcia odbywają się dwa razy w ty-

godniu w czwartki 19.30- 21.00 i sobo-
ty 10.00- 12.00. Koszt zajęć to 120 zł za 
miesiąc. 

Jak zachęciłaby Pani osoby kochające 
taniec do tego, by zapisały się na MDK-
-owskie zajęcia?

W zespole Jungle Step Studio panuje 
świetna atmosfera. Nie ma rywalizacji, 
wszyscy się wspierają i bardzo dobrze 
razem czują. Zachęcam wszystkich do 
obejrzenia fi lmików zespołu, na youtu-
be.com wystarczy wpisać "Honorata 
Perzanowska". Znajdziecie tam relacje 
z pokazów, obozów, fi lmiki z trenin-
gów. Poczytać o nas można na honora-
taperzanowska.blogspot.com. Bardzo 
serdecznie zapraszam !  

Kiedy możemy oczekiwać Waszego 
najbliższego występu?

Jeszcze w tym roku planuje zorga-
nizować pokaz taneczno- teatralny, 
na którym zaprezentujemy nasze naj-
lepsze choreografi e. Zespół powstał w 
2006 roku, od tego czasu przetańczyli-
śmy wspólnie wiele spektakli. Na proś-
bę moich uczniów, wracamy do najlep-
szych kawałków, które wystawimy dla 
publiczności  na deskach Miejskiego 
Domu Kultury w Wołominie. 

Rozmawiała
Sylwia 
Kowalska

 Sprawcy zostali zatrzymani i osa-
dzeniu w pomieszczeniu dozoru 
osób zatrzymanych Komendy Po-
wiatowej Policji w Wołominie.

Jest to kolejny wspólny sukces pa-
troli straży miejskiej i policji na tere-
nie Ząbek.

Przypominamy numery alarmowe:

Straż Miejska - 986 

Policja – 997 lub 112

Iwona Potęga

Dokończenie tekstu ze str. 1

Sprzedam drewno do 
pieców i kominków, klocki 
dębowe w cenie 125 zł/m3, 
brykiet drzewny 530 zł/t. 

Transport gratis. Tel.: 508-
193-081
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Tłuszczański Klub Sportowy 
„Bóbr” obchodzi okrągły jubile-
usz. Z tej okazji,w piątkowy wie-
czór, w Centrum Konferencyjno 
- Bankietowym „Batory” odbyła 
się okolicznościowa uroczysta gala, 
podczas której wyróżniono osoby, 
które w sposób wybitny przyczyni-
ły się do rozwoju tłuszczańskiego 
klubu, a także fi rmy, które wspiera-
ją jego działalność. W uroczystości 
udział wzięły także władze miasta, 
reprezentowane przez wiceburmi-
strza Waldemara Banaszka oraz 
przewodniczącego rady Krzyszto-
fa Gajcego. Tradycyjnie już każde 

wielkie wydarzenia poprzedza te-
matyczna wystawa w Muzeum Zie-
mi Tłuszczańskiej. Tak było i tym 
razem.

Wszystkim obecnym na gali, dzia-
łacze przypomnieli historię klubu, 
pokazując, jakie zmiany zachodziły 
na przestrzeni tych 20 lat zarówno 
w obszarze zaplecza infrastruktural-
nego, jak i działalności czysto spor-
towej.

Wciąż najbardziej popularną dys-
cypliną sportu jest, co nie zaskakuje, 
piłka nożna. Występy w obecnym 
sezonie również zasługują na po-
chwałę. Tłuszczańska drużyna klasy-

OSOBY WYRÓŻNIONE:
Zbigniew Frąckiewicz, Leszek Rosa, Leszek Panasiewicz, Paweł Fy-

dryszek, Marek Pietrzak, Waldemar Sikora, Zdzisław Kostro, Krzysztof 
Białek, Jan Wytrykowski, Stanisław Stolarczyk, Paweł Ołdak, Sławomir 
Klocek, Paweł Bednarczyk, Jan Dzięcioł, Mariola Kalewska, Bożena Wo-
łosiewicz, Marian Zalewski, Maciej Wykurz, Paweł Brzozowski, Tomasz 
Czarnogórski

WSPOMNIENIE OSÓB ZASŁUŻOBNYCH DLA KLUBU, KTÓ-
RYCH JUŻ NIE MA WŚRÓD NAS:

Marek Maciołek, Andrzej Oleksiak, Mirosław Bogusiewicz, Jerzy 
Wykurz, Jerzy Sztompka

WYRÓŻNIENIA DLA FIRM ZA POMOC W DZIAŁALNOŚCI 
KLUBU:

UNI-GAZ, JURPOL, AGA-SPORT, AURI, AUTO-KWIAT, Przed-
siębiorstwo EKO-PARK, ZGKiM w Tłuszczu, Muzeum Ziemi Tłusz-
czańskiej, Sklep Magdalenka (obecny Groszek), Hurtownia Spożywcza 
„Owczarska”

NAGRODA SPECJALNA trafi ła do p. Haliny i Kazimierza Bana-
szek za szczególną pomoc w działalności klubu. 

Jesienna piłkarska runda zbli-
ża się ku końcowi. To dobry mo-
ment, aby dokonać pierwszych 
podsumowań. Dla niektórych 
drużyn to naprawdę przysłowio-
wy ostatni dzwonek, aby zmie-
nić niekorzystną sytuację.

Powód do zadowolenia mają 
piłkarze i działacze najlepszej 
drużyny z naszego terenu, czyli 
Dolcanu Ząbki. Aktualnie druży-
na zajmuje 5 miejsce z niewielką 
stratą do ścisłej czołówki. Piłka-
rze z Ząbek są niezwykle skutecz-
ni. Do tej pory strzelili najwięcej 
goli (25), z czego aż 11 było au-
torstwa Dariusza Zjawińskiego. 
Ten wynik sytuuje go aktualnie 
na pozycji króla strzelców.   

Kolejna nasza najsilniejsza dru-
żyna to Huragan Wołomin, która, 
przypomnijmy, w tym sezonie 
rozpoczęła grę w III lidze. Zespół 
ma jednak wyraźne kłopoty. W 
tabeli, po 16 kolejkach, można 
go odnaleźć w końcowej części, w 

strefi e spadkowej. 
Większość naszych drużyn gra 

w lidze okręgowej (V liga).
Jak na razie najlepiej radzi sobie 

Bóbr Tłuszcz, który zajmuje wy-
sokie 3 miejsce, o cztery pozycje 
niżej znajduje się druga drużyna 
Dolcanu. Marcovia 2000 Marki 
zdobyła dotąd 16 pkt, co daje na 
razie 9 lokatę. Nieco słabiej zagrał 
Wicher Kobyłka, zajmując 12 po-
zycję. Najsłabiej w tej klasie radzi 
sobie Mazur Radzymin. Do tej 
pory zdobył 12 pkt, przy bardzo 
słabym bilansie bramkowym (21-
40).   

Swoich reprezentantów mamy 
również w VI lidze, jednak zespo-
ły te nie odnoszą spektakularnych 
sukcesów. Huragan II Wołomin 
zajmuje 6 miejsce, Rządza Załubi-
ce – 7 miejsce, Korona Jadów – 10 
miejsce oraz GKS Dąbrówka – 12 
miejsce.

red.

fi kowana jest obecnie jako trzecia z 
najlepszych reprezentacji w powiecie 
(zaraz po Dolcanie Ząbki i Huraga-
nie Wołomin). Znakomicie rozwija 
się sekcja biegowa. Bardzo poważnie 
myśli się o powrocie do znakomitych 
tradycji siatkarskich w Tłuszczu. 
Bardzo pomocna w tym będzie za-
pewne budowana właśnie sala gim-
nastyczna. 

Zaraz po ceremonii wręczenia 
wyróżnień miała miejsce część arty-
styczna.

W sobotę zaś miały miejsce tur-
nieje sportowe dla dzieci i młodzie-
ży, zaś prawdziwym hitem był nie-
dzielny towarzyski mecz rozegrany 
między oldboyami tłuszczańskimi 
oraz reprezentującymi barwy Legii 
Warszawa. I tu mieliśmy do czynie-
nia z prawdziwym wysypem gwiazd 
piłkarskich (m.in. Dariusz Dzieka-
nowski, Tomasz Kłos, Marcin Mię-
ciel, Piotr Świerczewski czy bracia 
Sokołowscy).

Nic więc dziwnego, że trybuny 
wypełniły się niemal do ostatniego 
miejsca. Oldboye Legii, w większości 
byli gracze reprezentacji narodowej, 
po pięknym spotkaniu wygrali 5:1. 
Frekwencja na meczu pokazała jak 
wielkie jest zapotrzebowanie na im-
prezy sportowe. 

red.

Z piłkarskich boisk powiatu wołomińskiego

Pod koniec października Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Kobyłce gościł niezwykłego gościa- znaną polską łyżwiar-
kę, brązową medalistkę igrzysk olimpijskich w Vancouver Luizę Złotkowską. 

Pani Luiza w bardzo ciekawy sposób opowiedziała uczniom o  karierze sportowej, treningach, sukcesach i planach 
na przyszłość. 

 Dzieci miały okazję obejrzeć medale: olimpijski i mistrzostw świata, przymierzyć strój do jazdy szybkiej na lodzie, 
a nawet sprawdzić czy panczeny są naprawdę ostre. 


