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Tym razem w Mińsku Mazowieckim od-
słonięto drugie popiersie z brązu Prezydenta 
RP Ryszarda Kaczorowskiego zorganizo-

wane przez Ryszarda Walczaka, pierwsze 
stanęło w Panteonie Bohaterów w Ossowie.

W Mińsku Mazowieckim, 26 listopada 

Z inicjatywy sześcioosobowej grupy opo-
zycyjnych radnych zwołano w Tłuszczu se-
sję nadzwyczajną. Głównymi punktami se-
sji miało być obniżenie pensji burmistrzowi 
i, dla przyzwoitości, delikatne obniżenie 
diety radnego. A wszystko to w ramach 
walki politycznej, której fi nał rozegrany zo-
stanie podczas przyszłorocznych wyborów. 
Akcję związaną z cięciami starano przygo-
tować się dość starannie, szczegółowo infor-
mując o tym na łamach  prasy lokalnej.

Wydaje się, że propozycja radnych 
opozycyjnych była zbyt chytra, zbyt wy-
uzdana intelektualnie. Inicjatorzy argu-
mentowali bowiem, że obniżając pensję 
burmistrzowi również obetną i diety, 
tak dla sprawiedliwości. Problem jednak 
w tym, że burmistrz Tłuszcza i tak ma 
jedną z najmniejszych pensji spośród  
burmistrzów powiatu wołomińskiego, 
a tłuszczańscy radni wręcz przeciwnie, 
mają jedne z najwyższych diet w powie-

cie. Jeszcze bardziej gorszący jest fakt, że 
obcięcie pensji burmistrzowi faktycznie 
mogło oznaczać dla niego niższe pobo-
ry. Natomiast w przypadku zmniejszenia 
diet już tak wcale nie musiało być, bo-
wiem radni nie są wynagradzani ryczał-
towo, a w zależności od tego w ilu sesjach 
i komisjach będą uczestniczyć. Radni 
mieli zamiar zmniejszyć nieznacznie 
tylko stawki za posiedzenia na sesjach i 
komisjach. W praktyce więc po tych rze-
komych obniżkach diet, paradoksalnie 
radni mogli mieć nawet jeszcze wyższe 
diety. Wystarczyłoby zwołać dodatkowo 
sesję lub komisję i już potencjalne straty 
byłyby wyrównane nawet z nawiązką. 
Możliwe, że zwołana w tej sprawie sesja 
nadzwyczajna już to wszystko by zre-
kompensowała.

Większość radnych nie dała się jednak 
przechytrzyć. Zwyciężył rozsądek.

Mirosław Oleksiak   

W połowie listopada starostwo woło-
mińskie rozstrzygnęło przetarg na zakup 
ponad pół tony wieprzowiny mielonej, a 
precyzyjnie „1818 konserw LUNCHE-
ON MEAT WIEPRZOWINA MIELO-
NA – ŁUKÓW 300 g dla pracowników 

Wydziału Inwestycji i Drogownictwa 
Starostwa Powiatowego w Wołominie”.

Zamawiający zażyczył sobie, aby kon-
serwa miała następujący skład: mięso 
wieprzowe (93%), skrobia ziemniaczana, 
sól oraz przyprawy naturalne.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła fi rma 
Konshurt z Częstochowy, która zaofe-
rowała towar za kwotę niemal 8400zł. 
Cena 1 puszki wyniosła zatem 4,62zł.

Mimo że jedynym kryterium była 
cena zakup ten wcale nie wyszedł tak ta-
nio. Wystarczy przejść się tylko po miej-
scowych sklepach. 

Dostawa odbywać się będzie sukce-
sywnie, w okresie od listopada 2013 r. do 
końca kwietnia 2014 r.

Od lewej: Grzegorz Woźniak - poseł PiS, Pani Prezydentowa Karolina 
Kaczorowska, Ryszard  Walczak – radny powiatu wołomińskiego

br. o godz. 15, Mszą świętą rozpoczęto uro-
czystości, której przewodniczył Ks. Biskup 
Antoni Dydycz. Uczestniczyła w niej także 
p. Prezydentowa Karolina Kaczorowska 
oraz licznie przybyli goście, którzy po nabo-
żeństwie w asyście Wojska Polskiego, Har-
cerzy i Orkiestry Policji przemaszerowali 
na Plac im. Prezydenta Ryszarda Kaczorow-
skiego.

W tym miejscu posadzono dąb pamięci i 
złożono urnę z ziemią z Katynia, Smoleńska 
i Białegostoku. Po złożeniu aktu erekcyjnego 
podpisanego wcześniej przez organizatorów 
i gości przystąpiono do odsłonięcia pomni-
ka Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, 
odsłonięcia dokonali: Pani Prezydentowa 
Karolina Kaczorowska, przewodniczący 
Mińskiego Komitetu Budowy Ignacy Wie-
czorek i Ks. Biskup Antoni Dydycz, który 
ten pomnik poświęcił. 



WWW.WIADOMOSCIPW.PL

Wiadomości.pwWiadomości.pw
reklama tel. 796-046-823

2 CO? GDZIE? KIEDY?

REKLAMA TEL. 796-046-823

Gazeta Powiatu Wołomińskie-
go „Wiadomości.pw” Wydawca: 
SIM MEDIA Redaktor naczelny: 

Mirosław Oleksiak, redaguje 
Zespół. Adres redakcji: 05-240 
Tłuszcz, ul. Polna 5A tel. 694-

759-987; 796 -046 -823, redakja@
wiadomoscipw.pl Reklama: tel. 

796-046-823; 698-290-799, 
reklama@wiadomoscipw.pl

Redakcja czynna: pon-pt: godz.8.30-
13.00 Dyżur 

redakcyjny red. Mirosław Oleksiak 
czwartki: godz. 15-16

Redakcja nie zwraca tekstów nie 
zamówionych oraz zastrzega sobie prawo 
do ich redagowania i skracania. Redakcja 

nie ponosi odpowiedzialności za treść 
płatnych reklam, ogłoszeń i anonsów.

WOŁOMIN: MARKI
DLA NAJMŁODSZYCH:
■ 6 grudnia godz. 17.00,  Plac 

3 Maja - Burmistrz Wołomina 
serdecznie zaprasza na uroczyste 
odpalenie choinki

■ 7 grudnia godz. 16.00 Miko-
łajki w MDK. W programie zaba-
wy prowadzone przez klauna, elfy, 
spotkanie ze Świętym Mikołajem i 
wiele innych niespodzianek. Cena 
7zł dziecko, 10 zł opiekun. Pod-
pisane paczki dla dzieci przygo-
towują opiekunowie i dostarczają 
do MDK w dniach 2-5 grudnia 
tel. 22 787-45-13

KULTURALNE:
 ■ 4 grudnia, godz. 18.00 – Po-

wiatowe Centrum Dziedzictwa 
i Twórczości - Adwent to czte-
rotygodniowy czas oczekiwania 
i duchowego przygotowania do 
Bożego Narodzenia.  Zaprasza-
my Państwa do rozpoczęcia tego 
szczególnego okresu koncertem 
polskiej tradycyjnej muzyki ad-
wentowej, w wykonaniu Adama 
Struga i Witolda Brody. 

■ Dyrektor Miejskiego Domu 
Kultury w Wołominie zaprasza 
na XII Powiatowy Przegląd Twór-
czości Osób Niepełnosprawnych 
"Wierszem i Sercem Malowane". 
Przegląd odbędzie się w dniach 
9-11 grudnia w godz. od 9.30 do 
14.30 w sali widowiskowej MDK. 
Wstęp wolny. 

■ 19 grudnia godz. 19.00 Ro-
dzinne kolędowanie z zespołem 
No Tak. Zapraszamy mamę, tatę 
dziadka, babcię, synka córkę i 
sąsiadkę. Wszyscy w MDK się 
spotkamy kolędować zaczynamy! 
Cena 10 zł

SAMORZĄDOWE:
■ Zapraszamy na wieczór pro-

mocyjny IX tomu "Rocznika Wo-
łomińskiego" 12 grudnia o godz. 
18 w Miejskim Domu Kultury 
przy ul. Mariańskiej 7

■ Tradycją staje się już, że Miej-
ski Dom Kultury w Wołominie 
wspólnie z mieszkańcami Gminy 
Wołomin organizuje zbiórkę żyw-
ności dla Łagierników Żołnierzy 
AK mieszkających na Kresach 
Wschodnich. W związku z tym po 
raz kolejny zwracamy się z prośbą 
o włączenie się w zbiórkę paczek. 
Zbiórka będzie trwała od 5 do 7 
grudnia w sali nr 19, (w czwartek 
i piątek w godz. 9.00-20.00, w so-
botę w godz. 9.00-17.00). Zbierać 
będziemy: kawę mieloną i roz-
puszczalną, kakao, herbatę, olej, 
makaron, cukier, szynkę w pusz-
kach, owoce w puszkach, ciastka, 
czekoladę oraz, co najważniejsze, 
kartki bożonarodzeniowe z życze-
niami. Pokażmy, że pamiętamy 
jak wiele zawdzięczamy ludziom 
którzy walczyli za Polskę.

KULTURALNE:
■ Serdecznie zapraszamy do udzia-

łu w jedenastych Prezentacjach Pla-
styki Mareckiej, które będą się od-
bywały w grudniu 2013 i styczniu 
2014 w Galerii Mareckiego Ośrodka 
Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego. 
Nasze zaproszenie kierujemy zarów-
no do artystów profesjonalnych, jak 
i amatorów, oraz uczniów i studen-
tów szkół plastycznych, uczestników 
warsztatów MOK – związanych z 
Markami przez miejsce urodzenia, 
zamieszkania, pracy lub inne waż-
ne więzi. Prosimy również rodziny 
zmarłych artystów o udostępnienie 
prac na czas wystawy. Wernisaż Pre-
zentacji planujemy na niedzielę, 8 
grudnia 2013.

SPORT:
■ 6 grudnia 2013 r., w godzi-

nach 11.30 – 15.00 odbędzie 
się Mikołajkowy Turniej piłki 
siatkowej dziewcząt organizowa-
ny  w Gimnazjum nr 2 w Zespole 
szkół Nr 2 im. Prymasa Tysiącle-
cia w Markach  pod patronatem 
honorowych Burmistrza Miasta 
Marki. W turnieju udział wezmą 
trzy szkoły gimnazjalne z terenu 
naszej gminy: Gimnazjum Nr 2, 
Gimnazjum Nr 1 oraz Katolickie 
Gimnazjum im. bł. ks. Bronisła-
wa Markiewicza w Markach.

RADZYMIN
SPOŁECZNE:
■ W  dniach 29, 30 listopada i  1 

grudnia br. w sklepach Panorama, 
Biedronka, Tesco zorganizowana 
będzie zbiórka żywności, dla osób 
potrzebujących z terenu Gminy Ra-
dzymin.

Organizatorem zbiórki jest fun-
dacja Bank Żywności w  Warsza-
wie, koordynatorem Mazowiec-
ka Fundacja Pomocy Społecznej 
„RODZINA”, którą reprezentuje 
Pani Iwona Motyczyńska. Patronat 
nad zbiórką objął Burmistrz Ra-
dzymina - Zbigniew Piotrowski.
Zebrana żywność trafi  do rodzin 
w  trudnej sytuacji materialnej, do 
rodzin wielodzietnych jak również 
do osób starszych i  schorowanych. 
W akcji wspierają nas uczniowie 

z Zespołu Szkół w Załubicach i Ra-
dzyminie, którzy wspólnie z Radną 
Panią Krystyną Pałaszewską będą 
dzielnie pracowali jako wolontariu-
sze. Serdecznie zapraszamy Państwa 
do wzięcia udziału w tej szlachetnej 
akcji, którą prowadzimy drugi raz. 
Mamy nadzieję, iż  ten rok będzie 
równie obfi ty w Państwa hojność. 

SPORT:
■ 7 i 8 grudnia 2013 roku, w hali 

sportowej Radzymińskiego Ośrod-
ka Kultury i  Sportu odbędą się IX 
Międzynarodowe 24-godzinne Za-
wody Łucznicze. 24-godzinne Za-
wody Łucznicze są imprezą, której 
formuła rozgrywania jest unikatowa 
na skalę międzynarodową. Odejście 
od klasycznych zasad rywalizacji 
jest nie tylko czymś innym, wartym 

spróbowania, jest w  pewnym sen-
sie sprawdzianem wytrzymałości 
fi zyczno-psychicznej każdego za-
wodnika. Udział w zawodach biorą 
drużyny składające się z  3 bądź 4 
zawodników w  oddzielnej klasyfi -
kacji dla łuków olimpijskich oraz 
bloczkowych. Skład drużyny jest 
dowolny tzn. może składać się z ko-
biet i mężczyzn każdej kategorii wie-
kowej. Cała rywalizacja rozgrywana 
jest na dystansie 18 metrów i składa 
się z wystrzeleniu przez zespół 240 
trzystrzałowych serii w ciągu doby.

DLA NAJMŁODSZYCH:
■ 29 listopada, 19.00-24.00 – Noc 

w Bibliotece, czyli wiedźmy, wróż-
ki, czarownice. Biblioteka zaprasza 
dzieci na zapisy (8-10 lat)

KOBYŁKA
KULTURALNE:
■ 7 grudnia, MOK, godz. 13.00- 16.00 – wernisaż „Z przymrużeniem 

oka:. W 2 wystawach: grafi ki „Takie życie – taka bajka” (Zuzia Kalata), foto-
grafi e „Przez świat” (Lila Kalata).  

ZIELONKA

ZĄBKI
KULTURALNE:

SAMORZĄDOWE:
■ Burmistrz Miasta Ząbki zapra-

sza Mieszkańców na spotkania in-
formacyjno-konsultacyjne, podczas 
których będą omówione bieżące 
sprawy związane z życiem w Mieście 

KULTURALNE:
■ „Bali – w krainie kapryśnych 

bogów” – Anna i Krzysztof Kobu-
sowie 8.12.2013, g. 16.00. OKiS w 
Zielonce. Anna i Krzysztof Kobu-
sowie – podróżnicy, fotografowie 
i dziennikarze, którzy łączą pasję 
poznawania i opisywania świata. 
Od ponad 10 lat pracują jako nie-
zależni dziennikarze i fotografowie. 
Są autorami zdjęć do blisko 25 al-
bumów (z czego większość poświę-
conych jest Polsce), gdyż uważają, 
że nasz kraj jest absolutnie niezwy-
kły i wart dokładnego poznania. 
Ich zdjęcia ilustrują liczne artyku-
ły i książki, można je też zobaczyć 
na stronie www.travelphoto.pl. 
Od kiedy ich rodzina powiększyła 
się podróżują z dziećmi. Efektem 
licznych doświadczeń zebranych 
podczas podróży było stworzenie 
portalu Małego Podróżnika (www.
malypodroznik.pl) oraz seria ksią-
żek „Mali Podróżnicy w Wielkim 
Świecie” (wyd. National Geogra-
phic). Bilet rodzinny – 7 zł.

DLA NAJMŁODSZYCH:

■ W sobotę, 30.11.2013 zaprasza-
my dzieci z Uniwersytetu Dziecięce-
go na warsztaty. Odbędą się one w 
trzech grupach, w godzinach: 9:00-
10:30; 10:30-12:00; 12:00-13:30. 
UWAGA! Tym razem spotkania 
odbędą się w Zespole Szkół im, Pre-
zydenta Ignacego Mościckiego,  ul. 
Inżynierska 1.

ZDROWIE:
■ 5 grudnia br., w godz. 9.00-

17.00 panie w wieku 50-69 lat będą 
mogły 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.Zainteresowane 
badaniem panie poza granicą wieku, 
mogą wykonać badanie odpłatnie. 
Koszt badania mammografi cznego 
wynosi 80 zł, również wymagana jest 
wcześniejsza rejestracja telefoniczna.

i fi nansami Miasta, tj. : realizowane i 
planowane inwestycje miejskie, in-
westycje drogowe w okolicach Zą-
bek, komunikacja zbiorowa, bezpie-
czeństwo, gospodarka komunalna.
Podczas spotkań każdy będzie miał 
możliwość zadania pytań władzom 
miasta o najbardziej trapiące kwestie.
W spotkaniach udział we-
zmą przedstawiciele urzę-
du, policji oraz straży miejskiej.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców spotkania, odbędą się w 
dwóch terminach, w obu gimnazjach, 
tak aby każdy mógł dogodnie dopaso-
wać sobie termin i miejsce.

Termin: 2 grudnia, godz. 19.00
Miejsce: Publiczne Gimnazjum nr 2 
ul. Batorego 37

Termin: 9 grudnia godz. 19.00
Miejsce: Publiczne Gimnazjum nr 1 
ul. Harcerska 9

Wiesławowi Milczarek 
i Jego Rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia
i słowa otuchy 

z powodu śmierci Żony
składa Jadwiga i Ania

„Ludzie, których kochamy nie 
umierają nigdy. Pozostają w na-

szym sercu na zawsze”
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3SAMORZĄD

Kobyłka
O pracach nad budżetem na 2014 rok rozmawiamy ze skarbnik 
Kobyłki Grażyną Mościcką. 

Rozmawiał
Mirosław
Oleksiak

REKLAMA TEL. 796-046-823

Trwają prace nad budżetem 
na przyszły rok. O kondycji 
gminy decydują przede wszyst-
kim dochody, głównie własne. 
Jakie są Państwa założenia po 
stronie dochodów budżeto-
wych?

Planowana wielkość budże-
tu Miasta Kobyłka na 2014 r. 
po stronie dochodów wynosi 
61.831.467 zł. Główne wpływy 
do budżetu to dochody bieżą-
ce z tytułu podatku od osób fi-
zycznych, subwencji oświatowej 
oraz z tytułu podatków i opłat 
lokalnych. W projekcie budże-
tu na 2014 r. dochody z tytułu 
podatków od nieruchomości 
zostały zaplanowane na pozio-
mie tego roku – nie planuje się 
wzrostu tych stawek. Przeciwnie 

– planuje się obniżenie stawek od 
środków transportu – w ostat-
nich latach obserwujemy coraz 
mniejsze wpływy z tego podat-
ku, co niestety oznacza, że nasi 
lokalni przedsiębiorcy zajmujący 
się transportem znacząco odczu-
wają skutki kryzysu. 

W dochodach majątkowych 
istotną kwotę stanowi płatność 
końcowa z Funduszu Spójno-
ści, na którą czekamy od czasu 
zakończenia realizacji projektu 
„Uporządkowanie gospodarki 
wodno - ściekowej na terenie 
aglomeracji Wołomin – Kobył-
ka” czyli od końca 2010 r. 

A czego można spodziewać 
się po stronie wydatków?

Po stronie wydatków wiel-
kość budżetu na 2014 r. wynosi 
60.191.746 zł. Znacząca część 
wydatków to wydatki bieżące, a 
wśród nich wydatki na oświatę i 
wychowanie, które stanowią 44% 
wydatków budżetowych. Co roku 

obserwujemy wzrost wydatków 
przeznaczonych na oświatę, któ-
ry spowodowany jest wzrostem 

liczby uczniów i oddziałów w ko-
byłkowskich placówkach oświa-
towych. 

Zwykle największe zaintere-
sowanie ze strony mieszkańców 
wzbudzają wydatki inwestycyj-
ne. Jakie inwestycje zamierzają 
Państwo realizować w przy-
szłym roku?

Wychodząc naprzeciw zapo-
trzebowaniom w oświacie – nie 
tylko w podnoszeniu jakości na-
uczania – ale również zapewnie-
niu bazy lokalowej i sportowej,  
w 2014 r. rozpocznie się budowa 
hali sportowej przy Zespole Szkół 
Publicznych Nr 3 w Kobyłce. W 
ramach budowy hali sportowej 
powstanie dodatkowo około 7 
do 8 pomieszczeń edukacyjnych. 
Wartość budowy hali szacuje się 
na ok. 7.900.000 zł. W 2014 r. za-
planowane zostały również inne 
zadania inwestycyjne, m.in. w 
zakresie budowy dróg, budowy 
sieci wodociągowych, kanaliza-
cji sanitarnej i deszczowej. Obok 
inwestycji oświatowych prioryte-
tem pozostają drogi i chodniki. 
Ogółem zaplanowane do realiza-
cji w 2014 r. zadania inwestycyj-
ne stanowią 16,46% wydatków 
budżetu.

Dziękuję za rozmowę.

Kończąca się powoli jesień 2013 roku w naszej lokalnej rzeczywistości 
ma podobnie jak w naturze dwa oblicza. Pozytywne – ciepłe, pełne barw 
i radości nazywane „złotą polską jesienią“, ale może mieć i negatywną ko-
notację jako okres zimny, ponury, szary, przygnębiający „jesienna szaru-
ga“. W życiu publicznym, naszym lokalnym samorządowym też możemy 
mówić o dwóch obliczach jesieni. Z jednej strony ten, kolorowy, radosny, 
pełny życia i energii, pomysłów, inicjatywy, który nas cieszy i raduje, z dru-
giej zaś niestety coraz bardziej dominujący w naszym powiecie wołomiń-
skim szary, ponury, bezbarwny, pełen negatywów i pesymizmu.

Z jednej strony dynamiczne 
miasta i samorządy takich miast 
(naszych małych ojczyzn) jak 
m.in. Ząbki, Kobyłka, które wy-
różniają się sposród miast i gmin 
naszego rejonu. Miasta pokazu-
jące radosną, pełną życia, barw 
aktywność publiczną, pozytywne 
„złote jesienne“ oblicze, a na dru-
gim końcu mi. n. Wołomin czy 
Zielonka, które ukazują chłodne, 
ponure, smutne oblicze przypo-
minające „jesienną szarugę“. 

Każdy, kto obserwuje życie 
publiczne zastanawia się jak to 
możliwe, że w sasiadujących 
miastach o podobnym poten-
cjale są tak duże dysproporcje i 
różnice. Podwarszawskie Ząbki 
to nieustająco dynamicznie in-
westujące miasto, z ogromnym 
przyrostem nowych mieszkań-
ców, z bardzo dobrym wize-
runkiem, coraz bardziej kom-
fortowym życiem co powoduje, 
że Ząbki stają się nowoczesną, 
atrakcyjną już „prawie  dzielni-
cą Warszawy“. Po chwili podróży 
po przejechaniu kilku kilome-
trów w kierunku Wołomina z 
okien pociągu lub samochodu 

zauważamy ogromny kontrast 
smutne, podupadające miasto, z 
fatalnym wizerunkiem, brakiem 
inicjatywy, dziurawymi droga-
mi, wszechobecnym brudem i 
nieładem, a przecież to miasto, 
którego firmowym znakiem jest 
życie, nadzieja, zieleń. Zielon-
ka - jeszcze kilka lat temu była 
jednym z dynamicznych liderów 
powiatu wołomińskiego. Mie-
niąca się barwami złotej jesieni.

Przemierzamy kolejne kilome-
try w stronę stolicy powiatu, kil-
kanaście minut  i przejeżdzamy 
kilka kilometrów dalej do Ko-
byłki, gdzie w ostatnich latach 
podobnie jak w Ząbkach nastąpił 
wręcz cywilizacyjny skok. Z sza-
rego, ponurego, jesiennego zie-
lonkowskiego oblicza (Zielonki) 
przenosimy się do pełnego życia 
miejsca, w którym czuje się do-
brą energię, to miejsce żyje,  z 
roku na rok zwiększa swój po-
tencjał ludzki (ilość mieszkań-
ców), dynamicznie rozwija swo-
ją infarstrukturę, zostawiając 
daleko w tyle swoich sąsiadów. 
Tutaj rozwija się dynamicznie 
lokalny świat biznesu, przyby-
wa nowych miejsc pracy a także 
nowoczesnej infrastruktury po 
bardzo ciężkich i pracowitych 
latach budowy pełnej infrastruk-
tury wodno-kanalizacyjnej. To 
nie przypadek, bo Kobyłka ma 

świetny wizerunek, przyjazne 
oblicze, czystego i zadbanego 
miejsca na podwarszawskiej ma-
pie. Kobyłka podobnie jak killka 
lat temu Zielonka po Ząbkach 
staje się liderem dynamicznego 
rozwoju.

No i czas w naszej szybkiej je-
siennej podróży  na stolicę po-
wiatu, która znowu sprowadza 
nas na przysłowiową ziemię, 
zmieniając złote kobyłkowskie 
barwy jesieni na zimne czarno - 
białe. Wołomin, jedyna podwar-
szawska stolica powiatu z prze-
starzałą od lat infrastrukturą 
komunikacyjną, bez Wspólnego 
Biletu, z negatywnym wizerun-
kiem samorządu, który został 
nieprzyzwoicie upolitycznio-

ny, ze szpitalem powiatowym w 
agonalnej sytuacji finansowej, z 
jednym z największych wskaź-
ników bezrobocia na Mazowszu, 
co powoduje, że pozostajemy na 
szarym końcu wśród powiatów 
okołowarszawskich. Również 
codzienny wizerunek miasta 
i gminy Wołomin pozostawia 
wiele do życzenia. Dlaczego tak 
się dzieje, że te dwa skrajne obli-
cza jesieni dotykają społeczności 
lokalne.

Społeczność – mieszkańcy Zą-
bek, Kobyłki korzystają z uroków 
polskiej złotej jesieni, a Zielonka 
czy Wołomina doświadczają jej 
ponurego oblicza. O tych obli-
czach paradoksalnie decyduje-
my sami, to my sami dokonuje-

my wyboru, jakie oblicze jesieni 
nam odpowiada, komu oddaje-
my paletę jesiennych barw i kto 
w naszym imieniu, jakimi bar-
wami pomaluje nasz świat na-
szą rzeczywistość. Warto o tym 
pamiętać, bo łatwo jest ze świa-
ta pełnego barw zrobić szarą, 
brzydką rzeczywistość natomiast 
o wiele trudniej jest stworzyć 
rzeczywistość pełną kolorowych, 
ciepłych barw. Warto szczegól-
nie o tym pamiętać jesienią 2014 
roku. Bo to wtedy zadecydujemy, 
kto w przyszłości będzie malo-
wał obrazy naszej rzeczywistości 
nie tylko w  Ząbkach, Zielonce, 
Kobyłce czy Wołominie, ale we 
wszystkich pozostałych gminach 
powiatu wołomińskiego.

Piotr 
Wyszyński
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Wszystkich, którzy mają duszę artysty i chcieliby podzielić się swoimi 
miejscami wspomnień oraz talentem, a jednocześnie przyczynić się do 
promocji walorów naszej gminy, zachęcamy do wzięcia udziału w konkur-
sie literackim im. Zofi i Nałkowskiej „Mój Dom nad Łąkami”. Na zwycięz-
ców czekają e-booki i nagrody książkowe

Konkurs odbywa się w dwóch 
kategoriach: poezja i proza. Każdy 
uczestnik może złożyć jedną pra-
cę składającą się z nie więcej niż 3 
utworów poetyckich lub 1 utworu z 
zakresu prozy.

Tematyka prac powinna być 
związana z gminą Wołomin, może 
dotyczyć m.in. jej historii, kultury, 
walorów przyrodniczych, ale też ży-
cia codziennego, naszych przeżyć, 
wspomnień i obserwacji. 

Prace należy składać w Urzędzie 
Miejskim w Wołominie, ul. Ogro-
dowa 4 (II piętro, pok. 202) do 30 
grudnia 2013 r. Potencjał twórczy 
mieszkańców oceni specjalna komi-
sja konkursowa, która zweryfi kuje 
prace na podstawie kryteriów takich 
jak: zgodność z regulaminem w za-
kresie tematyki i formy, poziom lite-

racki pracy, samodzielność i orygi-
nalność, pomysłowość, poprawność 
językowa, stylistyczna, ortografi czna 
i interpunkcyjna. Rozstrzygnięcie 
konkursu nastąpi 6 stycznia. Autor 
najlepszej pracy z każdej kategorii 
zostanie nagrodzony czytnikiem e-
-book. Wybrane osoby mogą liczyć 
też na nagrody książkowe.

Regulamin konkursu oraz for-
mularz zgłoszeniowy dostępne są 
na stronie www.wolomin.org. Do-
datkowe informacje można uzyskać 
pod nr. tel.: 22 763 30 80, mail: jaro-
slaw.szajner@wolomin.org

Celem konkursu jest promocja 
walorów gminy Wołomin, rozwija-
nie zainteresowań kulturą oraz histo-
rią gminy, a także promocja poten-
cjału twórczego mieszkańców. 

Do 31 grudnia wybitnie uzdolnieni studenci i doktoranci z Wołomina 
mogą składać wnioski o stypendia naukowe. Celem projektu jest promo-
cja i wspieranie aktywnych, zdolnych i pracowitych mieszkańców gminy 
Wołomin.

Wnioski o stypendia w aktual-
nym roku akademickim można 
składać w Kancelarii Urzędu Miej-
skiego w Wołominie (ul. Ogrodowa 
4, 05-200 Wołomin) do 31 grudnia 
2013 r. Regulamin i wniosek do-
stępne są na www.wolomin.org. 

Stypendium naukowe może być 
przyznane studentowi, który speł-
nia łącznie poniższe kryteria for-
malne:

• jest studentem studiów I lub II 
stopnia albo jednolitych studiów 
magisterskich, w systemie studiów 
stacjonarnych krajowych lub zagra-
nicznych,

• w dwóch kolejnych semestrach 
bezpośrednio poprzedzających 

złożenie wniosku o stypendium 
uzyskał średnią ocen ze wszystkich 
zaliczeń i egzaminów nie niższą 
niż 4,7, a w przypadku studentów 
uczelni zagranicznych odpowied-
nio wysokie osiągnięcia w nauce, 
mogące znacząco przyczynić się do 
rozwoju Gminy Wołomin i regionu 
lub wnieść znaczący wpływ w roz-
wój nauki,

• w terminie określonym regu-
laminem uczelni zaliczył co naj-
mniej drugi rok studiów I stopnia 
lub jednolitych studiów magister-
skich, albo jest studentem studiów 
II stopnia,

• nie przebywa na urlopie, z wy-
jątkiem urlopów naukowych i w 
ramach stypendiów zagranicznych.

Stypendium naukowe może być 
przyznane doktorantowi, który 
spełnia łącznie poniższe kryteria 
formalne:

• jest uczestnikiem stacjonarnych 
studiów doktoranckich,

• w dwóch kolejnych semestrach 
bezpośrednio poprzedzających 
złożenie wniosku o stypendium 
uzyskał średnią ocen ze wszystkich 
zaliczeń i egzaminów nie niższą niż 
4,9 oraz ma otwarty przewód dok-
torski, a w przypadku doktorantów 
uczelni zagranicznych, potwierdze-
nie odpowiednio wysokich osią-
gnięć naukowych,

• w ostatnich dwóch latach aka-
demickich przed złożeniem wnio-
sku o stypendium prowadził dzia-
łania naukowe lub artystyczne, 
mogące znacząco przyczynić się do 
rozwoju Gminy Wołomin i regionu 
lub wnieść znaczący wpływ w roz-
wój nauki,

• w terminie określonym regu-
laminem uczelni zaliczył, co naj-
mniej pierwszy rok studiów III 
stopnia,

• nie przebywa na urlopie, z wy-
jątkiem urlopów naukowych i w 
ramach stypendiów zagranicznych 

• w uzasadnionych przypadkach 
Komisja może obniżyć kryterium 
średniej ocen do poziomu 4,7, je-
śli wnioskodawca przedstawi za-
świadczenie od opiekuna nauko-
wego kandydata do stypendium 
lub rektora uczelni, uzasadniające 
znaczenie pracy naukowej kandy-
data dla rozwoju nauki lub kultury.

Stypendium naukowe może być 
przyznane wyłącznie temu studen-
towi lub doktorantowi, dla którego 
miejscem stałego zamieszkania jest 
gmina Wołomin.

Student lub doktorant studiujący 
równolegle na kilku kierunkach lub 
uczelniach może ubiegać się tylko o 
jedno stypendium.

Nadesłane wnioski oceni specjal-
na Komisja Konkursowa powołana 
przez Burmistrza Wołomina.

W ubiegłym roku akademickim stypendia przyznano dwóm 
studentom: Piotrowi Kozłowskiemu i Łukaszowi Stępnikowi. Obaj 

nagrodzeni otrzymali po 6480 zł.

Gmina Wołomina znalazła się w czo-
łówce najlepszych gmin na Mazowszu, 
zajmując drugie miejsce w konkursie 
„Mazowiecka Gmina Roku”. 23 listo-
pada podczas gali „Polska Przedsię-
biorczość 2013” burmistrz Wołomina 
Ryszard Madziar odebrał srebrną sta-
tuetkę Orła Mazowieckiego Samorzą-
du. Prestiżowy tytuł przyznany został 
za realizację projektu „Internet szansą 
rozwoju gminy Wołomin”, na który 
gminie udało się pozyskać środki ze-
wnętrzne w wysokości 3 mln zł. 

Nagroda została przyznana decyzją 
Kapituły i Organizatorów Konkursu 
Mazowiecka Gmina Roku 2013 pod 
Honorowym Patronatem Marszałka 
Województwa Mazowieckiego Adama 
Struzika.

Kapituła oceniała przede wszystkim 
działania związane z efektywnym wyko-
rzystywaniem środków fi nansowych po-

zyskanych z funduszy Unii Europejskiej, 
warunki sprzyjające inwestorom, inno-
wacyjność działań związanych z ochro-
ną środowiska, stan infrastruktury dro-
gowej, podnoszenie poziomu edukacji 
oraz dotychczasowe osiągnięcia uczest-
nika, zdobyte nagrody i wyróżnienia.

Jak napisali organizatorzy, odbywają-
cy się od wielu lat konkurs skierowany 
jest do wszystkich gmin województwa 
mazowieckiego, które „realizując wzor-
cowo działania ustawowe oraz strategię 
rozwoju na rzecz społeczności lokalnej, 
podnoszą standard życia mieszkańców 
oraz wykazują otwartość i przychylność 
we współpracy z inwestorami i przedsię-
biorcami.” Konkurs organizowany jest w 
ramach Narodowego Programu Promo-
cji POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 
2020 przez Mazowieckie Zrzeszenie 
Handlu Przemysłu i Usług oraz fi rmę 
Europa 2000 Consulting.

Wołomin znalazł się w gronie naj-
lepszych gmin na Mazowszu za projekt 
„Internet szansą rozwoju gminy Woło-
min”, którego realizacja rozpoczęła się w 
grudniu 2012 r. Projekt skierowany jest 
do osób niezamożnych z gminy Wo-
łomin i ma na celu wyrównanie szans 
i poprawienie ich statusu społecznego. 
200 rodzin otrzyma  komputer stacjo-
narny, dostęp na 6 lat do Internetu, a 
także odbędzie 600 godzin szkoleń, 

które nauczą je korzystania z tych na-
rzędzi. Od czerwca do września br. przez 
3 miesiące trwał nabór uczestników do 
projektu. Łącznie zgłosiło się ok. 250 
osób spełniających odpowiednie kryte-
ria, głównie dochodowe. Były to m.in. 
gospodarstwa domowe, korzystające z 
pomocy społecznej lub systemu świad-
czeń rodzinnych, rodziny zastępcze, sa-
motni rodzice oraz osoby ze znacznym 
lub umiarkowanym stopniem niepeł-

nosprawności. Projekt obejmował także 
dzieci i młodzież uczącą się z bardzo 
dobrymi wynikami w nauce, a będą-
cymi w trudnej sytuacji materialnej, 
uprawniającej do uzyskania stypendiów 
socjalnych oraz osoby z grupy wiekowej 
50 + o odpowiednim dochodzie. Ko-
misja Rekrutacyjna dokonała już oceny 
formalnej oraz merytorycznej złożonych 
formularzy i wyłoniła 200 benefi cjentów, 
którzy zakwalifi kowali się do udziału w 
projekcie. W najbliższych dniach lista 
zostanie ogłoszona, a osoby, których 
wnioski zostały pozytywnie rozpatrzo-
ne, zostaną poinformowane o dalszym 
przebiegu projektu m.in. o terminach 
szkoleń komputerowych, czasie dostar-
czenia komputerów oraz terminie pod-
pisania umowy na użyczenie sprzętu 
komputerowego i Internetu.
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W piątek, 22 listopada w Miejskim 
Ośrodku Kultury gościem Klubu 
Europejczyka był poseł Parlamentu 
Europejskiego Jarosław Kalinowski.

Jarosław Kalinowski zaczynał od 
pracy w samorządzie gminnym. W 
latach 1990 - 1997 pełnił funkcję wój-
ta. Przez cztery kadencje był posłem 
na Sejm. Były wicepremier, były mi-
nister rolnictwa, były wicemarszałek 
Sejmu, obecny poseł Parlamentu Eu-
ropejskiego. Pan Jarosław Kalinowski 
podkreślał, że zasiadając w Parla-
mencie Europejskim w swoich dzia-

łaniach, dąży do poprawy warunków 
życia na wsi i pomimo sukcesów 
politycznych nigdy nie zapomniał o 
swoich korzeniach.

Po krótkim występie artystycznym 
dzieci z Klubu Europejczyka poseł 
odpowiadał na pytania zebranych 
gości. Przedstawił aktualną sytuację 
społeczno-gospodarczą kraju oraz 
skomentował bieżącą politykę rolną 
w UE.  Na koniec organizatorzy spo-
tkania raz jeszcze podziękowali Panu 
Jarosławowi Kalinowskiemu za przy-
jęcie zaproszenia i wizytę w Kobyłce.

Wraz z początkiem listopada Tłuszcza słuchał świat. Chór Miejski „Lux Mea” przywitał swoim występem premiera 
Turcji na Polsko-Tureckim Forum Gospodarczym. Chór wykonał hymny obu państw oraz „Marsz Janczarów”. Występ 
był emitowany przez tureckie media – to wyjątkowe wydarzenie dla naszego chóru i szczególna promocja Gminy Tłuszcz.

24 października 2013 roku były 
burmistrz Zielonki, Adam Łossan, 
został osobą wyznaczoną do pełnie-
nia funkcji wójta gminy Winnica, 
powiat Pułtusk. Powołanie zaak-
ceptował premier na wniosek woje-
wody mazowieckiego. To już druga 
nominacja Adama Łossana na wój-
ta (wcześniej piastował stanowisko 
wójta gminy Zabrodzie, powiat Wy-

szków). Nominacja na wójta gmi-
ny Zabrodzie (czerwiec 2013) była 
związana ze śmiercią poprzedniego 
wójta tejże gminy i trwała do wybo-
rów uzupełniających, których dru-
ga tura odbyła się 25 sierpnia 2013 
roku.  W drugim przypadku, było to 
zrzeczenie się mandatu (4 paździer-
nika 2013) osoby piastującej funkcję 
wójta gminy Winnica. Omawiane 

Od dnia 1 listopada 2013r. w Urzędzie Gminy Dąbrówka nastąpiła zmiana 
czasu pracy. Od poniedziałku do piątku włącznie Urząd czynny jest w godzi-
nach: od 7.30 – 15.30. Kasa natomiast czynna jest od 8.30 – 14.30. 

Uczniowie i studenci mieszkający 
w Zielonce będą mogli liczyć na czę-
ściowe dofi nansowanie kosztów po-
dróży do szkoły lub uczelni. Wnioski 
o stypendium będą przyjmowane od 
1 do 31 marca 2014 r.

W swoim założeniu stypendium 
ma pokryć szacunkową różnicę 
w kosztach, jaką po rozwiązaniu 
Wspólnego Biletu generuje zakup 
oddzielnego biletu na Kolej i 1. stre-
fę ZTM. Nie jest to duża kwota w 

przeliczeniu na miesiąc, bo oscyluje 
w granicach 10 zł (przed oddaniem 
Stacji Wilno, było to ok. 30 zł).

Stypendium przyznawane będzie 
na okres 10 miesięcy tj. od 1 września 
2013 r. do 30 czerwca 2014 r. i będzie 
przekazywane jednorazowym prze-
lewem. - To nie będzie duża kwota, 
ale właśnie w ten sposób chcemy 
naszej zielonkowskiej młodzieży, a 
zarazem ich rodzicom, zwrócić fak-
tyczny wzrost kosztów podróży do 

miejsca kształcenia - tłumaczy bur-
mistrz Grzegorz Dudzik. 

Zasady i tryb udzielania stypen-
diów dla uczniów szkół podsta-
wowych, gimnazjalnych, ponad-
gimnazjalnych, artystycznych oraz 
studentów dojeżdżających do szkół 
poza granicami Gminy Zielon-
ka określa przyjęta 26 czerwca br. 
uchwała Nr XXXIII/355/13 Rady 
Miasta Zielonka.

17 listopada, w Miejskim Domu 
Kultury odbyły się obchody 60-lecia 
istnienia wołomińskiego koła Pol-
skiego Związku Wędkarskiego. Pod-
czas uroczystości obecni byli m.in. 

17 listopada w radzymińskiej bi-
bliotece gościły dwie poetki:  matka 
i córka - Wanda Spalińska i Aleksan-

Gmina Jadów zakupiła mini trak-
torek wraz ze współpracującym z 
nim nowym osprzętem, tj przyczep-
ka; pług; kosiarka; piaskarka; zamia-
tarka i taczka. Dostawcą była fi rma 
P.P.H.U. TRAKTOMIX z Kąkolewa. 

MARKI

„Wiadomości.pw” mogą poszczy-
cić się skutecznym wpływem poprzez 
publikację artykułów o wydarzeniach 
i faktach mogących mieć niekorzyst-
ny obrót dla mieszkańców poszcze-
gólnych gmin powiatu wołomińskie-
go. Mam na myśli teren w Markach 
po pożarze z 16 lipca 2013 roku. W 
wydaniu nr 6/2013 zamieszczone 
zostało zdjęcie zrobione 22 sierpnia, 
gdzie teren pogorzeliska przypomi-
nał stan z nocy 16/17 lipca 2013 (data 
pożaru). W kilka dni po artykule, a 
ponad miesiąc po pożarze pojawiła 
się na opisywanym miejscu kopar-
ka, następnie ciężkie samochody do 
przewozu urobku z rozbiórki pogo-
rzeliska. W dniu 23 września 2013 te-
ren wyglądał na uprzątnięty. Chwała 
pracownikom Urzędu Miasta Marki 
za szybkie i skuteczne działanie. Co 
dalej z omawianym terenem?

Władze gminy Marki, w odruchu 
bezradności wobec napiętego budże-
tu (więcej na ten temat w wydaniu 
4 „Wiadomości.pw”), przygotowały 
projekt uchwały dotyczący sprzedaży 
wyżej wymienionej działki. Ale więk-
szość radnych uznała, że jest to teren 
zbyt atrakcyjny, żeby pozbywać się go 
bez analizy, czy nie przydałby się gmi-
nie? Po negatywnej opinii komisji bu-
dżetowo-gospodarczej, radni podczas 
październikowej sesji nie zgodzili się na 
sprzedaż działki.

Radny Jacek Orych zaproponował 
budowę w tym miejscu przedszkola z 
oddziałem żłobkowym. Czy to dobry 
pomysł? Niech ocenią rodzice małych 
dzieci. Jak przedstawia się na dzień 
dzisiejszy baza przedszkolna w Mar-
kach? W całych Markach znajdują się 
trzy przedszkola publiczne, do których 
uczęszcza blisko 300 dzieci (w 11 gru-
pach). Biorąc dla porównania sąsiednią 
gminę Ząbki (zbliżona liczba ludności) 
należy zaznaczyć, że w tamtejszych 
trzech publicznych przedszkolach 
znajduje miejsce blisko 600 dzieci (w 

Ryszard 
Węsierski

22 grupach). To daje dużo do myślenia. 
Faktem jest, że Ząbki posiadają nowo-
czesną placówkę przedszkolną przy 
ulicy Westerplatte oddaną do użytku 
w lutym 2010 roku.  W 14 grupach jest 
tam miejsce dla 400 przedszkolaków. 
Koszt jednego przedszkolaka (tak to się 
określa) w tak dużej placówce jest bar-
dzo niski i wynosi około 800 złotych i 
dla porównania z innymi placówkami 
jest o 150 złotych niższy. Wiadomym 
jest, że na małym stosunkowo placu w 
Markach (2273m²) przy ulicy Okólnej, 
róg ulicy Słonecznej, nie wybuduje się 
przedszkola dla 400 maluszków. Ale 
o wybudowanie przedszkola dla 5-6 
grup przedszkolaków można by się po-
kusić. Z pewnością jest to bardziej prio-
rytetowe zadanie dla gminy Marki niż 
budowa szkoły ponadgimnazjalnej. O 
kosztach takiej inwestycji trudno dzi-
siaj mówić. Publiczne przedszkole nr 
3 w Ząbkach o powierzchni zabudowy 
przekraczającej 2200 m² powstało na 
działce ponad 8000 metrowej a koszt 
budowy zamknął się sumą około 20 
milionów złotych. Ale czyż nie warto 
nad tym się zastanowić? Przecież te 
przedszkolaki to przyszłość Marek. 
Jeszcze jeden szczegół, który uszedł 
uwadze. W mareckich przedszkolach 
nie ma grup integracyjnych. A w Ząb-
kach są takie grupy. Tu należy się ukłon 
w stronę Burmistrza i Pani Dyrektor 
przedszkola nr 3 w Ząbkach. Nie został 
tu poruszony temat przedszkoli niepu-
blicznych, które uzupełniają, chociaż 
po wyższych cenach bazę miejsc dla 
przedszkolaków. Jest to oddzielny te-
mat. 

Kilka tygodni temu Marki zwróciły się do miejskich przedsiębiorców i organizacji z prośbą o zaoferowanie pakietu zniżek dla 
Rodzin Wielodzietnych. Na  apel odpowiedziało kilka podmiotów, które dzięki tej współpracy zyskało miano „Miejsca Przyja-
znego Rodzinie”.

Lista firm- partnerów programu znajduje się na oficjalnej stronie Urzędu Miasta, a informacja o „Miejscach Przyjaznych  Ro-
dzinie” będzie kolportowana w ulotkach i materiałach promocyjnych wydawanych przez Urząd Miasta Marki.

Dostawca przeszkolił w miejscu 
dostawy wybranych pracowników 
urzędu odnośnie obsługi sprzętu, 
konserwacji, prawidłowej eksplo-
atacji oraz sposobu montażu i de-
montażu osprzętu. Sprzęt został za-
kupiony dzięki pozyskanej dotacji w 
wysokości 40 tys. z PFRON.

przedstawiciele powiatowych władz 
samorządowych z przewodniczą-
cym Rady Powiatu Pawłem Solisem 
na czele, burmistrz Wołomina Ry-
szard Madziar, a także prezes Zarzą-
du Głównego oraz Zarządu Okręgu 
Mazowieckiego PZW.

dra Spalińska. 
Urocze mieszkanki Radzymina 

na spotkaniu zaprezentowały swoje 
wiersze, które wzbudzały zachwyt i 
wzruszenie wśród publiczności

stanowisko były burmistrz Zielonki 
będzie sprawował do wyborów uzu-
pełniających w tej gminie, które zo-
stały zarządzone na dzień 22 grudnia 
2013 roku. Podsumowując te dwa 
fakty można stwierdzić, że władze 
województwa mazowieckiego doce-
niają doświadczenie i wiedzę byłego 
burmistrza Zielonki, powierzając tak 
ważne (w momentach wyjątkowych 
dla danych gmin) stanowisko.

Ryszard Węsierski
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Od 1 stycznia 2014 ustawodawca wprowadza kolejne zmiany w ustawie o VAT. Jedna z istotnych zmian dotyczy 
obrotu towarami używanymi. Do tej pory wielu przedsiębiorców korzystało z zapisu ustawy umożliwiającego 
zwolnienia z VAT obrotu towarami używanymi. 

mgr Anna 
Susidko

Tematem pracy psychologa bar-
dzo często są autodestrukcyjne, 
nieadaptacyjne, przeszkadzające 
schematy. Jeff rey E. Young zapro-
ponował hipotezę, że schemat jest 
efektem w głównej mierze toksycz-
nych doświadczeń w dzieciństwie i 
może stanowić trzon zarówno wy-
raźnych zaburzeń osobowości, jak 
i drobniejszych problemów osobo-
wościowych.

Pełna i aktualna defi nicja wcze-
snego nieadaptacyjnego schematu 
brzmi: „Schemat jest to: ogólny, 
wszechogarniający motyw lub wzo-
rzec życia jednostki, składający się 
ze wspomnień, emocji, przekonań 
oraz doznań cielesnych, dotyczą-
cych jednostki oraz jej relacji z inny-
mi, wykształcony w dzieciństwie lub 
w okresie dojrzewania, rozwijany 
przez całe życie, w znacznym stop-
niu dysfunkcyjny.” (za: J. Young, J. 
Klosko, M. Weishaar „Terapia sche-
matów” GWP – Sopot 2013)

Zazwyczaj nieadaptacyjne sche-
maty powstają na skutek nieza-
spokojenia podstawowych potrzeb 
emocjonalnych w dzieciństwie. Te 
pięć potrzeb emocjonalnych to: A. 
Bezpieczne przywiązanie do innych 
(obejmuje: bezpieczeństwo, opiekę, 
troskę i akceptację).

B. Autonomia, kompetencja i po-
czucie tożsamości. C. Wolność wy-
rażania prawdziwych potrzeb i emo-
cji. D. Spontaniczność i zabawa. E. 
Realistyczne granice i samokontrola.

Wyróżniono następujące obszary 
tworzenia się schematów:

1. Rozłączenie i odrzucenie.
2. Osłabiona autonomia i brak 

dokonań.
3.  Uszkodzone granice.
4.  Nakierowanie na innych.
5.  Nadmierna czujność i zaha-

mowanie.
W pierwszym z wymienionych 

wyżej obszarów Rozłączenie i od-
rzucenie, wyłoniono cztery najsilniej 
oddziałujące i najbardziej niszczące 
schematy spośród wyróżnionych i 
opisanych kilkunastu. Są to: 

1. Opuszczenie/Niestabilność 
więzi – pacjent z takim schema-
tem prezentuje się jako osoba po-
strzegająca osoby bliskie (rodzinę) 
jako osoby niestabilne, na których 
nie może polegać, są sporadycznie 
obecne, mogą wkrótce umrzeć albo 
ją porzucić.

2. Nieufność/Skrzywdzenie – pa-
cjent przewiduje, że ludzie będą go 
ranić, krzywdzić, upokarzać, oszu-

kiwać, okłamywać lub wykorzysty-
wać. Często jest przekonany, że osta-
tecznie i tak zostanie oszukany lub 
będzie „miał pod górkę”.

3. Deprywacja Emocjonalna – pa-
cjent jest przekonany, że pragnienie 
wsparcia emocjonalnego nigdy nie 
zostanie wystarczająco zaspokojone.

4. Wadliwość/Wstyd – pacjent jest 
przekonany, że jest niepełnowarto-
ściowy, zły, niechciany, gorszy, mniej 
sprawny lub, że jeżeli ważne dla nie-
go osoby dowiedzą się, jaki jest na-
prawdę straci ich miłość.

5. Izolacja Społeczna/Wyobco-
wanie – pacjent ma wrażenie, że 
jest odizolowany od reszty świata, 
odmienny lub nie przynależący do 
żadnej grupy.

Niestety, nawet kiedy dziecko w 
dzieciństwie nie doświadczy ani 
jednej traumy, a było przykładowo 
całkowicie chronione przez nado-
piekuńczych rodziców, może wy-
kształcić się w nim szkodliwy i nie-
adaptacyjny schemat. 

Takim schematem jest np. sche-
mat Zależności/Niekompetencji. 
W schemacie tym dorośli pacjenci 
czują się niezdolni do wykonywa-
nia  codziennych obowiązków bez 
znaczącej pomocy ze strony innych. 
Podając z życia przykład sytuacji 
opiszę państwu autentyczna rozmo-
wę sprzed 2 tygodni, którą zrelacjo-
nowała mi pewna osoba:

-Kobieta (lat 48): „Dlaczego nie 
pozwalałaś mi w dzieciństwie uczyć 
się na własnych błędach, iść przez 
życie samodzielnie, nawet upadać, 
ale na własny koszt? Iść i potykać się 
ale dzięki temu uczyć się i rozwijać 
samodzielnie?”

-Odpowiedź jej mamy: „A ty byś 
nie pomogła komuś, kto jest ślepy i 
wchodzi w wielką dziurę?”

-Kobieta: „Właśnie o to mi chodzi! 
Nigdy nie byłam i nie jestem ślepa, 
tak właśnie zawsze byłam traktowa-
na…”

Powyższy tekst napisałam z dwóch 
powodów. Po pierwsze, może uda 
się zainspirować Państwa do refl ek-
sji nad swoim życiem i ułatwić zro-
zumienie samych siebie. Z drugiej: 
jest to artykuł dla wszystkich rodzi-
ców, którzy wychowują, kształtują i 
rozwijają następne pokolenie. Może 
będzie inspiracją i powodem do za-
stanowienia się nad własnym stylem 
wychowawczym. Może także dla na-
uczycieli…

Pozdrawiam serdecznie

mgr Anna Susidko

psycholog, psychoterapeuta

tel.723 09 80 70

www.groas.eu

Niestety niebawem można będzie 
zapomnieć o tym przywileju. Usta-
wodawca wprowadza zmianę szcze-
gólnie niekorzystną dla podatnika. 
Porównajmy brzmienie przepisów:

Obecnie art. 43 ust 1 pkt 2 brzmi: 
Zwalnia się od podatku:

 2) dostawę towarów używanych, 
pod warunkiem, że w stosunku do 
tych towarów nie przysługiwało do-
konującemu ich dostawy prawo do 
obniżenia kwoty podatku należnego o 
kwotę podatku naliczonego.

Przy czym towar używany to ru-
chomość używana przez podatnika, 
co najmniej pół roku.

Po nowelizacji artykuł będzie miał 
zupełnie inne brzmienie:

Art. 43. 1. Zwalnia się od podatku:
2) dostawę towarów wykorzysty-

wanych wyłącznie na cele działalności 
zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu 
nabycia, importu lub wytworzenia 

tych towarów nie przysługiwało do-
konującemu ich dostawy prawo do 
obniżenia kwoty podatku należnego o 
kwotę podatku naliczonego.

Zmiana ta powoduje, że od nowe-
go roku sprzedając nawet używaną 
bardzo długo ruchomość, kupioną 
na umowę kupna sprzedaży, wpro-
wadzoną do fi rmy  jako wkład lub w 
formie oświadczenia, kupioną na fak-
turę VAT marża, kupioną ze stawką 
zwolnioną, będzie trzeba sprzedać ze 
stawką 23%. 

Mając na uwadze istotną, nieko-
rzystną zmianę w ustawie warto przed 
końcem roku zastanowić się czy w 
naszej fi rmie nie istnieją ruchomości: 
środki trwałe, wyposażenie, których 
sprzedaż planujemy niebawem lub 
które przestały być przydatne. Jeśli 
takie posiadamy decyzję o sprzedaży 
powinnyśmy podjąć do końca 2013 
r. Skorzystamy wtedy ze zwolnienia 
dotyczącego sprzedaży rzeczy używa-

nych, (jeśli oczywiście nie przysługi-
wało nam prawo odliczenia VAT przy 
zakupie).

A co z samochodami osobowymi, 
przy zakupie, których mieliśmy prawo 
do odliczenia tylko części VAT i na-
stępnie sprzedaży tych samochodów, 
przy których najczęściej korzystano ze 
zwolnienia?

Otóż, na chwilę obecną nie został 
zmieniony przepis zawarty w Roz-
porządzenie Ministra Finansów z 4 
kwietnia 2011 w sprawie wykonania 
niektórych przepisów mówiący, że 
możemy zastosować zwolnienie z 
VAT przy sprzedaży samochodu oso-
bowego, jeśli odliczyliśmy przy naby-
ciu 60% VAT-u nie więcej niż 6 tys. 
(lub 50% nie więcej niż 5 tys.) i uży-
waliśmy samochód powyżej pół roku. 
Obecnie trwają prace nad zmianą 
tego przepisu. Będziemy informować 
o postępie prac nad zmianami w na-
stępnych artykułach.

Agata Wróblewska

Kancelaria Podatkowa 
Skłodowscy

ul. Kościuszki 43

tel. 22 242 60 00
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7kultura

Hydraulika, wod – kan,
gaz, c.o., piece

Usługi kominiarskie, 
Z uprawnieniami

tel.: 696-321-228 

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 Reja-
(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 

Sprzedam drewno do 
pieców i kominków, klocki 
dębowe w cenie 125 zł/m3, 
olcha 170 zł/m3. Transport 

gratis. Tel.: 508-193-081

To oczywiście fragment „Pana 
Tadeusza”. Bo myśląc o dworze to 
pierwsze co na myśl przychodzi. 
Teraz możemy pomyśleć jeszcze 
o pewnym miejscu. O Dworze 
Sulejów, który kusi swoim niepo-
wtarzalnym klimatem, pięknem, 
staropolskim jadłem i niebywałą, 
jak na Polaków przystało, gościn-
nością. Dwór Sulejów to nie tylko 
staropolska restauracja, to miejsce, 
które zaspokoi nawet najbardziej 
wymagających. Jest to wyjątko-
we miejsce na spotkania, wesela, 
integrację... Bo gdzie jest drugie 
takie miejsce, w którym można za-
kosztować chleba wypiekanego na 
miejscu w sali chlebowej? 

Jak zachęcają sami właściciele 
Dworu : „Przygotowaliśmy dla 

Państwa niepowtarzalną ofertę 
imprez okolicznościowych. Or-
ganizujemy przyjęcia weselne, 
jubileuszowe, spotkania fi rmowe 

„(...)brama jest wciąż otwarta przechodniom ogłasza,
że gościnna i wszystkich w gościnę zaprasza(...).

oraz konferencje i wiele innych 
podlegających indywidualnym 
ustaleniom z klientem. Nowością 
w naszej ofercie jest możliwość 
zorganizowania przyjęcia wesel-
nego wraz z ceremonią zaślubin w 
naszym ogrodzie, wśród winnicy, 
w otoczeniu pięknego stawu oraz 
bujnej roślinności i gustownie wy-
kończonego dworu.” 

Dwór Sulejów oferuje klima-
tyzowaną salę do 200 osób, salę 
konferencyjną w postaci sali 
myśliwskiej (do 40 osób), wspo-
mnianą wcześniej wyjątkową salę 
chlebową, drink bar, kominek, 

Kontakt:

Sulejów, ul. Kościelna 16, 
tel. 507 027 467

kontakt@dworsulejow.pl

sprzęt grający, lasery świetlne, 
urządzenia do wytwarzania dymu 
i baniek, fontannę czekoladową, 
wiejski stół, wino z prawdziwej 
winnicy, tarasy i ogród, fajerwer-
ki, monitorowany parking dla 100 
samochodów i co ważne – konku-
rencyjne ceny. Czy można sobie 
wymarzyć więcej? 

Do tego kubki smakowe wszyst-

kich gości Dworu będą  zaspo-
kojone w 100%. Bo przecież nie 
ma nic lepszego niż staropolska, 
tradycyjna, zdrowa kuchnia oraz 
nasze polskie wyroby. A wszystko 
to za zasługą wspaniałych, profe-
sjonalnych kucharzy i nienagannej 
obsługi. 

Sylwia Kowalska

Od niemalże trzech lat na terenie naszego powiatu działa Obywatelskie 
Biuro Porad. Obejmuje ono swoim wsparciem mieszkańców powiatu 
wołomińskiego.

Obywatelskie Biuro Porad znajduje 
się w Tłuszczu. Poza punktem stacjonar-
nym doradca pełni dyżury w Poświęt-
nem, Strachówce, Jadowie, Radzyminie 
i Klembowie. Jest to możliwe dzięki 
uprzejmości władz gminnych, które wy-
gospodarowały przestrzeń w urzędach 
i instytucjach na świadczenie poradnic-
twa. Przez okres funkcjonowania biuro 
udzieliło już przeszło 3 tys. porad!

– Cieszę się, że proponowane przez 
nas wsparcie spotyka się z tak dużym za-
interesowaniem. Dzięki temu widać, że 
prowadzona przez nasze stowarzyszenie 

Obywatelskie Biuro Porad – Tłuszcz, 
ul. Powstańców 9

Czynne od pn-pt w godz. 
9-19, w sob. w godz.: 9-14
tel. 29 646 23 51, e-mail: 

info@obywatelskiebiuroporad.pl

Już od trzech lat doradcy Obywa-
telskiego Biura Porad bezpłatnie 
pomagają mieszkańcom naszego 
powiatu

działalność jest potrzebna, a projekt speł-
nia oczekiwania mieszkańców powiatu 
– podsumowuje Maciej Puławski, ko-
ordynator projektu „Obywatelskie Biuro 
Porad” i wiceprezes „Stowarzyszenia Ka-
stor – Inicjatywa dla Rozwoju”.

To właśnie dzięki stowarzyszeniu 
Kastor, bezpłatne porady i informacje 
udzielane są mieszkańcom powiatu już 
od trzech lat. Aby sfi nansować działanie 
biura, członkom stowarzyszenia udało 
się pozyskać grant z Unii Europejskiej. 
Dzięki temu podczas realizacji projek-
tu mieszkańcy powiatu wołomińskie-
go mogą korzystać z Obywatelskiego 
Biura Porad w godz. 9-19 i z dyżurów 
w punktach mobilnego doradztwa. Po-
nadto osoby, które nie mają możliwości 

Materiał współfi nansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europe-

jskiego Funduszu Społecznego

człowiek – najlepsza inwestycja

dotarcia do biura ze względu na chorobę 
czy niepełnosprawność mogą zamówić 
wizytę doradcy mobilnego w miejscu 
swojego zamieszkania.

Obecnie stowarzyszenie ubiega się 
o przedłużenie funkcjonowania biura. 
– Bardzo nas cieszy ogromna ilość reko-
mendacji i listów poparcia przekazanych 
przez samorządowców, lokalnych lide-
rów, przedstawicieli organizacji i insty-
tucji. To utwierdza nas w przekonaniu, 
że warto pozyskiwać środki na pomoc 
innym – mówi Maciej Puławski i dodaje: 
– Liczymy, że uda się przedłużyć realiza-
cję projektu i mieszkańcy powiatu będą 
mogli korzystać z pełnej pomocy biura 
także w 2014 roku.

Wszyscy mieszkańcy i mieszkanki 
powiatu wołomińskiego mogą skorzy-
stać z bezpłatnych porad obywatelskich! 
Aby umówić się na spotkanie wystarczy 
zadzwonić tel. 29 646 23 51 lub napisać 
e-mail info@obywatelskiebiuroporad.pl. 
Zapraszamy!

Bardzo nas 
cieszy ogrom-

na ilość rekomen-
dacji i listów 
poparcia prze-
kazanych przez 

samorządowców, lokalnych lid-
erów, przedstawicieli organizacji 
i instytucji. To utwierdza nas w 
przekonaniu, że warto pozyskiwać 
środki na pomoc innym – mówi 
Maciej Puławski, koordynator pro-
jektu „Obywatelskie Biuro Porad” i 
wiceprezes „Stowarzyszenia Kastor 
– Inicjatywa dla Rozwoju”.

Sprzedaż węgla, miał, groszek, ta-
nio i dobrej jakości. Tel. 501-122-
370 

Sprzedam działkę budowlaną 
w Tłuszczu o pow. ok. 2100 m2 
(30x70m) dwustronny dojazd, 
możliwość podziału, media: wo-
dociąg, gazociąg, linia energetycz-
na, droga asfaltowa. Tel: 694-759-
987

USŁUGI
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Prestiżową nagrodę Food Bu-
siness Awards 2013 otrzymała re-
stauracja „Na Skrajnej” w Ząbkach 
– za zwycięstwo w kategorii „tra-
dycyjna kuchnia polska”, w grupie 
restauracji działających indywidu-
alnie.

W konkursie zorganizowanym 
przez Forum Rynku Gastronomicz-
nego Food Business Forum 2013 
wzięło udział ponad 100 restauracji 

z całego kraju. Celem konkursu była 
promocja najlepszych fi rm i loka-
li gastronomicznych w Polsce oraz 
uhonorowanie pracy i osiągnięć ich 
właścicieli, a także personelu. Kon-
kurs miał również na celu kształ-
towanie pozytywnego wizerunku 
branży gastronomicznej.

W piętnastu konkursowych ka-
tegoriach wyłoniono dziewiętna-
stu zwycięzców, a wśród nich „Na 

Obłe kształty, fragmenty ludzkich 
ciał, które w metaforyczny sposób 
przedstawiają samo życie, czło-
wieka, jego zmagania z losem. To 
charakterystyczna cecha prac Anny 
Szalast.  Ta genialna rzeźbiarka, 
zdobywająca szczyty swych umie-
jętności w Mediolanie, opiekunka 
Międzynarodowego Pleneru Rzeź-
biarskiego w Orońsku,  niejedno-
krotnie gości w naszym powiecie. 

Czy trudno jest tworzyć rzeźby 
o tak dużych gabarytach? Bowiem 
Anna Szalast takie właśnie tworzy 
dla przestrzeni miejskich i parko-
wych. - Bardzo trudno jest pracować 
w dużych skalach. Umiejętność taką 
zdobyć można po wielu latach do-
świadczeń zdobytych praktycznie. 
- odpowiada z uśmiechem - Kto nie 
wykonuje rzeźby monumentalnej, nie 
rozwija swojej wyobraźni przestrzen-

nej, koniecznej do opanowania nie 
tylko warsztatu rzeźbiarskiego w ma-
teriale, ale również do osadzenia swe-
go dzieła prawidłowo w przestrzeni. 
Relacja rzeźby z otoczeniem jest pod-
stawą projektowania w przestrzeni 
publicznej. 

Obecnie każdy z nas może mieć 
kontakt z rzeźbą Szalast, bowiem od 
czerwca 2009 roku w Pasażu Wiecha, 
na tyłach Domów Centrum przy ul. 
Marszałkowskiej w Warszawie, prze-
strzeń udoskonala rzeźba wykonana 
specjalnie dla stolicy.

Zdumiewa fakt, że ta sławna i uzna-
wana przez znawców sztuki rzeźbiar-
ka to normalna, skromna, miła osoba. 
- Będę tu częściej zaglądała. - zapew-
nia. - Publiczność teraz wszędzie jest 
podobna. W małych miastach nie 
ma takiego natłoku prezentacji dzieł 
sztuki, jak w stolicy i ludzie lepiej za-
pamiętują, co widzieli. Mają większy 
szacunek do imprez kulturalnych i 
chętniej przyjdą jak się coś dzieje. 
Oceny dokonuje się indywidualnie, 
zatem ważne jest czy wystawa zainte-
resowała widzów, a nie to , że jest w 
Wołominie czy innym mieście.

Widza trzeba szanować i mieć mu 
coś do powiedzenia. - tak widzi sens 
swej obecności w powiatowej galerii 
artystka.

Anna Szalast (rocznik 1940) ukoń-
czyła Wydział Rzeźby Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie, dyplom 
w pracowni prof. Jerzego Jarnuszkie-
wicza (1967). Uczestniczyła w wielu 
wystawach zbiorowych, sympozjach, 
plenerach oraz w konkursach na po-
mniki i rzeźby plenerowe. Typowo in-
formacyjne fakty pojawiają się z oka-
zji jej wystaw. Wszędzie takie same. 

16 listopada salon „your place” po 
gruntownej modernizacji rozszerzył 
zakres swych usług o część kosme-
tyczną i rozpoczął „nowe życie”.   

Na uroczystym otwarciu pojawili się 
stali, wierni klienci salonu fryzjerskie-
go. Ten wyjątkowy wieczór zaszczyciła 
swą obecnością para burmistrzowska, 

państwo Katarzyna i Robert Perkow-
scy. Spotkanie było okazją do wspól-
nego świętowania, przypieczętowane 
lampką szampana. Organizatorzy 
przygotowali dla wszystkich gości miłe 
niespodzianki, w postaci wylosowywa-
nych prezentów.  

Na szczególne uznanie zasługuje na-
turalna, przyjacielska, rodzinna atmos-
fera, która towarzyszy tu nie tylko od 
święta, ale na co dzień. 

Salon fryzjerski jest już dość dobrze 
znany, bo funkcjonuje od 10 lat, ciesząc 
się dużym uznaniem w oczach klientów.

- W naszą pracę wkładamy napraw-
dę dużo serca. Zależy nam, aby klien-
ci otrzymali  nie tylko profesjonalną 
usługę, ale również spędzili u nas miło 
czas. Do fryzjerstwa podchodzimy w 
sposób bardzo kreatywny, bo zdajemy 
sobie sprawę jak bardzo dobra fryzura 
wpływa na ogólny wygląd człowieka i 
na jego dobre samopoczucie. Cieszę się, 
że do naszego zespołu dołączyła moja 
córka Kasia, która po odbyciu wielu 
profesjonalnych szkoleń, jeszcze bar-
dziej wzmocni nasz potencjał – mówi 
właścicielka salonu pani Bogusia.

Nowością salonu jest natomiast ga-
binet kosmetyczny, który prowadzi 
pani Marta, absolwentka studium  ko-
smetycznego oraz studiów kosmeto-
logicznych, z dużym doświadczeniem 

zawodowym.
To, co zasługuje na uznanie to zna-

komicie wyposażony gabinet oraz wy-
sokiej jakości produkty fi rmy Klapp 
Cosmetics, stosowane do zabiegów 
kosmetycznych.Gabinet oferuje bar-
dzo szeroki wachlarz usług poczynając 

od manicure, pedicure, poprzez zabiegi 
pielęgnacyjne (oczyszczające, wzmac-
niające skórę, odmładzające) oraz ma-
saże.

Ze szczegółowymi informacjami 
można zapoznać się pod numerem te-
lefonu 516 586 937.

Skrajnej”. Rozstrzygnięcie konkursu 
oraz wręczenie nagród odbyło się 
podczas uroczystej gali na zakończe-
nie jedenastej edycji Forum Rynku 
Gastronomicznego Food Business w 
warszawskim hotelu Hilton. 

Oceny poszczególnych restauracji 
dokonała oraz nagrody przyznała 
komisja konkursowa złożona z pre-
legentów i panelistów konferencji 
Food Business Forum 2013. W kon-
ferencji, podczas której poruszono 
najważniejsze tematy dotyczące ryn-
ku gastronomicznego, wzięło udział 
ponad 200 uczestników, w tym pre-
zesi i szefowie spółek gastronomicz-
nych oraz przedstawiciele ponad 100 
fi rm związanych z branżą HoReCa.

Nagrodzona restauracja „Na 
Skrajnej” działa w Ząbkach zaledwie 
od kilku lat, ale już na trwałe wpisała 
się w krajobraz usług gastronomicz-
nych w mieście, przyciągając licz-
nych klientów swoją bogatą ofertą.

Restauracja „Na Skrajnej” mieści 
się w Ząbkach, przy ul. Skrajnej 1A.

Surowe, zimne, nie wciągające. 
Artystka po ukończeniu warszaw-

skiego ASP trafi a w inny świat. Pół-
nocne Włochy, Mediolan. Tu kształci 
się dalej. W kraju, któremu pojęcie 
rzeźby nie jest obce. Rzeźba romań-
ska to już XI i XII wiek, a powstawała 
wówczas na terenie prawie całej Eu-
ropy.

 - Mediolan jest pełen wspaniałych 
dzieł sztuki w muzeach i na ulicy. W 
porównaniu z tym nasze muzea są 
skromne i ubogie, a ulice pozbawione 
jakichkolwiek oznak sztuki. Ulica to 
również taka specyfi czna szkoła. W 
naszych szkołach też nie mówi się o 

sztuce, ani się jej nie naucza. W na-
szym społeczeństwie pojęcie sztuki 
jest białą plamą, niezidentyfi kowa-
nym rejonem gdzie nie ma przyzwy-
czajenia zaglądać. - opowiada rzeź-
biarka. Nie łatwo poznać kogoś, kto 
swój talent artystyczny szlifował w 
Mediolanie. 

Nie zapominamy, że Szast to od 
kilkunastu lat opiekunka Międzyna-
rodowego Pleneru Rzeźbiarskiego w 
Orońsku. Z „polskiej stolicy rzeźby” 
artystka co pewien czas przybywa 
do Wołomina. To prawdziwy za-
szczyt. - Zawsze cieszy mnie każda 
akcja poświęcona sztuce. – tłumaczy 
-  Plenery rzeźbiarskie w Orońsku or-

ganizuję nieprzerwanie od nastu lat. 
Wielu rzeźbiarzom dało to możliwość 
poznania trudnej techniki pracy w 
kamieniu. Bez wysiłku poniesionego 
w organizację, w zdobywanie fun-
duszy, budowanie programów, nie 
byłoby tych spotkań artystycznych i 
nie powstałoby wiele pięknych rzeźb, 
więc jestem zadowolona, że mój wysi-
łek nie poszedł na marne. Jest to mój 
skromny wkład do kultury. Było to 
również dla mnie mobilizujące, aby 
nieustannie ponawiać ten wysiłek i 
nie ustawać w pracy twórczej mimo 
przeszkód i często braku szansy aby z 
tej ciężkiej pracy dało się wyżyć.

Sylwia
Kowalska

Nie obyło się bez pamiątkowego wspólnego zdjęcia

Zespół salonu tworzą cztery urocze panie

Za powodzenie tej ząbkowskiej fi rmy toast wzniósł burmistrz 
Robert Perkowski


