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Wołomin zajął 11 miejsce
w Rankingu Samorządów

Gdzie w Markach przyłączyć się
do nowej sieci kanalizacyjnej?
Wodociąg Marecki w ramach III etapu unijnego projektu rozbudowuje sieć

kanalizacji sanitarnej. "Na bieżąco aktualizujemy listę ulic, na których zostały
zakończone prace (imożna się przyłączać do sieci) oraz tych, na których kanaliza‐
cja sanitarna już została ułożona, lecz roboty nie zostały jeszcze odebrane (można
się wtedy starać o wydanie technicznych warunków)" - czytamy na stronie miej‐
skiego przedsiębiorstwa.

Dokończenie str. 4

Dokończenie str. 5

11 miejsce w prestiżowym Rankingu Samorządów “Rzeczpospolitej” nie pozostawia złudzeń. Wołomin jest w czołówce
najdynamiczniej zmieniających się gminw całej Polsce.

Redakcja “Rzeczpospolita” ocenia do‐
konania samorządów już od 16 lat. Swoją
uwagę skupia głównie na działaniach

władz samorządowych w kształtowaniu
zrównoważonego rozwoju. Kapitał eko‐
nomiczny, ludzki oraz środowiskowy

gminy Wołomin został zauważony, a
działania władz docenione.

Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomi‐
na na swoim profilu podziękowała
wszystkim, którzy mają wkład w ten
ogromny sukces: “Sukces ma wielu oj‐
ców, to jest prawda w przypadku samo‐
rządu. Dziękuję za zaangażowanie insty‐
tucjom, organizacjom, radnym, urzędni‐
kom, współpracownikom i mieszkań‐
com gminy Wołomin, którzy na co dzień
działają na rzecz naszej małej Ojczyzny”.

W 2020 roku gmina Wołomin zajęła
11 miejsce (na 874), w kategorii gmin
miejskich i miejsko-wiejskich, uzyskując
68,07 punktów. Wyniki Rankingu Samo‐
rządów “Rzeczpospolitej” dostępne na
stronie: https://rankingi.rp.pl/rankingsa‐
morzadow/2020/gm_gmw

Konkurs na opracowanie koncepcji
urbanistyczno – architektonicznej

Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednar‐
czyk zaprasza do wzięcia udziału w
konkursie na opracowanie koncepcji
urbanistyczno – architektonicznej za‐
gospodarowania terenu położonego w
sąsiedztwie Targowiska Miejskiego w
Tłuszczu.

Obszar opracowania konkursowego
stanowią działki położone pomiędzy:
drogą gminną–ul. Kielaka, terenem tar‐
gowiska miejskiego oraz rzeką Cienka.
Teren jest częściowo zagospodarowany
poprzez lokalizację dwóch stawów oraz
boiska trawiastego.

Celem konkursu jest wyłonienie pro‐
jektu koncepcyjnego, który będzie odpo‐
wiadał potrzebom zagospodarowania te‐
renu, jako funkcjonalnej przestrzeni pu‐
blicznej. Rezultaty konkursu posłużą do
sformułowania wytycznych i zaleceń do
projektu budowlanego na zadanie j.w.

Tłuszcz

SPRZEDAM DZIAŁKI
BUDOWLANE

w miejscowości Rżyska (2 km od węzła Radzymin).
Atrakcyjne miejsce.

Tel. 603 677 024
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Koncert Edyty
Geppert w Markach!

Międzypokoleniowe warsztaty
– Motanki

Mareckie Centrum Edukacyjno –
Rekreacyjne w Markach 20 grudnia o
godzinie 18.00 zaprasza na koncert
Edyty Geppert w ramach jubileuszo‐
wej trasy koncertowej z okazji 35-lecia
działalności artystycznej.

Edyta Geppert znana jest z tego, że z
wielką starannościąbuduje swój repertu‐
ar. Jej precyzyjnie wyreżyserowane reci‐
tale są rzadką okazją usłyszenia prawdzi‐
wych perełek polskiej piosenki literac‐
kiej. Wśród autorów tekstów odnajduje‐
my: Magdę Czapińską, Agnieszkę Osiec‐
ką, JackaCygana,MarkaDagnana, Jerze‐
go Ficowskiego, Jonasza Koftę, Wojcie‐
cha Młynarskiego, Andrzeja Poniedziel‐
skiego, Jana Kazimierza Siwka , a wśród
kompozytorów: Henryka Albera, Wło‐
dzimierza Korcza, Seweryna Krajew‐
skiego, Andrzeja Rybińskiego. Recital
Edyty Geppert to interpretatorski kunszt
i niezwykła umiejętność budowania
ostro skontrastowanych nastrojów: pio‐
senki liryczne zderzone są z dramatycz‐
nymi, a dramatyczne z zabawnymi, a na‐
wet kabaretowymi – te ostatnie z teksta‐
mi klasyka gatunku – Mariana Hemara.
To wreszcie niezwykła okazja przeżycia
emocji, jakich mogą dostarczyć publicz‐
ności tylko nieliczni, obdarzeni prawdzi‐
wą charyzmą artyści.

Bilety do kupienia m.in. na e-bilet.pl,
kupbilecik.pl, wkrótce także w kasach
MCER.

W tradycji słowiańskiej możemy
spotkać się z różnymi obrzędami, wie‐
rzeniami i tradycjami.

Motanki to lalki słowiańskie wykony‐
wane w konkretnym celu. Wyszczegól‐
nić możemy te do zabawy, wykonywane
w celu ochrony czy w ramach obrzędów.
Każda z nich ma inne znaczenie, były
lalki weselne, rodowe, karmicielki. Mo‐
tanki pomagały w różnych ciężkich ży‐
ciowo sytuacjach oraz chroniły dane do‐
mostwo.

22 listopada w Miejskim Domu Kultu‐
ry w Wołominie organizowane będą ko‐
lejne warsztaty rękodzielnicze. Tym ra‐
zem tematem przewodnim będą sło‐
wiańskie lalki motanki.

Zapewnione będą wszelkie materiały.
godz. 15.00-18.00
prowadzenie: Aneta Grzegorzewska
liczba miejsc ograniczona
cena – 30 zł
KDR – 21zł

TANIA I SKUTECZNAREKLAMA

Tel: 694 759 987
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Wołomin
pamięta!Podłącz się do sieci

światłowodowej

Tłuszcz

23 października przypada 64. rocz‐
nica powstania węgierskiego 1956
roku.Światłowód to rozwiązanie, które staje się coraz bardziej powszechne i łatwo

dostępne. Z sieci światłowodowej wybudowanej przez firmę IT4 Polskamogą już
korzystać mieszkańcy całego miasta Tłuszcz oraz wmiejscowości: Jasienica, Wil‐
czeniec, Dzięcioły i Pólko. Jeśli nie jesteś pewien, czy na Twojej ulicy znajduje się
sieć, możesz zapoznać się zmapą dostępności usługi widoczną poniżej. Pamiętaj,
że sama instalacja internetu jest szybka, prosta i nieinwazyjna.

Bracia znad Dunaju zbrojnie wystąpili
przeciwko ówczesnemu rządowi. Bunt
Węgrów był próbą uwolnienia się spod
sowieckiej dominacji i przełamania mo‐
nopolu partii komunistycznej.

Wspólne doświadczenie walki, wza‐
jemne wsparcie połączyły nasze narody
więzami znacznie mocniejszymi niż
piękne słowa i deklaracje. O rocznicy pa‐
miętały władze Wołomina. „Przyjaciele
– pamiętamy”

Mieszkasz w Postoliskach, Jarzębiej
Łące, Chrzęsnem lub na Rysiu i również
chcesz cieszyć się nowoczesną technolo‐
gią oraz superszybkim internetem? Nic
nie stoi na przeszkodzie! Wystarczy, że
wypełnisz deklarację dostępną na stronie
gminy Tłuszcz, pobierzesz ją w Urzędzie
Miejskim lub u sołtysa czy radnego. Po
wypełnieniu przez właściciela nierucho‐

mości należy ją dostarczyć do sołtysa,
Radnego lub złożyć w Urzędzie Miej‐
skim.

Pamiętaj, że każda złożona deklaracja
zwiększa szansę na budowę przez firmę
IT4 Polska sieci światłowodowej w Two‐
jej miejscowości. Może warto namówić
sąsiada i znajomych?



Wykaz ulic, w których kanalizacja jest
WYKONANA i ODEBRANA:

Zagłoby, Zygmuntowska, Tatarska,
Kozacka, Zamkowa, Butrymów (od nr 4
do 8), Modrzewiowa (od ul. Błękitnej do
ul. Zielonej), Zielona (od ul. Modrzewio‐
wej do ul. Akacjowej), Długosza (od ul.
Sobieskiego do ul. Granicznej), Tęczowa
(od ul. Źródlanej do ul. Akacjowej),
Płońska (od ul. Poznańskiej), Podkomo‐
rzego, Środkowa (sięgacz do nr 3÷3f i
5÷5f), Spacerowa (od nr 84 do 108),
Grunwaldzka 46J (podłączenie od ul.
Spacerowej), Bandurskiego (sięgacz do
nr 83), Wesoła (sięgacz do nr 95B), Wil‐
cza (sięgacz do nr 38A), Jutrzenki 40
(podłączenie od ul.Chotomskiej), Na‐
uczycielska, Dziennikarska, Kościuszki
(sięgacz do nr 38a÷38j), Okólna, Grun‐
waldzka (od ul. Okólnej do ul. Kraszew‐
skiego), Grunwaldzka (sięgacz do nr
42÷42J), Grunwaldzka (sięgacz do nr
46÷46M) Parkowa, sięgacz przy Al.
Marsz. J. Piłsudskiego nr 109 i 111, Mała
(od ul. Piaskowej do ul. Ceramicznej),

Wąska 6 (sięgacz od ul. Królowej Mary‐
sieńki), Baczyńskiego (od ul. Makuszyń‐
skiego do nr 12), Spacerowa (na północ
od Dębowej), Butrymów, Bilewiczów,
Kordeckiego,Kurcewiczów,Wiśniowiec‐
kiego, Podolska, Kamieniecka, Butry‐
mów (sięgacz do nr 24F), Kujawska,
Skłodowskiej, Leśna (sięgacz do nr 8E),
Legionowa (sięgacz do nr 42A÷42I i 44,
44A), Pogodna (od nr 5 do nr 7), Wilgi
(sięgacz od ul. Pogodnej)

Kanalizacja ciśnieniowa wraz z pom‐
powniami przydomowymi na nierucho‐
mościach prywatnych w ulicach: Lisa
Kuli (sięgacz od nr 103G), Wojskiego nr
1G/1 i 1G/2, Obrońców 8, Zygmuntow‐
skiej 8, Zygmuntowskiej 11, Zagłoby 23,
Fabrycznej 93F, 93H, 95A (sięgacz), Mo‐
niuszki 4, Pogodnej 3B, Piotra Skargi 37,
Piłsudskiego 107÷107C, Pogodna 7B,
7C, 7D (sięgacz od ul. Pogodnej), Mic‐
kiewicza (sięgacz do nr 14B) i Żółkiew‐
skiego 1.

Wykaz ulic, w których kanalizacja jest
W TRAKCIE BUDOWY:

Niecała (podłączenie nieruchomości
Niecała 25, 25A, 27, 27A), Wilcza 30A
(sięgacz w działce nr 86)
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Gdzie w Markach przyłączyć się
do nowej sieci kanalizacyjnej?

Mobilny Punkt Pobrań Drive-Thru w Ząbkach

Dokończenie tekstu ze str. 1

Nowy SOR w Szpitalu MBNP w
Wołominie już otwarty

W ostatni wtorek do użytkowania oddany został wyremontowany za kwotę 1,6 mln złotych oddział ratunkowy (SOR),
któryma do dyspozycji trzy gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy oraz pomieszczenie do tzw. triażu pacjentów.

Dzięki realizacji inwestycji stworzone
zostały optymalne warunki do ratowania
życia pacjentów w stanach zagrożenia
życia i zdrowia. Nastąpi znacząca popra‐
wa ergonomii i efektywności pracy per‐
sonelu medycznego, wzrośnie funkcjo‐
nalność poszczególnych obszarów SOR
oraz znacząco skróci się droga komuni‐
kacyjna. - W tym niezwykle trudnym
czasie pandemii, udaje nam się kontynu‐
ować zaplanowane prace, które znacząco
poprawiają komfort leczenia oraz ratują
zdrowie i życie pacjentów – napisał Sta‐
rosta Adam Lubiak.

Dodatkowo w ramach Projektu
„TOPSOR” Szpital otrzyma i zamontuje
na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
nowe urządzenia systemów kolejko‐
wych, dzięki którym wdrożone będzie
oprogramowanie pozwalające na prze‐
prowadzanie segregacji medycznej oraz
sterowanie pracą systemów wraz z mo‐
dułami do generowania raportów i ana‐
liz. Projekt TOPSOR jest realizowany
przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe we
współpracy ze szpitalami w całym kraju i
ma na celu standaryzację i usprawnienie
organizacji pracy SOR-ów. Nasza pla‐
cówka jest jednym z partnerów LPR w
jego realizacji.

Modernizacja SOR to nie jedyna in‐
westycja prowadzona przez Powiat Wo‐
łomiński na terenie placówki. W dniu 28
października br. Szpital ogłosił wyniki
przetargu na rozbudowę powiatowej pla‐
cówki. Oferty złożyło trzech wykonaw‐
ców, a najkorzystniejsza firmy WAR‐
BUD S.A. opiewała na kwotę 50,8 mln
złotych. W połowie sierpnia oddany do
użytkowania po modernizacji został na‐
tomiast oddział chirurgiczny, a w trakcie
realizacji jest Oddział Neurologii.

WZąbkachmożna skorzystać zusługPunktuPobrańDrive-Thru.Został onuruchomionynaparkinguStadionuMiejskie‐
go, wjazd od ul. Gdyńskiej. Będziemożnawnimwykonać test zarówno zNFZ (po otrzymaniu odpowiedniego skierowania)
jak i prywatnie.

Punkt powstał w porozumieniu z
Centrum Medycznym Fundamenti. Ba‐
dania przeprowadzane są w samocho‐
dach z zachowaniem wszelkich procedur
epidemiologicznych przez 7 dni w tygo‐
dniu w godzinach od 9:00 do 17:00.

O czy trzeba pamiętać, chcąc skorzy‐

stać z punktu Drive-Thru?
Pacjent powinien zabrać ze sobą do‐

kument tożsamości oraz skierowanie od
lekarza medycyny rodzinnej.

Testy na obecność koronawirusa wy‐
konywane są bezpłatnie na podstawie
skierowania. Osoby zainteresowane od

jutra mogą zadzwonić pod numer 735
753 107 i sprawdzić czas oczekiwania na
badanie.

Powykonaniubadaniawyniki dostęp‐
ne będą najszybciej po 48 godzinach,
standardowo po 72 godzinach na stronie
pacjent.gov.pl.
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Sukces Tłuszcza w rankingu „Wspólnoty”!

W rankingu „Liderzy inwestycji” opu‐
blikowanego przez niezależne pismo sa‐
morządu terytorialnego „Wspólnota”
Tłuszcz w kategoriimiasta inne na 606
pozycji sklasyfikowany został na wyso‐
kim155miejscu i tymsamymjest trze‐
cim miastem w Powiecie Wołomiń‐
skim, za Radzyminem (121 miejsce)
oraz Markami (141 miejsce). Podczas
tworzenia rankingu pod uwagę brana
jest kwota wydatków inwestycyjnych po‐
niesionych w ciągu ostatnich trzech lat
(w tym przypadku 2017–2019) w przeli‐
czeniu na jednego mieszkańca. Zgodnie
z metodologią rankingu średnie wydatki

inwestycyjne per capita wyniosły
1090,88 zł. Na uwagę zasługuje również
awans Gminy Tłuszcz względem lat
2015-2017 oraz 2016-2018. Wówczas
Tłuszcz zajmował 257 pozycję.

Ranking wydatków inwestycyjnych to
jedno z najważniejszych zestawień poka‐
zujących aktywność samorządów w Pol‐
sce. Pod uwagę brana jest całość wydat‐
ków majątkowych poniesionych w ciągu
ostatnich trzech lat (w tym przypadku
2017–2019).Wten sposóbchcemyunik‐
nąć dużych, chwilowych wahań wskaź‐
nika będącego podstawą rankingu. Poza
wydatkami zapisanymi w budżecie stara‐

my się uwzględniać także wydatki pono‐
szone ze środków własnych przez spółki
komunalne - czytamy we Wspólnocie.
Autorami raportu są Paweł Swianiewicz-
profesor ekonomii, kierownik Katedry
Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale
Geografii i Studiów Regionalnych Uni‐
wersytetu Warszawskiego oraz Julita Łu‐
komska- adiunkt w tej samej katedrze.

Całość rankingu dostępna na stronie
https://wspolnota.org.pl/fi leadmin/
news/2020/Ranking_Nr_20-2020_In‐
westycje_JST.pdf

Dokończenie tekstu ze str. 1

Na terenie objętym opracowaniem
konkursowym należy zaprojektować:

• część parkową z zielenią wysoką,
średnią, niską (drzewa, krzewy, łąki
kwietne, trawniki);
• ścieżki spacerowo –rekreacyjne z

ławkami parkowymi;
• część przeznaczoną do plażowania

(w sąsiedztwie zbiorników wodnych);
• łowisko wędkarskie;
• przystań wodną;
• część rekreacyjno –sportową z

urządzeniami typu fitness;
• plac zabaw dla dzieci;
• tor kolarstwa grawitacyjnego;
• część gastronomiczną (mała gastro‐

nomia);
• toaletę publiczna;

• częściowe oświetlenie terenu;
• parking.
Obszar objęty opracowaniem powi‐

nien być podzielony na strefy, aby od‐
dzielić różne aktywności.

W konkursie przewidziano nagrody w
wysokości:

• pierwsza nagroda –kwota brutto 7
500zł (słownie: siedem tysięcy pięćset
złotych),
• druga nagroda –kwota brutto 5000

zł (słownie: pięć tysięcy złotych),
• trzecia nagroda –kwota brutto 2

500zł (słownie: dwa tysiące pięćset zło‐
tych).
Termin na złożenie prac konkurso‐

wych jest do 17 listopada 2020r. w godzi‐
nach pracy Urzędu.

Regulamin konkursu wraz załączni‐
kami znajdą Państwo na stronie:https://
tluszcz.bip.net.pl/?c=549

Konkurs na opracowanie kon‐
cepcji urbanistyczno –

architektonicznej
Burmistrzowie Kobyłki na spo‐
tkaniu z wojewodą mazowieckim
23 października Burmistrz Kobyłki

Edyta Zbieć wraz z wiceburmistrzem
Grzegorzem Owsianko spotkali się z
wojewodą mazowieckim Konstantym
Radziwiłłem. Podczas spotkania roz‐
mawiano o inwestycjach w Kobyłce,
dotyczącychrealizacji drógzFunduszu
Dróg Samorządowych.

Główny akcent rozmowy, dotyczył
jednak inwestycji kolejowej na terenie
Kobyłki, czyli realizacji 2 przejazdów
bezkolizyjnych. Pan Wojewoda potwier‐
dził złożenie uzupełnień i wniosków
przez PKP PLK - 5 października br. W
związku z tym służby Wojewody są w
prawidłowo czasowej procedurze, ale
podczas dzisiejszego spotkania zapew‐
niono, że pomimo pandemicznej sytu‐
acji wszystkie potrzebne dokumenty
będą realizowane bez zbędnej zwłoki.

Nasadzenia wzdłuż
Małachowskiego w Markach

Marki ogłosiły przetarg na wykonanie prac. Jest to część zwycięskiego projektu
z Mareckiego Budżetu Obywatelskiego. W jego ramach wzdłuż ulicy Małachow‐
skiego zostanie posadzonych ponad 1,4 tys. sztuk krzewów.

Będą to gatunki dopasowane do wa‐
runków miejskich (sosna kosodrzewina,
tawuła japońska, berberys Thunbergii), a
nasadzenia zostaną zrealizowane na pa‐
sach nieurządzonej obecnie zieleni. Na
oferty potencjalnych wykonawców czeka
się do 19 października 2020 r. O wyborze

wykonawcy zdecydują dwa czynniki:
cena oraz okres gwarancji/rękojmi.

Wcześniej – w ramach budżetu oby‐
watelskiego – przy Małachowskiego zo‐
stały zamontowane dwie kamery miej‐
skiego monitoringu.

2015-2017 2016-2018 2017-2019 Miasto Województwo
Średnie wydatki inwestycyjne per capita

2017-2019 ( w zł )

257 257 155 Tłuszcz mazowieckie 1090,88
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Nie bierz za dużo leków, czyli o
niebezpieczeństwie polipragmazji
Polipragmazja oznacza nieracjonalne stosowanie wielu leków równocześnie.

CentrumMedyczne w Radzyminie przypomina, że niewłaściwie stosowana tera‐
piawielolekowa zwiększa ryzykodziałańniepożądanych, któremogą zagrażaćnie
tylko zdrowiu, lecz także życiu pacjenta.

Polipragmazja – czyli wielolekowość to przyjmowanie co najmniej pięciu leków
jednocześnie. Jest groźna dla każdego, szczególnie dla osób starszych, które są obcią‐
żone chorobami przewlekłymi, np. cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, niewydolno‐
ścią krążenia. Eksperci Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Ra‐
dzyminie podkreślają – starzenie się społeczeństwa i równoczesne wydłużanie życia
sprawiają, że polipragmazja pozostająca poza nadzorem jest zjawiskiem aktualnym i
niebezpiecznym.

Należy pamiętać, że nieracjonalne
przyjmowanie kilku leków równocześnie
może doprowadzić do wystąpienia dzia‐
łań niepożądanych, często groźnych dla
zdrowia lubnawet życia.Ryzykopojawie‐
nia się skutków ubocznych zwiększa się
wraz z liczbą przyjmowanych leków i wy‐
nosi 5,6proc.wprzypadkurównoczesne‐
gopobieraniadwóch leków.Przy5 lekach
ryzyko to wynosi 50 proc., natomiast
przy 8 i więcej wzrasta do 100 proc. Wy‐
niki badań w Polsce wykazują, iż ponad
połowa starszych pacjentów stosuje w co‐
dziennym schemacie leczenia więcej niż
5 leków jednocześnie, a częściej niż co 10.
— co najmniej 10 leków.

W polipragmazji lekowej może dojść
do wzmocnionego działania leczniczego,
lecz w sposób niekontrolowany. Zwykle
jednak nasilają się działania niepożądane,
które mogą zagrażać zdrowiu pacjenta.
Niektóre połączenia leków mogą znosić
wzajemnie swoje działanie lub osłabiać je
i przyczyniać się do braku efektu leczni‐
czego.

Problem ten wynika główne z leczenia
się u wielu specjalistów, którzy nie mają
wiedzy o pozostałych przyjmowanych le‐
kach. Trzeba zwracać uwagę na interak‐
cję między lekami, ale też między lekami
a suplementami diety, które są kupowane
w dużych ilościach, a także na interakcje
z lekami, suplementami i żywnością.

Według Prezes NRA, dzięki nowym
narzędziom - jak e-recepta - można do‐
konać nowych, bardziej szczegółowych
analiz dotyczących zjawiska polipragma‐
zji. W ramach kampanii NFZ przygoto‐
wał wiele materiałów informacyjnych dla
pacjentów, w tym gotowe formularze, w
które pacjent może wpisać listę przyjmo‐
wanych leków i ich dawkowanie, aby po‐
kazać taką listę podczas wizyty u lekarza.
Przygotowane mają zostać także klipy te‐
lewizyjne.

Więcej informacji na temat poliprag‐
mazji można uzyskać na stronie Akade‐
mii NFZ https://akademia.nfz.gov.pl/po‐
lipragmazja/

Mobilne Miasteczko w Mar‐
kach będzie działać dłużej

Włamał się do pojazdu i garaży
– może znasz tego mężczyznę?

Niedawno Marki informowały, że
Mobilne Miasteczko Ruchu Drogowego
będzie działać do końca października.
Przedłużono jednak ten termin. Mobilne
miasteczko będzie otwarte w dni po‐
wszednie także w listopadzie. Działa
obecnie na terenie Szkoły Podstawowej
nr 1 przy ul Okólnej. Korzystają z niego
zarówno grupy zorganizowane jak i oso‐
by indywidualne (przypominamy, że od
poniedziałku do piątku dzieci muszą
znajdować się pod opieką dorosłych).
Miasteczko jest czynne od 9.00 do 17.00
(uwaga – między 13.00 a 14.00 trwa
przerwa techniczna). Przypomina się o

zabraniu własnych rowerów i kasków.
W ubiegłym tygodniu zakończyły się

również rowerowe przeglądy, które reali‐
zował koordynator miasteczka - Paweł
Paczek oraz policjanci. Przed rozpoczę‐
ciem lekcji pod mareckimi szkołami
sprawdzali oni m.in. stan techniczny ro‐
werów oraz wyposażenie rowerzystów.

- Z każdym rokiem widzimy postęp.
Coraz więcej rowerzystów jeżdzi w ka‐
skach, są też coraz lepiej wyposażeni w
elementy odblaskowe. Widać, że działa‐
nia edukacyjne przynoszą efekt. I o to
właśnie w tym chodzi - podkreśla Paweł
Paczek.

PolicjancizKomisariatuPolicjiwMarkachpodnadzoremProkuraturyRejonowej
wWołominieprowadzączynnościwsprawiewłamańdopojazduigarażywMarkach
przyul. Szpitalnej przeznieznanąosobę.Każdy, kto rozpoznajewidocznegonazdję‐
ciach mężczyznę proszony jest o kontakt telefoniczny lub osobisty z policjantami
prowadzącymi sprawęwsiedzibie jednostkiprzyul. Sportowej 5wMarkach.

Komisariat Policji w Markach prowa‐
dził postępowanie przygotowawcze do‐
tyczące włamań do pojazdu i garaży w
dniu 15 października 2020r w Markach
przy ul. Szpitalnej.

W toku prowadzonego postępowania
zabezpieczono nagranie monitoringu z
miejsca zdarzenia, na którym widoczny
jest wizerunek osoby podejrzewanej o
zaistniałe przestępstwo. Mężczyzna po‐
siada charakterystyczne znamię w posta‐
ci dużego pieprzyka umieszczonego po‐
między oczami. Ta sama osoba mogła
również w towarzystwie innego mężczy‐

zny dokonywać podobnych włamań w
tym okresie na terenie Marek.

Wszystkie osoby mogące posiadać in‐
formację na temat mężczyzny ze zdjęć
proszone są o kontakt z Komisariatem
Policji w Markach ul. Sportowej 5 tel. 22
781 20 23, 47 72 47 761, lub z Komendą
Powiatową Policji w Wołominie tel. 22
776 20 21, lub z najbliższą jednostką Poli‐
cji, informacje można również przekazać
za pośrednictwem adresu: komen‐
dant.kp-marki@ksp.policja.gov.pl.

asp. szt. Tomasz Sitek

Projekt „Stowarzyszenie PRO Q
umacnianiu rodzin” dofinansowany jest ze

środków Powiatu Wołomińskiego w ramach
umowy nr 39.2020 z dnia 31.01.2020 r. na

kwotę 60.000 zł.

Punkt specjalistycznego poradnictwa
rodzinnego zasięg działania punktu:

gminyMarki, Ząbki i Zielonka
Szanowni Państwo,
Wychodząc naprzeciw sytuacji, w jakiej obecnie wszyscy jesteśmy, chcemy działać na

rzecz normalizowania samopoczucia psychicznego. W związku z zaistniałą sytuacją za‐
chęcamy do korzystania z telefonicznej doraźnej pomocy psychologicznej w czasie dyżuru
dyspozytora i konsultacji u specjalistów w formie on-line.

Szczególnie narażone na stres są teraz osoby:
- pracujące w obsłudze klienta (ekspedienci, recepcjoniści, urzędnicy etc.)
- personel medyczny
- kierowcy transportu miejskiego
- osoby starsze i przewlekle chore, a także ich bliscy
Jeśli potrzebujesz wsparcia lub znasz osobę szczególnie narażoną na stres, możesz/moż‐

na do nas dzwonić w trakcie dyżurów lub umówić się (także za pośrednictwem maila) na
rozmowę w innym terminie.

Jesteśmy dlaWas:
poniedziałek 12.00-16.00 - środa 9.00-13.00 - piątek 9.00-13.00

Możesz również umówić się do specjalisty na konsultację psychologiczną,
wychowawczą lub socjalną w formie online.

Specjaliści przyjmują od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 18.00.
tel: 660 907 563, e-mail: kontakt@propracownia.pl

Dbajmy o siebie wzajemnie! Zespół Stowarzyszenia PRO



Świat rzeźb Katarzyny Masny

Kultura 7

OGŁOSZENIA DROBNE

SPRZEDAM DZIAŁKI
BUDOWLANE

w miejscowości Rżyska (2 km od węzła Radzymin).
Atrakcyjne miejsce.

Tel. 603 677 024

Haki – Tłumiki

Sprzedaż,montaż

Zielonka,
ul. Poniatowskiego 49

Tel. 600-706-809

Tok-frez
Toczenie, frazowanie, ostrzenie

narzędzi CNNC, TIG, 3D,
koła zębate

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

Sprzedam
rozrzutnik obornika

(jednoosiowy), orazmłynek
bijakowy (na jedenworek),
wóz konny (metalowe koła)

Tel. 601-717-459

Katarzyna Masny to wspaniała artystka, która zaskakuje dojrzałością formy,
ekspresją i bogatą gamę technik przy tworzeniu rzeźb. Jeszcze do końca paździer‐
nika Jej pracemożna oglądać w PowiatowymCentrumKultury Fabryczka wWo‐
łominie.

Sylwia Kowalska: Do końca paź‐
dziernika w Powiatowym Centrum
Kultury Fabryczkamożna oglądać wy‐
stawę Pani rzeźb. Jak wspomina Pani
wernisaż tegowydarzenia?

KatarzynaMasny:Wydarzenie odby‐
ło się 4 października. Wspominam je
niezwykle miło. Zostałam bardzo ciepło
przyjęta, a prace pięknie wpisały się w
wystrój Fabryczki. Wernisaż był wspa‐
niały, przyszły osoby zainteresowane
sztuką i technologią. Bardzo miło było
rozmawiać z tyloma ciekawymi ludźmi i
przedstawić swoją twórczość. Chciałam
również serdecznie podziękować wszyst‐
kim za zaangażowanym i pomoc w orga‐
nizacji wystawy

-ToniepierwszaPaniwystawawpo‐
wiecie wołomińskim? Co sprawiło, że
związała się Pani z tym terenem?

- Miałam ogromną przyjemność być
kilkukrotnie zaproszona przez Panią
Wandę Wolf na plenery ceramiczne
"Azymut Chrzęsne" i wystawy ceramicz‐
ne "Z ziemi", zorganizowane przez fun‐
dację Ogarnij Emocje oraz Powiat. Dzię‐
ki tym wspaniałym wydarzeniom (ini‐
cjatywom) miałam okazję poznać i za‐
uroczyć się tym regonem, w którym tak
prężnie rozwija się sztuka i kultura.

- Jest Pani wyjątkową artystką. Jaką
rolę odgrywa talent w Pani twórczym
życiu?

- Moim zdaniem najważniejszymi
składnikami są ciężka praca oraz wiele
godzin poświęconych na rozwój, dosko‐
nalenie się i poszerzanie horyzontów. Ta‐
lent rozumiem jako predyspozycje, które
można wykorzystać. Staram się, aby
działania artystyczne zajmowały w
moim życiu jak najwięcej czasu.

- Tworzy Pani gipsowe popiersia,
abstrakcyjne i geometryczne formy ce‐
ramiczne, a także szkliwione obrazy z
szarej gliny oraz wypalone tradycyjną
japońską techniką raku. Każda z tych
technik wymaga solidnego przygoto‐
wania artystycznego Eksperymentuje
Pani czy jest to przemyślane działanie?
Jakie techniki rzeźbiarskie ceni sobie
Pani najbardziej?

- Na mojej wystawie można oglądać

wiele różnych technik. W swojej twór‐
czości nie ograniczam się w materiałach
i technikach. Korzystam z każdej możli‐
wości poszerzenia swojego warsztatu ar‐
tystycznego. Im szersze spektrum możli‐
wości i doświadczeń, tym w większym
stopniu prace są wynikiem przemyśla‐
nych działań i wyciągnięcia wniosków z
wcześniejszych przygotowań i licznych
eksperymentów. Podobno kto nie ekspe‐
rymentuje, stoi w miejscu. A ja pragnę,
żeby moja sztuka się rozwijała i była cie‐
kawa dla szerokiej gamy odbiorców. Jeśli
chodzi o drugą część pytania, nie mogę
określić jednej techniki, ponieważ każda
jest niesamowita na swój sposób. Wybie‐
rając materiał do konkretnej pracy, anali‐
zuję: jaki ma mieć ona wydźwięk, jaką
treść ma ze sobą nieść, jaką funkcję ma
spełniać, jaka ma być skala oraz gdzie
dzieło będzie eksponowane. Te wszystkie
czynniki określają konkretny dobór ma‐
teriałów.

- Skąd wybór rzeźby jako formy eks‐
presji?

- Wychowywałam się w artystycznym
domu. Mój Tata - Szczepan Masny - był
rzeźbiarzem ludowym z Kościeliska i od
dziecka obserwowałam, jak z kawałka
drewna powstają piękne postacie czy or‐
namenty oraz dekoracje. Myślę, że moż‐
liwość tworzenia własnych kreacji, prze‐
lewanie form wyobrażonych w realne
formy przestrzenne są niesamowitym
doświadczeniem. Dodatkowo Rzeźba to
nośnik sztuki zachowany od tysiącleci,
cieszy mnie bardzo tworzeniem prac,
które są trwałe.

- Którzy artyści ukształtowali Pani
spojrzenie na sztukę i świat?

- Trudno określić to jednoznacznie.
Moją rzeźbiarską idolka jest Camille
Clodel, choć myślę, że w moich pracach
ciężko byłoby odnaleźć cechy jej twór‐
czości. W malarstwie wielką przyjem‐
ność sprawiają mi obrazy Zofii Stryjeń‐
skiej i Tamary Łępickiej. W tym pytaniu
powinnam wymieniać całe rzesze Arty‐
stów od starożytnych po współczesnych.
Kocham piękno, ale i w brzydocie i abs‐
trakcji można odnaleźć artystyczne uko‐
jenie. Uważam, że w naszym życiu i na‐
szej twórczości odbija się wszystko: to,

kogo poznaliśmy, z kim rozmawialiśmy,
jakie film oglądaliśmy, jakiej muzyki słu‐
chaliśmy, jakie książki przeczytaliśmy,
gdzie podróżowaliśmy, jak spędziliśmy
czas, o czym śnimy - wszystkie te czynni‐
ki inspirują nas do działania. Czasem
dają impuls, czasem od razu całą wizję
dzieła.

- A czy zgadza się Pani ze słowami
Honoré de Balzaca "Rzeźba jest, jak
sztuka dramatyczna, równocześnie
najtrudniejsza i najłatwiejsza ze
wszystkich sztuk"?

- Tak, zgadzam się ze słowami francu‐
skiego powieściopisarza. Autor w swoich
utworach zawarł obserwację zachowań i
postaw ludzkich. Tak samo rzeźba jest
formą obserwacji rzeczywistości. Rzeźba
łączy różnorodne cechy i nie tylko w
tworzeniu, lecz także w odbiorze może
być równie prosta, jak skomplikowana.

- Dziękuję serdecznie za rozmowę.
KatarzynaMasny, Góralka z Warsza‐

wy albo Warszawianka z Gór. Magister
sztuki Wydziału Rzeźby, Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie, dyplom zrealizo‐
wany w 2015 roku pt.; „Dom” w pracow‐
ni prof. Piotra Gawrona, aneks medalier‐
ski pod kierunkiem prof. Hanny Jelonek.
Praca teoretyczna pt.; „Rzeźba ludowa na
terenie skalnego Podhala na przykładach
twórczości Szczepana Masny” pisana u
dr. Anny Rudzkiej. Dyplom licencjacki
pt.; „Droga” wykonany 2012 roku w pra‐
cowni Ceramiki dr. hab. Stanisława Bra‐
cha w Akademii Sztuk Pięknych na wy‐
dziale Rzeźby w Warszawie. Uczestnicz‐
ka Stypendium Erasmus w Accademia di
Belle Arti di Carrara in Italia w 2011
roku. Absolwentka Mistrzów dłuta z
Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięk‐
nych im. Antoniego Kenara w Zakopa‐
nem. Artystka biorąca udział w ponad 60
wystawach zbiorowych i 11 wystawach
indywidualnych w kraju i zagranicą.
Rzeźbiarkabiorącaudziałw licznychple‐
nerach artystycznych: kamieniarskich,
porcelanowych, ceramicznych. Otrzy‐
mała wiele nagród i wyróżnień, m.in. za‐
jęła III miejsce w konkursie medalier‐
skim w Finlandii w 2012 roku. II miejsce
w III Triennale Ceramicznym Kadr z
szamotem w tle w Zakopanem 2014
roku, Stypendystka Międzynarodowego
Kongresu Medalierskiego FIDEM 2016
w Gandawie oraz uczestniczka Stypen‐
dium Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego 2018 roku. Dodatkowo jej
prace można oglądać w przestrzeni miej‐
skiej „Driada” rzeźba wykonana z pia‐
skowca eksponowana w Szczecinku, pły‐
ta pamiątkowa wisząca przy Sanktu‐
arium Matki Bożej Królowej Tatr na
Wiktorówkach czy medal „Michała Ja‐
giełły” w kolekcji Muzeum Sportu i Tu‐
rystyki w Warszawie.

Rozmawiała Sylwia Kowalska
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Kacper Kuszewski w Zielonce
23 października, zaproszeni przezKacpraKuszewskiego orazOśrodekKultury

i Sportu w Zielonce goście, zajrzeli do jego rodzinnego albumu, bogatego w foto‐
grafie przodków i opowieści dziadków.

Spektakl muzyczny „Album rodzinny” utkany jest na pół z autentycznych, na pół z
fikcyjnych historii z życia rodzinnego w czasach międzywojennych, czasem zabaw‐
nych, czasem refleksyjnych. To kompilacja monologów z piosenkami, w których aktor
daje popis kunsztu wokalnego. Spektakl przeniósł wszystkich w dawne czasy, rozbawił
i pozostawił w nostalgicznym nastroju. Zielonkowska publiczność nagrodziła arty‐
stów oklaskami na stojąco.

Gdy architekt wnętrz maluje...
Wlistopadzie, wGaleriiOranżeria przyMiejskimDomuKulturywWołominie, swoją twórczość zaprezentujeMałgorzata

Gastoł. Z tą młodą artystką rozmawiam o malarstwie, architekturze wnętrz i wystawie, której wernisaż już 15 listopada w
MDK.

Sylwia Kowalska: Jest wielumalarzy,
którzy mają swój unikalny styl. Jaki
Panimiała na siebie pomysł, zanim za‐
częła tworzyć?

Małgorzata Gastoł: Jeśli miałabym
stworzyć oś czasu i ustawić na niej punkt
pt. "Początek twórczości", nie wiem gdzie
powinnam go umieścić. Czy byłby to
dzień, w którym nauczyłam się trzymać
w ręku kredkę, moment gdy wychodząca
pod pędzla linia była efektem świado‐
mych i zaplanowanych działań, dzień
rozpoczęcia nauki w klasie plastycznej
czy może pierwsza lekcja malarstwa na
ASP? Nie potrafię podzielić mojego życia
na okres "przed" i okres "po rozpoczęciu
twórczości". Mam wrażenie, że rysuję i
maluję dosłownie od zawsze. Po prostu z
czasem być może zaczęłam to robić bar‐
dziej świadomie. Na lekcjach plastyki na‐
uczyłam się obserwować rzeczywistość i
czasem lepiej, czasem gorzej utrwalać ją
na kartce papieru. Zajęcia z rysunku i
malarstwa na studiach pozwoliły mi na
kreację własnej rzeczywistości, stąd na
moich obrazach z czasów akademickich
często pojawiają się żywe kolory, które
nie odzwierciedlają rzeczywistych barw
malowanego przeze mnie modela lub
przedmiotu.

- Jak do malowania ma się architek‐
tura wnętrz, którą Pani ukończyła?
Dlaczego nie wybrała Pani malarstwa
naASP?

- Nigdy nie chciałam być malarką i
choć paradoksalnie właśnie odpowia‐
dam na pytania związane z wystawą mo‐
ich prac malarskich i rysunkowych, to
wciąż uparcie będę utrzymywać, że ja

malarką nie jestem i twierdząc inaczej
obraziłabym wszystkich prawdziwych
malarzy. Myślę, że do tak specyficznego i
artystycznego zawodu potrzeba czegoś
więcej niż umiejętności posługiwania się
pędzlem i mieszania farb. Z wykształce‐
nia i zamiłowania jestem przede wszyst‐
kim architektem wnętrz. Od blisko
dwóch lat razem z Kają Kowalską prowa‐
dzę pracownię projektową ATUT Archi‐
tektura Wnętrz. Edukacja artystyczna
bardzo pomaga mi w pracy. Posiadam
wiedzę i umiejętności branżowe pozwa‐

lające tworzyć ergonomiczne przestrze‐
nie, lecz jednocześnie jestem artystką
wrażliwą na kolor, kompozycję, geome‐
trię, grę świateł i inne aspekty, które ra‐
zem tworzą nietuzinkowe wnętrza. Po‐
mieszczenie jest dla mnie trójwymiaro‐
wym płótnem, które jako artystka zapeł‐
niam bryłami, kolorem, fakturą i na któ‐
re jako architekt wnętrz nakładam filtr
ergonomii oraz możliwości technicz‐
nych.

- Jakie prace będziemy mogli zoba‐
czyć na wystawie "Plamą i linią", której
wernisaż odbędzie się 15 listopada w
Galerii Oranżeria wołomińskiego
MDK?

- Będzie to zbiór moich prac, które po‐
wstały w czasach licealnych oraz na stu‐
diach. Z okresu szkoły chciałabym poka‐
zać obrazy, które stworzyłam na plene‐
rze malarskim w Suścu w roku 2014. Są
to głównie pejzaże i kwiaty wykonane
olejami na płycie pilśniowej. Pozostałe
prace powstały na warszawskiej Akade‐
mii Sztuk Pięknych w pracowni malar‐
stwa i rysunku prof. Pawła Michalaka w
latach 2015 - 2019. Są to obrazy wykona‐
ne różnymi technikami: ołówkiem, wę‐
glem, akrylem, olejami. Moim ulubio‐
nym tematem podejmowanym na Aka‐
demii było studium postaci, dlatego zde‐
cydowanie przeważają rysunki rąk, stóp
lub torsu modela.

- JakwPani przypadkuwyglądapro‐
ces tworzenia obrazu?

- Za każdym razem inaczej. Zależy co
aktualnie tworzę i jaką techniką. Bardzo
lubię zaczynać od szkicu szerokim pędz‐
lem zanurzonym w rozwodnionej farbie.
Tworzę nim tzw."szkic wrażeniowy", któ‐
ry pozwala mi na wstępne zakompono‐
wanie obrazu. W miarę nasycania pracy
walorem nie staram się ukryć wcześniej‐
szych szkiców, choćby nawet były błęd‐
ne. Uważam, że każdy ruch pędzla budu‐
je obraz, pokazuje jaką drogę przeszedł
artysta od pierwszego pociągnięcia do
upragnionego celu, nawet jeśli ta droga

usiana była licznymi niepowodzeniami.
Nigdy też nie poprawiam wcześniejszych
obrazów i nie podchodzę do nich po raz
drugi. Każdy dzień daje nam inny na‐
strój, inny pomysł, inne światło, inny ob‐
raz.

- Twórcy – ludzie wrażliwi – czerpią
inspiracje z otaczającego ich świata.Co
jeszcze, poza typowo plastycznymi
dziedzinami sztuki, Panią inspiruje?

- Prócz sztuki i projektowania moją
niegasnącą pasją jest muzyka poważna.
Przez dziewięć lat pobierałam nauki gry
na fortepianie i myślę, że to podstawo‐
we muzyczne wykształcenie w pewien
sposób ukształtowało moją wrażliwość i
postrzeganie świata. Nie lubię pracować
w ciszy, zawsze w tle pobrzmiewa muzy‐
ka, najczęściej dziewiętnastowieczna. W
pracach akademickich, nie da się ukryć,
że największą inspiracją byli dla mnie lu‐
dzie, których malowałam. Bywało, że na
zajęciach pojawiało się zaledwie kilkoro
studentów. W tak kameralnym gronie
nawiązywały się bardzo interesujące roz‐
mowy. Oczywiście pod warunkiem, że
nikt nie tworzył portretu osoby pozują‐
cej, więc mogła ona swobodnie poruszać
ustami i zmieniać mimikę twarzy. Cieka‐
wiej jest malować człowieka, gdy zna się
barwę jego głosu, temperament, historię
w jaki sposób trafił do pracowni rysunku
i malarstwa warszawskiej ASP.

- Zgadza się Pani ze słowami Pablo
Picasso, że "Wmalarstwie można pró‐
bowaćwszystkiego,ma się do tego pra‐
wo, pod warunkiem, że nigdy tego się
już nie powtórzy"?

- Myślę, że artystyczne eksperymenty
są jak najbardziej wskazane, niezależnie
od dziedziny twórczości. Warto wypró‐
bowywać nowe techniki, oryginalną
kompozycję, odważny kolor czy inne
rozwiązania, których jeszcze nigdy wcze‐
śniej nie stosowaliśmy. Jeśli rezultat bę‐
dzie niezadowalający, nasz nieudany eks‐
peryment może pozostać tajemnicą, o
której wiem tylko ja i szafa, w której go
ukryłam. Jednak każda taka próba cze‐
goś uczy, pozwala wysnuć wnioski.

Małgorzata Gastoł to absolwentka
XXXIV LO im. Miguela de Cervantesa
w Warszawie. W 2015 roku rozpoczęła
studia na warszawskiej Akademii Sztuk
Pięknych na wydziale Architektury
Wnętrz.

Na początku września z wyróżnie‐
niem obroniła pracę magisterską, której
przedmiotem był projekt modernizacji
TerminalaPasażerskiegoPortuLotnicze‐
go Warszawa Modlin. Od ponad roku
spełnia się zawodowo tworząc projekty
wnętrz mieszkalnych.

Rozmawiała Sylwia Kowalska


