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SPRZEDAM DZIAŁKI
 BUDOWLANE 

w miejscowości Rżyska (2 km od węzła Radzymin). 
Atrakcyjne miejsce.
Tel. 603 677 024

Tłuszcz wspiera szpitale
Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk podpisał umowy dotyczące przekazania środków finansowych w wysokości 30 tys. 

zł z dyrektorem Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie Grzegorzem Kryckim oraz z dyrektorem Samodziel-
nego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie Tomaszem Borońskim na kwotę 20 tys. zł. Środki 
zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego.

Przypominamy, że podczas Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu przekazano również 10 
tys. zł na rzecz Szpitala Wolskiego im. Anny Gostyńskiej w Warszawie.

Rumuński attache wojskowy w Wołominie
Wołomin odwiedził attache wojskowy płk Gheorghe Dragos Florea z Ambasady Rumunii. Pretekstem do wizyty były zbli-

żajcie się obchody rocznicowe Bitwy Warszawskiej 1920 roku. To wielkie zwycięstwo nie byłoby możliwe bez pomocy, którą 
udzielały inne narody.

W 1920 roku Rumunia jako jedyna zezwoliła Polsce na przeprowadzenie przez swoje terytorium transportów z bronią i amu-
nicją z Węgier. Bez tego wsparcia nasi żołnierze nie odnieśliby historycznego zwycięstwa. W Ossowie pojawia się coraz więcej 
elementów, które świadczą o tej wdzięczności.

Bożena Żelazowska otwiera 
kolejne biuro poselskie

Tym razem w samym centrum Wołomina, przy ul. Kościelnej 5/7. Na oficjalnej 
uroczystości gościli zaproszeni samorządowcy z terenu powiatu wołomińskiego, 
wśród których znaleźli się m.in.: gospodyni Wołomina burmistrz Elżbieta Ra-
dwan, ale także burmistrzowie i wójtowie sąsiednich gmin. Kolejne biuro posel-
skie w Wołominie to też dobra informacja dla mieszkańców, którzy zyskali tym 
samym nowego sprzymierzeńca w walce z trudnościami codziennego życia. 

Wołomin



2 Wiadomości.pw
WWW.WIADOMOSCIPW.PL reklama tel. 694-759-987

Co? Gdzie? Kiedy?

Ałbena Grabowska w Radzyminie „Znajdziesz 
mnie 

w bibliotece”

ABBA w Markach
Zmarł radny 

miasta
Marki

W wieku 81 lat zmarł Bogdan Trze-
mecki. Był on radnym  miasta Marki w 
trzech kadencjach: 1998-2002, 2002-
2006 oraz 2006-2010.

Pracował m.in.w komisjach: 
Budżetowo-Gospodarczej, Zdrowia 

oraz Rewizyjnej. Angażował się w życie 
społeczne miasta. Był m.in. członkiem 
Towarzystwa Przyjaciół Marek.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin zaprasza 14 maja o godz. 18.30 
na spotkanie autorskie z Ałbeną Grabowską, autorką "Stulecia Winnych".

„Znajdziesz mnie w bibliotece” to 
hasło tegorocznego Tygodnia Biblio-
tek.

Ałbena Grabowska to  popularna i ceniona polska powieściopisarka, która swoje 
niezwykłe, niespotykane w Polsce imię, oznaczające kwitnącą jabłoń, zawdzięcza buł-
garskim korzeniom. Z wykształcenia lekarka, doktor nauk medycznych ze specjaliza-
cją w neurologii i epileptologii. 

Zaprasza na 30 maja o godzinie 16.00 
Mareckie Centrum Edukacyjno – Rekre-
acyjne. 

To prawdziwa rewia musicalowa z 

tancerzami i muzyką „na żywo” pod ba-
tutą Jarosława Barowa. Bilety do nabycia 
w kasie MCER i na portalu: http://kbq.
pl/57138

TRIBUTE TO ABBA To niesamowite Show artystów, słynącego z wielkich hi-
tów scenicznych Teatru Variete Muza z Koszalina.

Miejska Biblioteka Publiczna w Woło-
minie zaprasza na rozmaite atrakcje:
• 13 maja o godz. 18.00 spotkanie 

on-line z Małgorzatą Swędrowską, 
autorką poradnika „777 pomysłów 
na zabawy z książką”,

• 14 maja o godz. 22.00 nocny spacer 
literacko-przyrodniczy z  Urszulą 
Zajączkowską, spotkanie odbędzie 
się on-line oraz off-line w plenerze 
(liczba miejsc ograniczona, obo-
wiązują wcześniejsze zapisy pod 
linkiem  https://biblioteka.wolo-
min.pl/zapisy/),

• 15 maja od godz. 10.00 do 15.00 
- Książka i  leżak – bookcrossing 
i animacje – filia na Osiedlu Nie-
podległości,

• 8 – 15 maja - książka GO – wielkie 
poszukiwania książek w przestrze-
ni miasta.
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Samorząd

Plac 15 Sierpnia w Kobyłce

Nowy rozdział wołomińskiej 
integracji

Marki uruchamiają punkt szczepień 
przeciw COVID-19Na ostatniej sesji Rady Miasta w Kobyłce przesunięto środki na realizację kon-

cepcji i projektu Placu 15 Sierpnia.

Otwiera się nowy rozdział wołomińskiej integracji i aktywności. Wołomin ota-
cza opieką budynek starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego 3 przed dalszą degra-
dacją.

Kolejny punkt spisowy w Kobyłce
Urząd Miasta Kobyłka przypomina wszystkim Mieszkańcom - najważniejsze metody Narodowego Spisu Powszechnego to 

samospis internetowy i spis przez telefon. Jeśli z jakiegoś powodu macie Państwo jakąś trudność w samospisie, to zapraszamy 
do punktu spisowego. W Kobyłce powstał kolejny - do punktu w Urzędzie Miasta przy ul. Wołomińskiej 1 dołączył punkt w 
Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 2.

Osoby, które preferują rozmowę tele-
foniczną, powinny zadzwonić na infoli-
nię spisową dostępną pod numerem 22 
279 99 99.

Jeśli jednak ktoś z ważnych powodów 
nie może spisać się z własnej inicjatywy 
i skorzystać z żadnej z tych opcji, powi-
nien spodziewać się kontaktu ze strony 
rachmistrzów. Do czasu poprawy sytu-
acji epidemicznej rachmistrzowie będą 
pracować wyłącznie z wykorzystaniem 
telefonu. Na terenie województwa ma-
zowieckiego przewidziano wsparcie 2,5 
tys. rachmistrzów spisowych.

Więcej na stronie  www.spis.gov.pl

Zanim miasto ogłosi przetarg i wyłoni wykonawcę, chce podsumować  oczekiwania 
mieszkańców i dostać od  radnych zapowiadane przez nich pomysły. Wysłane już zo-
stało pismo do Rady Miasta z prośbą o przekazanie (do 20 maja) ich założeń i pomy-
słów, gdyż podczas ostatniej sesji radni poinformowali, że postarają się wykorzystać 
elementy gotowych koncepcji z 2017 roku.

Burmistrz Wołomina – Elżbieta Radwan podpisała umowę z Wykonawcą na stwo-
rzenie Centrum Aktywności. To będzie przestrzeń dla osób nastawionych na integra-
cję i aktywność społeczną oraz kulturalną.

Od tego, jak szybko się zaszczepimy przeciw koronawirusowi, zależy uzyskanie 
naszej zbiorowej odporności. Dowodzą tego przykłady innych państw, które już 
poradziły sobie z COVID-19.

Jednym z warunków zwycięstwa nad 
groźnym wirusem jest uruchomienie 
jak największej liczby miejsc, w których 
będzie można się zaszczepić. Dlatego sa-
morząd Marek zdecydował o przygo-
towaniu punktu szczepień powszech-
nych. Rozpocznie on pracę w środę, 12 
maja.  Punkt został zlokalizowany w 
Centrum Handlowym M1. 

- W ostatnim tygodniu kwietnia prze-
szliśmy drobiazgową kontrolę Narodo-
wego Funduszu Zdrowia. Uzyskaliśmy 
pozytywny wynik – podkreśla Jacek 
Orych, burmistrz Miasta Marki. 

- Jesteśmy od lat znanym, dobrze sko-
munikowanym centrum zakupowym na 
mapie Marek i północnej części Warsza-

wy. Dojazd do M1 – zarówno komunika-
cją miejską jak i prywatnym transportem 
– jest łatwy i komfortowy, a lokalizacja 
miejsca na mapie nie powinna sprawiać 
trudności również pacjentom, przyjeż-
dżającym na szczepienie z odległych 
miejscowości. To ważne dla naszej firmy, 
że centrum handlowe z portfolio Metro 
Properties może kolejny raz włączyć się 
do programu walki z pandemią – mówi 
Małgorzata Kiliańska, dyrektor regional-
ny Metro Properties, zarządcy centrów 
handlowych M1 w Polsce.

Oczywiście samorząd Marek nie bę-
dzie realizował samodzielnie szczepień. 
Do tego potrzebny był partner medycz-
ny. Zostało nim Centrum Medyczne 

Riemer, działające od 2000 r. Na razie 
marecki punkt w M1 otrzyma 700 szcze-
pionek tygodniowo.

– W naszym mieście działają obecnie 
trzy punkty szczepień. Liczymy, że uru-
chomienie czwartego w znaczący spo-
sób przyśpieszy budowanie odporności 
naszej społeczności. Możliwości czwar-
tego punktu to wykonanie minimum 
350 szczepień dziennie – zaznacza Jacek 
Orych.

Punkt w M1 będzie czynny w go-
dzinach 11.00-20.00 w te dni, które nie 
są objęte ustawowym zakazem handlu 
(czyli od poniedziałku do soboty oraz w 
niedziele handlowe).

Więcej informacji:
Tadeusz Markiewicz

t.markiewicz@marki.pl  
tel. 724 220 230

Projekt „Stowarzyszenie PRO Q umacnianiu rodzin” 
dofinansowany jest ze środków 

Powiatu Wołomińskiego w ramach umowy 
o realizację zadania publicznego na kwotę 60.000 zł. 
Punkt specjalistycznego poradnictwa rodzinnego

zasięg działania punktu:  
gminy Marki, Ząbki i Zielonka 

Szanowni Państwo, 
Wychodząc naprzeciw sytuacji zagrożenia epidemicznego, chcemy działać na rzecz 
normalizowania samopoczucia psychicznego. W związku z zaistniałą sytuacją 
zachęcamy do korzystania z telefonicznej doraźnej pomocy psychologicznej 
w czasie dyżuru dyspozytora i konsultacji u specjalistów w formie online 
i w kontakcie osobistym.

Dyżur dyspozytora:
poniedziałek – 13.00 - 17.00 
środa – 9.00 - 13.00
piątek – 9.00 - 13.00

Można do nas dzwonić w trakcie dyżurów lub umówić się na spotkanie ze specjalistą 
za pośrednictwem maila.

Można również umówić się do specjalisty na konsultację psychologiczną, 
wychowawczą (pedagogiczną) lub socjalną w formie on-line lub w kontakcie 
osobistym.

Specjaliści przyjmują od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 20.00. 
tel: 660 907 563, e-mail: kontakt@propracownia.pl 

Dbajmy o siebie wzajemnie! 
Zespół Stowarzyszenia PRO

OGŁOSZENIA 
DROBNE

DAM PRACĘ

PRACA TŁUSZCZ. POSZUKUJEMY 
OSÓB Z ORZECZENIEM  

O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  
DO PRACY PRZY OCHRONIE 
ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO  

W TŁUSZCZU. DOŚWIADCZENIE 
NIEWYMAGANE.  

TEL. 577 303 512

Haki – Tłumiki
Sprzedaż, montaż

Zielonka, 
ul. Poniatowskiego 49

Tel. 600-706-809
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Kontrola segregacji
odpadów komunalnych

Samorząd

Od miesiąca na terenie Gminy Tłuszcz prowadzona jest kontrola wspólnot i 
spółdzielni mieszkaniowych pod kątem segregacji odpadów komunalnych. Pod-
czas kontroli pracownicy Urzędu Miejskiego w Tłuszczu niejednokrotnie stwier-
dzali, że odpady komunalne są zbierane w sposób niezgodny z przyjętymi zasa-
dami. Najczęstsze błędy polegały na mieszaniu poszczególnych frakcji odpadów 
np. szkła z plastikiem, papieru z plastikiem, zmieszanych odpadów z odpadami 
bio itp.

W najbliższym czasie rozpoczną się 
kontrole nieruchomości w zakresie prze-
strzegania przez mieszkańców zasad 
segregacji odpadów. Sprawdzane będą 
pojemniki na odpady zmieszane oraz 
worki, w których znajdujące się odpa-

dy podlegają selektywnej zbiórce. W 
przypadku stwierdzenia, że odpady są 
zbierane niezgodnie ze złożoną dekla-
racją właściciel nieruchomości otrzyma 
informację wraz z pouczeniem. Kolejne 
naruszenie zasad segregacji na danej nie-

Tłuszcz
ruchomości będzie skutkowało nalicze-
niem opłaty podwyższonej - właściciel 
nieruchomości zostanie obciążony opła-
tą w wysokości 72 zł od osoby. 

Kontroli będą podlegały również zgło-
szone w deklaracji kompostowniki. W 
stosunku do właścicieli nieruchomości, 
u których pracownicy urzędu stwierdzą 
brak kompostowników zostaną wszczęte 
postępowania w celu wydania decyzji o 
utracie zwolnienia z tytułu posiadania 
kompostownika.

Ponadto, pracownicy Urzędu Miej-
skiego w Tłuszczu na bieżąco weryfikują 
deklaracje za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w celu sprawdzenia zgod-
ności z aktualnymi danymi meldunko-
wymi w urzędzie oraz posiadanymi in-
formacjami o dzieciach uczęszczających 

do gminnych placówek edukacyjnych, 
bądź wypłat świadczeń 500+. Do naj-
częstszych błędów właścicieli nierucho-
mości należy brak zmiany deklaracji w 
przypadku narodzin dziecka, bądź wpro-
wadzenia się dodatkowej osoby. 

W przypadku uzasadnionych wąt-
pliwości co do danych zawartych w 
deklaracji złożonej przez właścicieli nie-
ruchomości, mieszkańcy będą wzywani 
do udzielania wyjaśnień oraz do złożenia 
nowej deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi. Stosownie do art. 262 i  art. 262a 
Ordynacji podatkowej strona, która po-
mimo prawidłowego wezwania organu 
podatkowego nie stawiła się osobiście 
bez uzasadnionej przyczyny, będąc do 
tego zobowiązana lub bezzasadnie od-
mówiła złożenia wyjaśnień, zeznań, 

wydania opinii, okazania przedmiotu 
oględzin lub udziału w  innej czynności 
może zostać ukarana karą porządkową 
do 2 800 zł.

Niezłożenie deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi lub podanie w niej niewła-
ściwych danych dotyczących ilości osób 
zamieszkałych nieruchomość, stanowi 
wykroczenie. Tym samym podlega karze 
grzywny zgodnie z kodeksem postępo-
wania w sprawach o wykroczenia.

Postawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymania czystości i porządku w gmi-
nach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z poźń. 
zm.)

Działa basen w Wołominie
Do 29 maja tego roku z wołomińskiej pływalni będą mogły korzystać :
1. Dzieci i młodzież do 18 roku życia, uczestniczące w grupowych zajęciach 

zorganizowanych nauki pływania, kontynuacji nauki pływania, doskonalenia 
nauki pływania, ratownictwa wodnego

2. Pływalnia będzie niedostępna dla klientów indywidualnych.
3. Na pływalni może przebywać nie więcej niż połowa obłożenia basenu.
4. Wszystkie zajęcia odbędą się bez udziału publiczności.
5. Odnowa biologiczna pozostanie zamknięta.
6. Zmianie ulegną godziny pracy pływalni:

• Poniedziałek - piątek : 07.00 -22.00
• Sobota : 07.00 -20.00
• Niedziela: 08.00 -16.00

7. Godziny zajęć pozostają bez zmian.

Skuteczna 
i tania reklama!!! 
tel. 694-759-987
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Sadzonki dla 
mieszkańców Wołomina

Samorząd

Mieszkańcy gminy Wołomin, którzy do 22 maja 2021 roku dostarczą do PSZO-
K-u zbędne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
dostaną w prezencie od gminy sadzonkę drzewa lub krzewu! 

Sadzonkę można otrzymać za odpady wielkogabarytowe – odpady z gospodarstw 
domowych o dużych lub nietypowych rozmiarach, takie jak: meble bez elementów 
szklanych (szyb i luster) tj. szafy, szafki, stoły, krzesła, sofy, komody, tapczany, wer-
salki, fotele, pufy, opony od samochodów osobowych (limit 10 sztuk na posesję), 
meble ogrodowe, dywany, wykładziny, wózki dziecięce, łóżeczka, przewijaki, mate-
race, rowery, zabawki dużych rozmiarów, suszarki na pranie, deski do prasowania. 
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – urządzenia zasilane prądem lub bateria-
mi, takie jak: pralki, lodówki, zmywarki, kuchenki mikrofalowe, kuchnie elektrycz-
ne, komputery, telewizory, monitory, radia, odtwarzacze, żelazka, roboty kuchenne, 
wiertarki, telefony, telefony komórkowe i inne podobne sprzęty (sprzęt kompletny tj. 
z agregatem / silnikiem).

27 lata na rynku 
poszukuje pracowników na stanowiska

KSIĘGOWA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ 
ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE
Oczekujemy: Mile widziana znajomość 
obsługi programu Comarch Optima,

Wiedza z zakresie księgowości,
rachunkowości oraz kadr i płac

MAGAZYNIER
Oczekujemy: Mile widziane

uprawnienia na wózki widłowe
Oferujemy:

Stabilne zatrudnienie w oparciu o 
umowę o pracę

CV składać na adres:
07-130 Łochów, ul. Aleja Łochowska 4;

lub e-mail: warmet@poczta.onet.pl

Odpady, które można oddać do PSZOK-u, 
niepodlegające akcji wymiany na sadzonki:

1. Odpady powstające w wyniku prowadzenia prac remontowo-budowla-
nych tj.: gruz (limit 2000 kg na posesję rocznie), filc budowlany, płyty kar-
tonowo – gipsowe, płytki podłogowe, terakota, glazura, dachówki, muszle 
toaletowe, kabiny prysznicowe, wanny, umywalki, grzejniki, deski rozbiór-
kowe, panele podłogowe/ścienne, elementy instalacyjne tj. rury drena-
żowe, kanalizacyjne, PCV itp., elementy konstrukcji budowlanych, belki, 
deski drewniane, stelaże aluminiowe / metalowe i inne;

2. Okna, drzwi, ramy okienne i drzwiowe; 
3. Chemikalia: farby, rozpuszczalniki, lakiery w oryginalnych opakowaniach 

(również opakowania po tych substancjach);
4. Środki ochrony roślin oraz opakowania po tych środkach;
5. Odpady typu tekstylia, ubrania, buty, ręczniki, kołdry, koce, poduszki.
6. Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospo-

darstwach domowych w wyniku przyjmowania leków w formie iniekcji  
i prowadzenia monitoringu poziomu glukozy we krwi.

7. Instrumenty muzyczne, rowery, walizki, zabawki, lustra, lampki choinko-
we, baterie i akumulatorki, żarówki i świetlówki.

Na terenie gminy Wołomin działają dwa 
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: 

- ul. Łukasiewicza 4, Wołomin 
- al. Niepodległości 253, Stare Lipiny

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 7:00-15:00,

sobota 10:00-16:00
sobota 10:00-18:00 do 30.09.2021

Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość 
będą wskazywały, że pochodzą z prowadzonej działalności gospodarczej, a nie go-
spodarstwa domowego.

Free Space: Ogród w Wołominie

Zasady:
• trzeba udostępnić swój ogród w go-

dzinach 8.00 – 23.00 - to czas na mon-
taż, próbę i demontaż 

• trzeba zaprosić MDK i kameralną pu-
bliczność do 50 osób 

• w koncercie udział biorą wyłącznie 
osoby posiadające zaproszenie na wej-
ściu będzie ktoś z MDKu, kto będzie 
pilnował limitów 

• jako gospodarz/gospodyni otrzymuje 
się od MDKu pulę zaproszeń, liczba 

zależy od indywidualnych ustaleń 
• trzeba zgodzić się na aranżację ogro-

du.
Taki koncert z pewnością będzie super 

wspomnieniem!
Terminy: 29 maja i 12 czerwca. Będą 

artyści, którzy czarują i tworzą niezapo-
mniany klimat!

Zgłoszenia: można wysłać e-mailem 
kartę zgłoszenia dostępną pod linkiem 
https://mdkwolomin.pl/wp.mdkwolo-
min.pl/wp-content/uploads/2021/04/

karta-zgloszenia-free-space.odt  do 7 
maja na adres: martyna.matuszak@
mdkwolomin.pl W terminie 10 – 14 
maja MDK odwiedzi zgłoszone ogrody i 
wybierze dwa najlepsze.

Koordynator projektu: 
Martyna Matuszak 

kierownik działu edukacji 
i organizacji wydarzeń 

martyna.matuszak@mdkwolomin.pl
tel. 530 625 340

Miejski Dom Kultury w Wołominie 
przygotował niesamowitą akcję! Prze-
znaczona jest dla tych co: mieszkają w 
Wołominie, mają ogród i zawsze ma-
rzyli o koncercie na swoim podwórku! 
MDK może u kogoś takiego właśnie 
zorganizować oryginalną i ciekawą 
muzyczną imprezę!

Zielonkowskie przystanki
W Zielonce sukcesywnie będą pojawiać się nowe nasadzenia kwiatów i krze-

wów w wielu punktach. Obecnie pracujemy nad zmianą wizerunku miejskich 
przystanków.

Dobiegają już końca działania związane z montażem konstrukcji, które stanowić 
będą podporę dla pnączy okalających wiaty. A w najbliższych dniach zasadzone zosta-
ną rośliny, między innymi bluszcz, czy powojnik pnący.

Montowane są też donice z betonu 
architektonicznego, w których posa-
dzone będą szałwia i trawy ozdobne. 
Przystanki zyskają nie tylko na atrakcyj-
ności, ale też staną się bardziej praktycz-
ne dzięki roślinom pnącym, z czasem 
utworzy się osłona od promieni słonecz-
nych, bardzo pożądana. Przystanki znaj-
dują się w następujących lokalizacjach:

• przystanek 11 Listopada 01,
• przystanek Mickiewicza 01,
• przystanek Urząd Miasta 01,
• przystanek Wolności 01,
• przystanek oś. Wolności 01,
• Mazurska 01,
• Powstańców 01.
Akcja „zielone przystanki” to również 

porządkowanie terenów wokół przystan-
ków. Pojawiają się też nowe elementy 
małej architektury w Zielonce.
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Samorząd

Park 
rekreacyjny 

w 
Radzyminie
Przez ostatnie kilka miesięcy pra-

cownicy radzymińskiego urzędu pra-
cowali nad koncepcją zagospodaro-
wania parku rekreacyjnego u zbiegu 
ulic Nowa/Batalionów Chłopskich w 
Radzyminie. 

Pojawił się też efekt trwających od 
kilku miesięcy konsultacji społecznych. 
Koncepcja zakłada powstanie w tym 
miejscu pumptrucka, skateparku, boisk 
do siatkówki plażowej, ścieżki dla rolka-
rzy, parku dla pupili, polany piknikowej i 
grillowej, wieży widokowej, strefy zabaw 
oraz strefy zieleni naturalnej. W maju 
nastąpi czas na do projektowania etapu 
1 - pumptrucka i skateparku. Koncepcja 
autorstwa Daniela Piotrowskiego. Zdj. 1 Wizualizacja parku

Radzymiński
 senior

Numer 1 na 
wołomińskiej 
liście lektur

Boisko marzeń w Starych Grabiach

Gmina Radzymin dofinansowuje 
szkolenia dla seniorów, którzy chcą 
używać komputera i internetu bez po-
mocy wnuków i bliskich. Samodzielnie 
zapłacić rachunki on-line lub umówić 
się elektronicznie na wizytę lekarską. A 
nawet w czasie pandemii zorganizować 
spotkanie on-line ze znajomymi.

Dla takich osób skierowane jest szko-
lenie organizowane przez Fundację Kre-
atywni - "Radzymiński senior - aktywny 
w realu i sieci". Chętne osoby proszone 
są o kontakt mailowy - kreatywni.2015@
wp.pl lub telefoniczny - 501 216 375.

„Premie górskie najwyższej kategorii” 
Jakuba Kornhausera pozycją numer 1 
na wołomińskiej liście lektur! Właśnie tę 
książkę jury Festiwalu Literackiego Zna-
czenia  postanowiło rozłożyć na części 
pierwsze podczas pierwszej edycji Festi-
walu, który odbędzie się 11 września w 
Wołominie.  Jeden dzień, jedna książka, 
mnóstwo rozmów i inspiracji - zapo-
wiada się ciekawie! „Premie górskie naj-
wyższej kategorii” zostały ciepło przyjęte 
przez recenzentów, co zapowiada wiele 
miłych chwil spędzonych na lekturze.

Pomysł powstania boiska przy Szkole Podstawowej w Starych Grabiach powstał już w 2008 roku. Trzeba było poczekać 
kolejne 8 lat, by projekt został wdrożony w życie. W 2016 roku p. Hanna Śniadała rozpoczęła prace nad realizacją projektu, 
które przejął po niej nowy sołtys p. Daniel Krzemiński.

Wielofunkcyjne boisko marzeń może 
być wykorzystane do gry w piłkę ręczną, 
siatkową, koszykową, tenisową i mini 
piłkę nożną. Spełnia najnowsze standar-
dy obiektów sportowych. Jest oświetlone, 
więc może służyć mieszkańcom również 
w godzinach popołudniowych. Boisko 
ozdabia mural z wizerunkami naszych 
wybitnych sportowców, stworzony wg 
pomysłu p. Daniela.

Oficjalnego otwarcia dokonali: bur-

mistrz Wołomina p. Elżbieta Radwan, 
przewodniczący Rady Miejskiej p. Ma-
rek Górski, przewodnicząca komisji 
gospodarki i finansów gminnych Rady 
Miejskiej p. Edyta Babicka, dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Starych Grabiach 
p. Wojciech Łochowski  oraz sołtys wsi 
Stare Grabie p. Daniel Krzemiński.

- Chcielibyśmy serdecznie podzięko-
wać osobom i instytucjom, dzięki któ-
rym mogliśmy zrealizować marzenie 

wielu młodych mieszkańców: - gminie 
Wołomin – p. burmistrz Elżbiecie Ra-
dwan oraz marszałkowi województwa 
mazowieckiego – p. Adamowi Struzi-
kowi. Jesteśmy szczęśliwi, że udało nam 
się stworzyć miejsce, które będzie mogło 
służyć realizacji marzeń i pasji kolejnych 
pokoleń naszej małej społeczności – po-
wiedział sołtys Daniel Krzemiński.

JP
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Karina Węgiełek – wspaniała aktorka i reżyserka

Kultura

O sztuce aktorstwa i reżyserii rozmawiam z Kariną Węgiełek - laureatką nagro-
dy „Kobieta z Marką” w kategorii kultura. Pani Karina ukończyła Szkołę Aktor-
ską Haliny i Jana Machulskich przy Polskim Ośrodku Międzynarodowego Stowa-
rzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ, Warszawską Szkołę Filmową 
Lindy&Ślesickiego, Egzamin eksternistyczny dla aktorów dramatu przed komisją 
ZASP (SPATiF), a także reżyserię w Warszawskiej Szkole Filmowej.

Sylwia Kowalska: Zdobyła Pani lau-
reatką nagrody "Kobieta z Marką" w 
kategorii kultura. Co Pani czuła gdy 
się Pani o tym dowiedziała oraz pod-
czas wręczania nagrody?

Karina Węgiełek: Byłam bardzo za-
skoczona już samą nominacją do na-
grody, a kiedy siedziałam w Mareckim 
Ośrodku Kultury wśród innych wyróż-
nionych kobiet, i usłyszałam, jak prowa-
dzący wydarzenie wymawiają moje na-
zwisko... Szczerze? Zamurowało mnie. 
No tak najzwyczajniej w świecie miałam 
i mam wrażenie, że są kobiety, które 
zdecydowanie bardziej zasługują na tę 
nagrodę niż ja. To jedna strona medalu. 
A z drugiej strony – poczułam wielką 
radość, że ktoś zauważył moją pracę. Że 
to, co robię – nie przechodzi bez echa. 
Strasznie mnie to ucieszyło. Jeszcze raz 
za to bardzo dziękuję. Takie wyróżnienie 
dodaje energii do kolejnych działań. A 
szczególnie w tej branży – tak mi się wy-
daję – potrzeba wiele siły i samozaparcia, 
żeby iść do przodu. 

- Doceniono Panią za scenariusz i 
reżyserię krótkometrażowego filmu 
Rudy (2019), który zrealizowany został 
w całości w Markach oraz przy ogrom-
nym wsparciu miasta i jego miesz-
kańców. Do tej pory film dostał się na 
czterdzieści pięć festiwali i zwiedził aż 
pięć kontynentów. Proszę opowiedzieć 
o tym projekcie. O czym jest film?

- Film Rudy przedstawia „strzępy” z 
życia Judyty oraz jej ojca Zbigniewa na 
przestrzeni kilku dni po śmierci brata Ju-
dyty, Marcina, w wypadku samochodo-
wym. W ich przerzucanie się odpowie-
dzialnością, w poszukiwanie winnych, w 
pustkę pozostałą po bliskiej osobie - nie-
spodziewanie wkracza ktoś obcy - Rudy. 
Jest to młody wrażliwy chłopak dręczo-
ny wyrzutami sumienia… 

Głównym tematem filmu, jak łatwo 
można wywnioskować, jest więc poczu-
cie winy, które nierzadko kompletnie 
dezorganizuje nasze życie i nie pozwala 
normalnie funkcjonować, oraz samot-
ność, która wydaje się być często nie-
zauważana pod pozorami bliskich relacji 

z ludźmi w naszym otoczeniu. Kiedy 
rozpoczynałam pracę nad scenariuszem, 
miałam wrażenie, że temat poczucia 
winy nie był zbyt często poruszany w 
kinie w sposób przystępny dla każdego 
(przynajmniej ja nie odnalazłam takiego 
obrazu), a w mojej opinii jest to temat 
bardzo istotny. Chorobliwe poczucie 
winy (często nieuzasadnione) i maso-
chizm z nim związany (potęgowany 
zapewne chwilowym odczuciem ulgi), 
nierzadko prowadzi do poważnych dys-
funkcji życiowych mających wpływ nie 
tylko na samą ofiarę wyrzutów sumienia, 
ale także na jego rodzinę czy pracę, a co 
więcej – zaburza ono zdrowe postrze-
ganie świata, a tym bardziej – samego 
siebie. Reasumując zależało mi na tym, 
aby zrobić film, który trafi do każdego 
widza – niezależnie od wieku, płci czy 
pochodzenia, zwróci uwagę na istnienie 
wspomnianego problemu, da nadzieję, 
i po cichu zada pytanie: czy katując się 
wyrzutami sumienia jesteśmy w sta-
nie coś naprawić? Czy to komukolwiek 
może w ogóle przynieść coś dobrego? I 
czy zawsze ktoś – tak naprawdę - musi 
być winny?

- Dlaczego film ma aż tak duży zwią-
zek z Markami?

- Pisząc scenariusz mojego filmu dy-
plomowego wyobrażałam sobie jego 
bohaterów jako mieszkańców przed-
mieścia czy też po prostu niewielkiego 
miasta, a przecież już wtedy od dwóch 
lat mieszkałam właśnie w Markach... 
Razem z moim promotorem z Warszaw-
skiej Szkoły Filmowej - reżyserem Mar-
kiem Brodzkim, stwierdziliśmy, że jest to 
idealna przestrzeń dla mojego filmu. 

Na początku, wraz z moją kierownicz-
ką produkcji Karoliną Krok, umówiły-
śmy się na rozmowę do Urzędu Miasta 
Marki oraz do Wodociągu Mareckiego. 
Burmistrz Miasta Jacek Orych odniósł 
się bardzo pozytywnie do naszego pro-
jektu, a tym samym Miasto Marki stało 
się naszym głównym sojusznikiem i 
wsparciem. Podobnie Dyrektor Zarzą-
du Wodociągu Mareckiego pan Kajetan 
Paweł Specjalski wyciągnął do nas po-

mocną dłoń. No i tak to zaczęły rosnąć 
tłumy markowian mających niebagatel-
ny udział w powstaniu filmu „Rudy”, za 
co ponownie – ogromnie dziękujemy. 
Żeby nie być gołosłownym, mam tu na 
myśli m.in. Komendanta Policji Andrze-
ja Oleksiaka, Wojciecha Tymińskiego, 
Grażynę Manteuffel, Iwonę Rożnaw-
ską, Radnego Jarosława Jaździka, który 
pomagał, jak mógł, i kiedy tylko mógł. 
Ba, uratował nas zaledwie dwa tygodnie 
przed zdjęciami, kiedy okazało się, że 
w bloku, w którym mieliśmy wynająć 
mieszkanie jako główną lokację w filmie, 
rozpoczyna się remont. Radny razem z 
nami stawał na głowie w poszukiwaniu 
innego mieszkania w Markach. I zna-
lazł… :)  Restauracja Sepia oraz Warsztat 
Samochodowy Patrix-Auto udostępniły 
nam swoje wnętrza w celu zrealizowa-
nia kilku scen, wspaniały catering, który 
przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania, 
zapewniła nam Hotel&Restauracja Mi-
stral, a wszyscy statyści, którzy pojawili 
się w filmie, są mieszkańcami Marek. 
No nic tylko „Rudy” jest z Marek, a jego 
sukcesy… wykraczają poza kontynent. 
Bogu dzięki, bo jak ja bym się z tego 
wszystkiego wytłumaczyła? Do tej pory 
film dostał się, jak już Pani wspomniała, 
na czterdzieści pięć festiwali i zwiedził 
aż pięć kontynentów. Był w Oficjalnych 
Selekcjach festiwali kwalifikujących do 
Oscarów, do Nagród BAFTA oraz do 
Kanadyjskich Nagród Filmowych (m.in. 

Flickers’ Rhode Island International 
Film Festival w Stanach Zjednoczonych 
czy Aesthetica Short Film Festival w 
Wielkiej Brytanii). Zdobył dziesięć Na-
gród Filmowych (m.in nagroda „Klaps 
Filmowy” dla Najlepszego Filmu Krót-
kometrażowego w konkursie „Klucz do 
filmu” na festiwalu Filmski Festival Prvi 
Kadar w Sarajewie, nagroda Cinematic 
Achievement Award na festiwalu Thess 
International Short Film Festival w Gre-
cji, Nagroda za Najlepszą Reżyserię na 
26. Międzynarodowym Festiwalu Kina 
Autorskiego w Rabacie, w Maroku czy 
Specjalna Nagroda Aktorska dla Izabeli 
Baran na festiwalu w Barcinie) oraz wiele 
nominacji w różnych kategoriach, a jego 
ścieżka festiwalowa trwa do dziś. W tym 
roku zaś „Rudy” z pewnością trafi do 
emisji telewizyjnej. 

- Znała Pani wcześniej inne Panie 
nominowane do nagrody „Kobieta z 
Marką” w Pani kategorii?

- Z mojej kategorii? Wcześniej znałam 
tylko Panią Ewelinę Kryszkiewicz. Po-
znałyśmy się właśnie podczas pracy nad 
„Rudym”. Pani Ewelina użyczyła nam 
swojego ogródka na zdjęcia, a poza tym 
wraz ze swoją rodziną uratowała przed-
ostatnią scenę w filmie. A dokładniej? 
Okazało się, że mieliśmy zbyt małą liczbę 
statystów na planie, i Pani Ewelina wraz 
z bliskimi zgodziła się zagrać rodzinę 
tytułowego Rudego. Z innych kategorii 
„Kobiet z Marką” znam także Panią Anię 

Sołoninko. To właśnie ona pomagała 
nam działając z ramienia Wodociągu 
Mareckiego. I oczywiście – Panią Joannę 
Wieczorek, która także pojawiła się w je-
den ze scen w filmie „Rudy”. 

- Gra Pani w popularnych serialach. 
Między innymi "Na dobre i na złe". Ja-
kiś serial wspomina Pani najmilej?

- Ojej, trudno powiedzieć… Wszyst-
kie seriale wspominam miło. Każda eki-
pa, każdy serial ma swoją własną energię 
– i nigdzie nie jest tak samo, ale za to 
wszędzie, już po kilku scenach, moż-
na poczuć się jak w domu. Jeśli jednak 
musiałabym wskazać jakiś konkretny… 
Może w takim razie powiem, który serial 
miał dla mnie szczególne znaczenie? Ta-
kim serialem był na pewno „Ojciec Ma-
teusz”. W odcinku 276, w którym grałam 
rolę Anieli Hejno. Pan Artur Żmijewski 
występował zarówno w roli aktora jak 
i reżysera. To była moja pierwsza duża 
rola w poważniejszej produkcji, byłam 
bardzo zestresowana, ale cały czas czu-
łam ogromne wsparcie ze strony pana 
Artura. Chyba pierwszy raz widziałam 
tak spokojnego i cierpliwego, a zarazem 
tak wymagającego reżysera. 

- Swoją przyszłość wiąże Pani bar-
dziej z reżyserią czy aktorstwem? 

- Trudno powiedzieć. Chciałabym ro-
bić jedno i drugie, ale… na pierwszym 
miejscu jest chyba aktorstwo. 

Rozmawiała Sylwia Kowalska
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Niezapomniana 
przygoda życia

Sport i rekreacja

Woda to twój żywioł? Chciałbyś spróbować swoich sił w żeglarstwie? Chciałbyś 
rozwinąć swoją pasję pod okiem profesjonalistów? Zapraszamy zatem do klubu 
żeglarskiego Sindbad Sailing, nad Zalew Zegrzyński.

O NAS
Żeglarstwo regatowe
Sindbad Sailing to sportowy klub żeglarski. Szkolimy dzieci, młodzież i dorosłych w 

zakresie żeglarstwa regatowego na łódkach jednoosobowych. Naszym celem jest na-
uczanie i doskonalenie żeglarstwa. Stawiamy na optymalny rozwój emocjonalny i fi-
zyczny dzięki pracy w grupie i kontakcie z naturą, sport przez naukę i zabawę, promo-
wanie zdrowego trybu życia, nauka odpowiedzialności i samodzielności, a to wszystko 
przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i profesjonalizmu.

Treningi
Zajęcia prowadzone są w formie treningów indywidualnych i grupowych z wyko-

rzystaniem różnorodnych form aktywności ruchowej pod okiem doświadczonych 
trenerów i instruktorów. Szkolimy naszych zawodników przygotowując ich do startów 
w regatach Mistrzowskich w Polsce i Europie.

Nowoczesny sprzęt
W naszej flocie znajduje się kilkanaście łódek klasy Optimist oraz Lasery 4.7, Radial 

i Standard.
Profesjonalizm
Zawodnicy klubu objęci są całorocznym planem treningowy, realizują go uczestni-

cząc w różnorodnych treningach i warsztatach oraz korzystając z nowoczesnej infra-
struktury klubu i doświadczenia naszych trenerów.

Pasja do żeglarstwa
Rozpocznij z nami przygodę z żeglarstwem!! Zapraszamy na wyjazdy w Polsce i za 

granicą, dołącz do międzynarodowego teamu i rozwiń swoją pasję!


