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 We wtorek (30 czerwca) po godzinie  
15.00 na przejeździe kolejowym Wołomin-
Słoneczna w samochód, który wjechał na 
tory przy opuszczonym szlabanie, uderzył 

pociąg Kolei Mazowieckich. Jak informuje 
Tomasz Sitek z KPP w Wołominie  

cztery osoby z lekkimi obrażeniami  
trafiły do szpitala.>> str. 3
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Do największych, zakończonych 
w Ząbkach inwestycji w 2014 
roku należą: „Budowa tunelu pod 
torami kolejowymi w ciągu ulic 
Orla – Wojska Polskiego”, oraz 
„Budowa Centrum Turystyczno – 
Rekreacyjno – Sportowego – krytej 
pływalni”, których koszt w omawia-

nym roku, wyniósł odpowied-
nio – ponad 11 mln 700 

tys zł. oraz niespełna  
5 mln zł. >> str. 4

– W tym roku przeznaczy-
liśmy na doposażenie placów 

zabaw ponad 140 tys. zł i zdecydo-
waliśmy się na modernizację tych, 
które najbardziej tego potrzebowały. 
Zapewniam, że będziemy reago-
wać na bieżąco (...). Nasze dzieci 
powinny mieć bezpieczne place 
zabaw – mówi Elżbieta Radwan, 
wołomińska burmistrz >> str. 5

Absolutorium 
dla Burmistrza 

Ząbek

szczegóły str 2

Place zabaw  
dla dzieci  
powinny być  
bezpieczne

Warsztaty  
pisania ikon

 698 655 256

Chciała 
ominąć  
szlaban 

– pojechała 
do szpitala
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Lato zaczęło się upalnie i 
wbrew pozorom i oczekiwaniom 
większości z nas wcale nie zapo-
wiada się, że będzie spokojnie. 
Dopiero mamy połowę tygodnia 
a już usłyszałem o rezygnacjach z 
pracy złożonych przez dwie osoby 
zajmujące ważne stanowiska w 
Wołominie. Na początku tygodnia 
z funkcji Komendanta Straży 
Miejskiej zrezygnował Jarosław 
Przybiński zaś w środę zaskoczyła 
nas nagła rezygnacja ze stanowi-
ska złożona przez dyrektor OSiR 
Huragan Wołomin. Wiadomo 
już, że Jarosława Przybińskiego 
zastąpi Jarosław Kielczyk, który 
pełnił już tę funkcję za czasów 
burmistrza Jerzego Mikulskiego 
zaś pełniącym obowiązki do cza-
su wyborów nowego dyrektora 
w Ośrodku Sportów i Rekreacji 
będzie Waldemar Stępczyński.  
Waldemar Stępczyński to znana, 
głownie w kręgach sportowych 
postać – działacz sportowy i ko-
mentator sportowych wydarzeń.

Od niedawna nie powinna 
nas też dziwić obecność byłego 
burmistrza Wołomina Jerzego 
Mikulskiego na terenie Zakła-
du Energetyki Cieplnej (radny 
Rady Powiatu Wołomińskiego 
w bieżącej kadencji). Pan radny 
jest obecnie jednym z dwóch 
wiceprezesów ZEC-u.

Z pewnością nie bez zna-
czenia na letnie emocje ma 

perspektywa jesiennych wybo-
rów parlamentarnych. Napięcie 
pomiędzy niektórymi politykami 
naszej lokalnej sceny politycz-
nej, którym marzą się sejmowe 
ławy jest odczuwalne już od 
kilku miesięcy: Krzysztof Gaw-
kowski, Piotr Uściński, Jacek 
Sasin, Krzysztof Strzałkowski 
czy Sylwester Jagodziński to tylko 
niektórzy z naszych lokalnych 
polityków, których obecności na 
listach do parlamentu możemy 
się spodziewać, ale jak wieść 

gminna niesie nie są to jedyni 
potencjalni kandydaci.

Z pewnością możemy więc 
spodziewać się w najbliższym 
czasie wielu ciekawych, często 
zaskakujących zdarzeń i zwrotów 
akcji. Zastanawiam się tylko, czy 
po wyborach będzie wreszcie 
spokojniej?

Czy po tym zapowiadającym 
się upalnym lecie nastąpi jesien-
ne ochłodzenie?

Z pewnością możemy więc 
spodziewać się w najbliższym 
czasie wielu ciekawych, czę-
sto zaskakujących zdarzeń i 
zwrotów akcji. Zastanawiam 
się tylko, czy po wyborach 
będzie wreszcie spokojniej? 
Czy po tym zapowiadającym 
się upalnym lecie nastąpi 
jesienne ochłodzenie?

Stare, nie takie złe
Edward M. Urbanowski

Gdy rząd PO – PSL wprowadzał nowe zasady naliczania emerytur, uwaga 
Polaków skupiła się na oprotestowaniu propozycji podniesienia wieku prze-
chodzenia na emeryturę do 67 roku życia. Nikt nie zauważył, że wiek był tylko 
jednym z elementów zaproponowanej reformy emerytalnej. Istota tej reformy 
tkwiła bowiem w czymś innym. W skrajnie niekorzystnych zasadach naliczania 
wysokości nowej emerytury! Zdumiewające, że ani Andrzej Duda – prezydent 
elekt, ani Piotr Duda – Przewodniczący NSZZ „Solidarność” ani też Beata 
Szydło, pretendująca do stanowiska premiera, nie „zauważyli”, że to nie wiek 
jest w tej reformie najważniejszy a tylko nowe reguły naliczania świadczenia. 
Bo gdyby rzeczywiście to wiek był najważniejszy, to nowe świadczenia byłyby 
w tym roku – 2015 - wyższe, chociażby z racji wydłużenia okresu pracy. A tak 
nie jest. Po wprowadzeniu reformy wyszło tak, że pracujemy dłużej a otrzy-
mujemy mniej! Czyżby „ślepota” opozycji była efektem porozumienia kilku 
dużych partii ponad głowami otumanionych obywateli?

Oto twarde fakty: „Powiększa się różnica w emeryturach między świad-
czeniami wypłacanymi według starego i nowego systemu. Jak wynika z 
najnowszych danych ZUS, w ubiegłym roku przeciętna emerytura liczona na 
nowych zasadach wyniosła 1957 zł brutto, gdyby zaś została wyliczona według 
starych zasad to powinna wynieść 3182 zł. 
Różnica na niekorzyść emeryta sięgnęła 
więc 1225 zł! Ta dysproporcja wynika z 
metody wyliczania emerytury. W nowym 

systemie składka odłożona na koncie 
w ZUS jest dzielona przez liczbę 
miesięcy średniego przewidywanego 
okresu trwania życia. O wysokości 
świadczenia decyduje zatem wyso-
kość zgromadzonego kapitału… ale 
nie tylko. Okazało się bowiem, że 
wystarczy tylko podnieść prognozę 
przewidywanego okresu trwania 
życia a natychmiast spada średnia 
wysokość wypłacanych emerytur!”

W efekcie przeciętna emerytura z 
nowego systemu tylko nieco przewyż-

sza minimalną płacę, podczas gdy ze starego zbliżałaby się do przeciętnej 
pensji! Stary sposób byłby więc korzystniejszy dla emeryta, który dostawałby 

wyższe świadczenie, z kolei nowy jest korzystny … dla państwa, bo uprawniony 
do emerytury stał się dzisiaj mniej kosztowny dla budżetu. Obawiam się, że 
być może nadejdzie taki moment, że państwo powie mi wprost: jesteśmy w 
stanie zagwarantować ci tylko emeryturę minimalną, np.1200 złotych brutto 
… o ile przepracowałeś 40 lat, a o resztę obywatelu zatroszcz się sam, cho-
ciażby w opiece społecznej. Niestety, o tym, by powrócić do starego systemu 
naliczania emerytur, „Solidarność”, PiS i Prezydent - Elekt nic nie mówią. A 
jest okazja, referendum!

Jedno jest pewne. Emerytury będą niskie i wciąż zdumiewająco zróż-
nicowane, gdyż zbyt wiele grup zawodowych ma szczególne przywileje nie 
zawsze wynikające z rzeczywistej uciążliwości warunków pracy. Chociażby 
takie górnictwo. Nikt tu chyba nie ma nic przeciwko temu, by górnik dołowy 
miał wcześniejszą emeryturę, ale już takiej zgody nie może być dla osób, 
które nigdy nie zjechały pod ziemię a jedynie pracowały w kopalni. Podobnie 
w rolnictwie. Rolnik pracujący na roli - tak, ale już nie pseudo - rolnik, jak np. 
siedzący w ławach Parlamentu Europejskiego Janusz Korwin – Mikke. A takich 
tłustych kotów są w Polsce setki tysięcy. Jest o co walczyć!
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Obawiam się, że być może 
nadejdzie taki moment, że 
państwo powie mi wprost: 
jesteśmy w stanie zagwa-

rantować ci tylko emeryturę 
minimalną, np.1200 złotych 

brutto … o ile przepraco-
wałeś 40 lat– a o resztę 

obywatelu zatroszcz się sam, 
chociażby w opiece spo-

łecznej. Niestety, o tym, by 
powrócić do starego systemu 
naliczania emerytur, „Solidar-
ność”, PiS i Prezydent - Elekt 
nic nie mówią. A jest okazja

To nie będą  
leniwe wakacje

Zbigniew Grabiński

Na przejeździe kolejowym Wo-
łomin-Słoneczna szlabany opusz-
czane są automatycznie. Często, 
zarówno piesi jak i kierowcy, 
bagatelizują opuszczone zapory 
jak też ostrzeżenie dźwiękowe i 
próbują ominąć „przeszkodę”...  
Nie każdemu udaje się wyjść z 
takiej próby bez szwanku.

Tak było w miniony wtorek, 30 
czerwca, kiedy to na tym właśnie 
przejeździe kolejowym doszło do 
wypadku z udziałem samochodu 
osobowego Audi A6 i pociągu Ko-
lei Mazowieckich relacji Tłuszcz-
Warszawa. 

W samochód osobowy Audi 
A-6, którym kierowała 38. letnia 
Katarzyna K. (mieszkanka Wo-
łomina) uderzyła lokomotywa. 
Na szczęście dla pasażerów Audi 
pociąg nie jechał zbyt szybko. W 
wyniku wypadku poszkodowane 
zostały cztery osoby – kierowca i 
trójka pasażerów, którzy – według 
doniesień policji – z niezbyt cięż-

kimi obrażeniami ciała – trafili 
do szpitala

Według informacji policji ko-
bieta kierująca pojazdem była 
trzeźwa. W wyniku wypadku ruch 
pociągów na odcinku Wołomin - 
Tłuszcz został na pewien okres 
wstrzymany zaś pasażerowie 
pociągu zostali przeniesieni do 
specjalnie podstawionych auto-
karów komunikacji zastępczej. 
Wycofane były niektóre kursy 
pociągów między Wołominem, a 
Warszawą Wileńską. Jednak po 
zakończeniu wszystkich czynno-
ści odpowiednich służb wszystko 
wróciło do normy... wszystko, poza 
zaparkowanymi w sąsiedztwie 
przejazdu rowerami. Te zosta-
ły bowiem staranowane przez 
przesuwające się pod wpływem 
naporu lokomotywy auto

Wypadek wywołał, po raz 
kolejny dyskusję na temat bez-
pieczeństwa i rozwagi kierowców. 
Osoby korzystające często z 

tego przejazdu przekonują, że 
od dłuższego czasu regularnie 
„coś” tam się psuje więc często  
szlabany się nie otwierają. - 
Tworzy się monstrualny zator i 
jedynym ratunkiem jest wtedy 
takie kombinowanie, jak robiła 

Chciała 
ominąć szlaban 
– pojechała 
do szpitala

We wtorek (30 
czerwca) po godzinie 
15.00 na przejeździe 
kolejowym Wołomin-
Słoneczna w samo-
chód, który wjechał 
na tory przy opusz-
czonym szlabanie, 

uderzył pociąg Kolei 
Mazowieckich. Jak 

informuje Tomasz 
Sitek z KPP w Woło-
minie cztery osoby z 
lekkimi obrażeniami 

trafiły do szpitala.

to ta kobieta, tylko że wtedy robią 
to wszyscy i wygląda to naprawdę 
ciekawie, albo też szlabany się 
nie zamykają, nic nie mruga i też 
bywa ciekawie. Taki stan rzeczy 
mógł oduczyć ludzi normalnych 
zachowań i wyrobić z pozoru 
paranormalne nawyki... Sugeruję, 
że kobieta nie jest jedyną winną 
w tej sytuacji – napisał w komen-
tarzu do informacji o wypadku 
jeden z internautów. 

Zdecydowana większość ko-
mentatorów uważa jednak, że w 
takich przypadkach sami pro-
wokujemy nieszczęście, decydu-
jąc się na lekceważenie znaków 
ostrzegawczych. I trudno się z 
tym stwierdzeniem nie zgodzić. 
W przypadkach kiedy narażamy 
bezpieczeństwo własne jak i 
innych użytkowników dróg, po-
śpiech jest nie wskazany, warto 
poczekać aż szlabany pójdą w 
górę. 

Teresa Urbanowska 

UWAGA! Samochód nie wytrzymał starcia z pociągiem

Zarząd Powiatu Wołomińskiego, działając 
na podstawie art. 304 kodeksu postępowania 
karnego, w dniu 26 czerwca 2015 r. złożył 
w Prokuraturze Rejonowej w Wołominie 
zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa przez Piotra Uścińskiego.

Po wnikliwej analizie wszystkich dostęp-
nych dokumentów i zasięgnięciu dwóch 
niezależnych opinii prawnych, kierując się 
dbałością o interes powiatu wołomińskiego, 
w dniu 2 kwietnia 2015 roku Zarząd jednogło-
śnie zatwierdził zawartą ugodę z wykonawcą 
umowy na „Adaptację zabytkowego pałacu w 
Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne-
wyposażenie zespołu pałacowego”. Dzia-
łania Piotra Uścińskiego, jako kierownika 
zamawiającego doprowadziły do powstania 

roszczenia wykonawcy, według stanu na 
dzień 19 stycznia 2015 roku, na kwotę 1 106 
410,77 zł.

Zgodnie z zawartą przed mediatorem 
ugodą, Powiat Wołomiński ma zapłacić wyko-
nawcy kwotę 516 tys. zł. W ostatnich dniach 
po uprawomocnieniu się ugody dokonano 
wpłaty pierwszej raty w wysokości 172 tys. zł., 
co skutkuje powstaniem szkody finansowej 
Powiatu. Zgodnie z treścią art. 231 par. 1 kk 
Funkcjonariusz publiczny, który, przekra-
czając swoje uprawnienia lub nie dopełnia-
jąc obowiązków, działa na szkodę interesu 
publicznego lub prywatnego, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat trzech.

Podjęte przez Zarząd Powiatu Wołomiń-
skiego kroki prawne są oparte wyłącznie na 

obowiązujących przepisach i zostały podjęte 
w trosce o niedopuszczenie do naruszenia 
dyscypliny finansów publicznych i interes 
publiczny. Realizacja postanowień ugody 
zostanie pokryta z tegorocznej nadwyżki 
budżetowej powiatu, kosztem części zadań 
inwestycyjnych. Szczegółowy opis sprawy 
zawarcia odstąpienia od umowy z wykonawcą 
ww. zadania oraz korespondencja z Urzędem 
Zamówień Publicznych i organami ścigania, 
zawarte w powiadomieniu o popełnieniu 
przestępstwa są w dyspozycji Prokuratury 
Rejonowej w Wołominie.

W imieniu Zarządu Powiatu  
Wołomińskiego

Wicestarosta Adam Łossan, 
Członek Zarządu Mariusz Dembiński

Oświadczenie Starostwa Powiatowego w Wołominie - Wołomin 29 czerwca 2015

Oświadczenie Piotra Uścińskiego
Zgłoszenie mnie do prokuratury przez 

obecny Zarząd Powiatu jest atakiem czysto 
politycznym związanym ze zbliżającymi 
się wyborami parlamentarnymi. Zarzuty są 
bezpodstawne, w dodatku czekano wiele 
miesięcy, aby prokuratura przed wyborami 
nie zdążyła oddalić tych bezpodstawnych 
zarzutów. Widocznie nie wiedząc jeszcze 
czy w ogóle będę kandydował już koledzy 
z PO i PSL uważają mnie za mocnego 
kandydata PiS. Sam starosta Rakowski 
poinformował mnie (mam na to świadka), 
że jego zdaniem prokuratura nie przed-
stawi mi żadnych zarzutów (czyli umorzy 
postępowanie) oraz, że gdybym nie kry-
tykował wcześniej w prasie wypłaty przez 
obecny zarząd odszkodowania i gdyby nie 

krytyka jego działań ze strony radnych 
powiatowych PiS, to on nie zgłaszałby 
sprawy do prokuratury. To potwierdza, że 
zgłoszenie wynika z przyczyn politycznych 
a nie przekonania obecnego starosty o 
jakimkolwiek przestępstwie popełnionym 
przeze mnie.

Faktem jest, że wykonawca nie poradził 
sobie w Chrzęsnem. Stan zaawansowania 
prac pod koniec umowy był bardzo mały. 
Służby starostwa uznały, że najlepszym 
rozwiązaniem jest odstąpienie od umowy, 
rozliczenie się za zrealizowaną cześć prac, 
naliczenie kar wg umowy i ogłoszenie no-
wych przetargów. Gdyby nie to, zapewne 
do tej pory inwestycja w Chrzęsnem by-
łaby rozgrzebana. Wykonawcy nie należało 

wypłacać odszkodowania, a jego wypłata 
nastąpiła w wyniku zawarcia dobrowolnej 
ugody przez obecny zarząd. Opinie praw-
ników są podzielone, ale moim zdaniem 
Ci, którzy twierdzą, że odstąpienie od 
umowy nie było z winy wykonawcy po 
prostu nie zapoznali się z całością doku-
mentacji.

Odrębną kwestią jest fakt, że HEN-
MAR wyłudził zamówienie podając nie-
prawdziwe informacje przy przetargu. 
UZP ustalił to jednak prowadząc wielo-
miesięczne postępowanie. Jednak komisja 
przetargowa nie miała tej wiedzy rozstrzy-
gając przetarg, tym bardziej ja akceptując 
jej rozstrzygnięcie

Piotr Uściński
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UWAGA!!! Przerwa wakacyjna
Mecenas Małgorzata Szczawińska 

doradzająca 
w obszarze prawa pracy i zagadnień pracowniczych.

oraz Radca prawny Mariusz Astasiewicz 
w obszarze prawa rodzinnego, 

antywindykacji, ubezpieczeń majątkowych i pokrewnych.

zapraszają do konsultacji prawnych od 15 września

Zapraszamy do siedziby 
Mazowieckiego Forum Biznesu, Nauki i Kultury 

w Wołominie ul. Wileńska 36a

Gdy wierzyciel żąda zapłaty 
długu zmarłego bliskiego
Mariusz Astasiewicz 
radca prawny

radca prawny
Mariusz astasiewicz

 Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Powstańców 47 lok. 16

05-091 Ząbki
tel. 694 315 734

Zgłosiła się do mnie Pani, do 
której jeden ze SKOK-ów przesłał 
wezwanie do zapłaty niespłaconej po-
życzki po zmarłym ojcu. Ta zdziwiła 
się ogromnie, nic nie wiedziała o ta-
kiej pożyczce, a tata zmarł ponad rok 
temu. Co w takiej sytuacji robić?

Zanim zdecydujemy się na przy-
jęcie spadku po zmarłym bliskim, 
zapoznajmy się z jego sytuacją ma-
jątkową, przejrzyjmy wszystkie doku-
menty czy w korespondencji nie było 
żadnych wezwań do zapłaty, wyroków, 
nakazów zapłaty. Jeśli znajdziemy 
umowy, dowiedzmy, czy są na nich 
jakieś długi. 

Gdy okaże się, że scheda po zmar-
łym jest zadłużona, to mamy pół roku 
od dowiedzenia się o swym powołaniu 
do spadku na złożenie oświadczeń:  
 o odrzuceniu spadku;  o przyjęciu 
spadku z dobrodziejstwem inwenta-
rza;  o prostym przyjęciu spadku.

Oświadczenie pierwsze można 
złożyć w sądzie, jak i przed notariu-
szem. Wtedy zostaniemy wyłączeni 
od dziedziczenia, jakbyśmy nie dożyli 
otwarcia spadku. 

Jest tylko małe ale… Gdy od-
rzucimy spadek z pokrzywdzeniem 
wierzycieli, to każdy z nich, których 
wierzytelność istniała w chwili od-
rzucenia spadku, będzie mógł żądać 
przed sądem uznania odrzucenia 
spadku za bezskuteczne w stosunku 
do takiego wierzyciela. Ratunkiem 
są terminy. Otóż wierzyciel na drogę 
sądową ma tylko pół roku od chwili 
uzyskania informacji o odrzuceniu 
spadku. Nie może jednak w ogóle 
żądać już bezskuteczności po upływie 
trzech lat od odrzucenia spadku. 

Drugim wyjściem jest oświadcze-
nie o przyjęciu spadku z dobrodziej-
stwem inwentarza. 

Gdy w ciągu pół roku nie zło-
żymy żadnego oświadczenia, to 
będzie oznaczało, że przyjęliśmy 
spadek wprost, tj. ze wszelkimi dłu-
gami. Wówczas majątek spadkowy 
„zmiesza” się z naszym majątkiem 
osobistym, a wierzyciel będzie mógł 
dochodzić swych należności także 
z naszego prywatnego majątku, po-
większonego nabytą schedę. 

Uwaga! Od 18 października 2015 
r. sytuacja się odwróci, tj. w przypadku 
braku jakiegokolwiek oświadczenia, 
zasadą będzie przyjęcie spadku z 
dobrodziejstwem inwentarza. 

Przyjęcie spadku w ten sposób 
(obecnie) wymaga złożenia oświad-
czenia (przed sądem lub notariu-
szem). W takim wypadku majątek 
spadkodawcy jest „spisywany”, 
tworzy się inwentarz i gdy taki ma-
jątek przyjmiemy, nie „miesza się” 
on z naszym majątkiem prywatnym. 
Wówczas wierzyciel będzie mógł 
żądać świadczenia tylko z majątku 
objętego inwentarzem (spisanego). 

Tu wystarczy, by tylko jeden 
spadkobierca przyjął spadek 
w taki sposób, bo wówczas 
przyjmuje się, że pozostali 
spadkobiercy też przyjęli 
spadek z dobrodziejstwem 
inwentarza. Taki sposób 
może być kosztowny, bo 
wtedy komornik musi spisać 
aktywa spadkowe i je oszaco-
wać, plus jest taki, że szacuje 
też wartość zobowiązań. 

Taki sposób spadkobrania może 
być korzystny, co jednak nie doty-
czy sytuacji, gdy w skład spadku 
wchodzi nieruchomość obciążona 
hipoteką. Wówczas wierzyciel hi-
poteczny (np. bank) dalej może 
egzekwować swoje należności z 
nieruchomości bez względu na 
przyjęcie spadku z dobrodziej-
stwem inwentarza. 

Pamiętać należy, że dopóki nie 
dojdzie do działu spadku (gdy jest 
więcej niż jeden spadkobierca), 
wszyscy spadkobiercy odpowiadają 
za długi spadkowe solidarnie, a 
wierzyciel może żądać świadczenia 
od jednego, od wszystkich spadko-

bierców, bądź wg swego wyboru. 
Działu spadku można dokonać 
umownie, a w przypadku gdy mamy 
do czynienia z nieruchomością – 
obowiązkowo przed notariuszem; 
zaś w przypadku przedsiębiorstwa 
– z podpisami notarialnie poświad-
czonymi. Działu spadku można 
również dokonać przed sądem. 

Wierzyciel sam może złożyć wnio-
sek o stwierdzenie nabycia spadku 
przeciwko spadkobiercom. 

Ratunkiem dla spadkobierców 
może więc być odrzucenie spadku lub 
przyjęcie go z dobrodziejstwem in-
wentarza. Pomocny może się okazać 
także zarzut przedawnienia, pożyczki  
przedawniają się po trzech latach.  

Jest tylko małe ale…  
Gdy odrzucimy spadek  
z pokrzywdzeniem wie-
rzycieli, to każdy z nich, 
których wierzytelność 
istniała w chwili odrzuce-
nia spadku, będzie mógł 
żądać przed sądem uzna-
nia odrzucenia spadku za 
bezskuteczne w stosunku 
do takiego wierzyciela. 
Ratunkiem są terminy. 

Absolutorium dla 
Burmistrza Ząbek

Na czerwcowej sesji Rady Miasta Ząbki, radni podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium burmi-
strzowi miasta Ząbki Robertowi Perkowskiemu, za wykonie budżetu w 2014 roku.

Sprawozdanie finansowe z reali-
zacji budżetu przedstawiła skarbnik 
miasta Ząbki Elżbieta Żmijewska. 
Zgodnie z przedstawionym spra-
wozdaniem dochody miasta Ząbki 
w 2014 r. zrealizowano w 103% na 
kwotę niemal 113 mln zł, natomiast 
wydatki w 92% na kwotę ponad 110 
mln, w tym na inwestycje wydano 
ponad 32 mln zł. 

Do największych, zakończonych 
w Ząbkach inwestycji w 2014r. nale-
żą: „Budowa tunelu pod torami ko-
lejowymi w ciągu ulic Orla – Wojska 
Polskiego”,  oraz „Budowa Centrum 
Turystyczno – Rekreacyjno – Spor-
towego - krytej pływalni”, których 
koszt w omawianym roku, wyniósł 
odpowiednio - ponad 11 mln 700 
tys zł. oraz niespełna 5 mln zł. W 
2014 prowadzono wiele prac inwe-
stycyjnych na drogach gminnych, 
w sumie za kwotę 3 mln 843 tys. zł, 
m.in. na ulicy Kombatantów, Wio-
sennej, Malczewskiego, Rómmla, 
Ogrodowej, Jeziornej, Błękitnej, 
Zimnej, Bortnowskiego, Żwirki, 
Piotra Skargi, Sienkiewicza, Mo-
niuszki, Sassanki, Nowoziemowita, 
I Brygady i Sosnkowskiego. Prowa-
dzono także prace inwestycyjne dot. 
oświetlenia drogowego w ul. Wojska 
Polskiego na odcinku od tunelu do 
ronda na skrzyżowaniu ul. Wojska 

Polskiego i ul. Leszyckiego oraz na 
ul. Zycha. 

Ząbki, w których przybywa miesz-
kańców, zadbały o rozbudowę infra-
struktury oświatowej. Na rozbudowę 
szkół ząbkowskich nr 2 i nr 3 (roz-
poczęcie rozbudowy) w roku 2014 
wydano ponad 3 mln zł. Ponadto w 
budynkach szkół zmodernizowano 
sale lekcyjnych i centralne ogrzewanie. 
Przy Szkole Podstawowej nr 1 wybu-
dowano plac zabaw. Wybudowano 
także nową siedzibę dla Świetlicy 
Środowiskowej nr 1 w Ząbkach, a w 
Parku Miejskim im Szuberta, miasto 
korzystając ze środków unijnych, 
wybudowało tor rolkowy. Biorąc, pod 
uwagę wciąż rosnącą liczbę miesz-
kańców, miasto Ząbki wykupiło grunt 
pod przyszłą budowę nowej szkoły, 
zlokalizowany przy ul. Andersena i ul. 
Powstańców w Ząbkach. 

W związku z nowymi zadaniami 
z zakresu gospodarki odpadami 
komunalnymi wybudowano punkt 
selektywnej zbiórki odpadami komu-
nalnymi przy ul. Zycha w Ząbkach 
oraz pierwszą toaletę publiczną w 
mieście. 

Miasto dokonało renowacji kwate-
ry żołnierzy 80 Pułku Piechoty Wojska 
Polskiego na Cmentarzu Parafialnym 
w Ząbkach, korzystając ze środków 
zewnętrznych od wojewody. 

Chcąc umożliwić rozwój lokalnej 
przedsiębiorczości miasto przystąpiło 
do Lokalnego Funduszu Pożyczkowe-
go „Samorządowa Polska” Ząbki sp. 
z o.o. oraz do Krajowego Funduszu 
Poręczeniowego „Samorządowa 
Polska”, umożliwiając tym samym 
mikro i małym przedsiębiorstwom 
korzystanie z poręczeń i pożyczek na 
atrakcyjnych warunkach. 

Wydatki inwestycyjne w roku 2014 
stanowiły 29% budżetu miasta. Na 
inwestycje pozyskano środki unijne 
w wysokości 12 mln zł. oraz 2 mln 500 
tys. zł. pozyskano ze źródeł zewnętrz-
nych od PKP PLK oraz ze Starostwa 
Powiatu Wołomińskiego. 

Miasto Ząbki na zadania bieżące w 
roku 2014 przeznaczyło 78 mln zł tj. na 
zapewnienie funkcjonowania szkol-
nictwa podstawowego, gimnazjalnego, 
przedszkolnego, na zapewnienie 
transportu lokalnego – komunikację 
ZTM, na nieodpłatną komunikację 
miejską linii Ząbki 1, Ząbki 2, na 
zapewnienie bezpieczeństwa publicz-
nego, na zadania z zakresu ochrony 
zdrowia, dot. gospodarki mieszkanio-
wej oraz na opiekę społeczną. 

Władze miasta zachęcają miesz-
kańców do meldowania się w Ząb-
kach. Szacuje się, że mieszka tu ok. 
46% niezameldowanych miesz-
kańców, a taka sytuacja powoduje, 
że miasto ma znacznie mniejsze 
dochody z tytułu udziału w podatkach 
od osób fizycznych, co ogranicza 
rozwój miasta i ma istotny wpływ na 
warunki życia mieszkańców. Jednak 
pozytywnym zjawiskiem, rokującym 
na przyszłość, są wzrastające dochody 
miasta z PIT. 

Po udzieleniu absolutorium, bur-
mistrz Robert Perkowski podziękował 
radnym, dyrektorom i kierowni-
kom jednostek organizacyjnych oraz 
współpracującym z nim urzędnikom 
i wszystkim, którzy przyczynili się do 
wykonania budżetu miasta Ząbki za 
2014 roku. 

Iwona Potęga

Wydatki inwestycyjne w 
roku 2014 stanowiły 29 
procent budżetu Miasta 
Ząbki. Na inwestycje 
pozyskano środki unijne 
w wysokości 12 mln 
zł. oraz 2 mln 500 tys. 
zł. pozyskano ze źródeł 
zewnętrznych od PKP 
PLK oraz ze Starostwa 
Powiatu Wołomińskiego. 

Sesja absolutoryjna w Ząbkach przebiegała bez większych niespodzianek

Prawie 400 tys. dla Marek 
na inicjatywy ekologiczne!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał kwotę 387.531,25 zło-
tych na realizację 17 inicjatyw ekologicznych zgłoszonych przez mieszkańców Marek. Fundacja 
Sendzimira podpisała umowę z NFOŚGW na dofinansowanie w 100% projektu „EkoMarki - oby-
watelskie inicjatywy lokalne na rzecz środowiska” składającego się z inicjatyw mieszkańców 
Marek zgłaszanych w celu poprawy stanu środowiska naturalnego w naszym mieście.

29 grudnia 2014 roku bur-
mistrz Jacek Orych podpisał list 
intencyjny z prezes Fundacji 
Sendzimira Karoliną Maliszew-
ską w sprawie współpracy przy 
przygotowaniu i realizacji projektu 
EkoMarki - obywatelskie inicjaty-
wy lokalne na rzecz środowiska. 
Projekt ten umożliwił zgłaszanie 
inicjatyw obywatelskich związa-
nych z ochroną środowiska przez 
mieszkańców Marek, a następnie, 
w przypadku uzyskania dofinanso-
wania z NFOŚiGW, ich wspólną 
realizację.

W styczniu 2015 roku miesz-
kańcy i organizacje społeczne 
zgłosili ponad 40 propozycji ini-
cjatyw, które następnie zostały 
zweryfikowane i ocenione przez 
Fundację Sendzimira we współ-
pracy z Wydziałem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
Urzędu Miasta Marki. Spośród 
wszystkich zgłoszonych inicjatyw 
Fundacja Sendzimira do projektu 
EkoMarki wytypowała 20, które 
umieszczone zostały we wniosku 
o dofinansowanie w ramach pro-
gramu priorytetowego Edukacja 
Ekologiczna.

Do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej wpłynęło 59 wniosków 
z całej Polski. Wymogi formalne 
według kryteriów selekcji spełniły 
42 wnioski, z których 24 oceniono 
pozytywnie. Marecki wniosek, jako 
jeden z czterech z województwa 
mazowieckiego, otrzymał pozy-
tywną ocenę i został rekomendo-
wany do 100% dofinansowania.

Po negocjacjach przeprowa-
dzonych przez Fundację Sen-
dzimira i NFOŚiGW na temat 

kosztów i warunków realizacji 
projektu podpisano umowę, w 
wyniku której na realizację 17 
inicjatyw mieszkańców Marek 
przeznaczona zostanie kwota 
387.531,25 złotych.

- Projekt „EkoMarki” to kolej-
ne działanie angażujące lokalną 
społeczność we wspólną pracę 
na rzecz naszej małej ojczyzny. 
Mieszkańcy Marek zostali do-
cenieni za swoją kreatywność. W 
trakcie przygotowania wniosku 
pojawiło się wiele cennych inicja-

tyw. 17 z nich uda się sfinanso-
wać, dzięki środkom pozyskanym 
z Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Będziemy zabiegali o 
środki z innych źródeł, aby po-
zostałe pomysły zgłoszone przez 
mieszkańców również doczekały 
się realizacji – mówi Jacek Orych, 
burmistrz miasta Marki.

Dzięki realizacji projektu 
„EkoMarki” powstaną m.in. 
ogrody deszczowe przy dwóch 
szkołach podstawowych, pojawią 
się budki lęgowe dla ptaków, 
domki dla owadów zapylających, 
nowe nasadzenia na miejskich 
skwerach, czy też pomosty nad 
zbiornikiem Meksyk.

Przed przystąpieniem do re-
alizacji projektu podpisane zo-
stanie porozumienie pomiędzy 
Fundacją Sendzimira a Miastem 
Marki w sprawie dalszej współ-
pracy. Wkrótce autorzy inicjatyw 
zostaną zaproszeni do mareckie-
go ratusza na spotkanie, podczas 
którego omówione zostaną zasady 
realizacji inicjatyw oraz przed-
stawione zostaną ostateczne 
kosztorysy.

29 grudnia 2014 roku bur-
mistrz Jacek Orych (na zdję-
ciu) podpisał list intencyjny z 
prezes Fundacji Sendzimira 
Karoliną Maliszewską w 
sprawie współpracy przy 
przygotowaniu i realizacji 
projektu EkoMarki - obywa-
telskie inicjatywy lokalne na 
rzecz środowiska. W styczniu 
2015 roku zgłoszono ponad 
40 propozycji inicjatyw... 
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Aspen lider w branży sprzątania zatrudni 

OSOBY  DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI 
na obiektach wielkopowierzchniowych 

w następujących lokalizacjach:

- Janki ul. Mszczonowska 661 991 573
- Marki ul. Piłsudskiego 661 991 573
- Łomianki ul. Brukowa 661 991 573
- Piaseczno ul. Puławska 661 582 173

- Warszawa Okęcie al. Krakowska 661 991 544

ZAKRES ZADAŃ:
Utrzymanie czystości na obiekcie• 
Obsługa wózka serwisowane i maszyn czyszczących• 
Dobór odpowiednich środków czyszczących• 

OCZEKUJEMY: 
łatwości przyswajania nowych sposobów pracy (środki, sprzęt)• 
zaangażowania i sumienności• 

Mile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub mailo-
wy kadry@aspen.pl.

Place zabaw dla dzieci  
powinny być bezpieczne

Wakacje wystartowały. – A co z placami zabaw w gminie? – zapytaliśmy wołomińską burmistrz Elżbietę Ra-
dwan. – Tak jak zapowiedzieliśmy do 8 lipca zakończą się prace związane z montażem nowych urządzeń na 
placach zabaw. Dzięki temu będzie można korzystać z tych placów już za kilka dni – dowiedzieliśmy się.

Fatalny stan techniczny i liczne, 
wieloletnie zaniedbania – takie 
wnioski płyną z przeprowadzonego 
przez miejskie służby technicz-
ne, okresowego przeglądu stanu 
technicznego placów zabaw i ich 
konserwacji. 

Wnioski te zgodne są również 
z kontrolą przeprowadzoną przez 
Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego. Jak się bowiem 
okazało, ogromna liczba urządzeń 
zabawowych nie nadawała się do 
dalszego użytku i wymagała na-
tychmiastowej naprawy. Dlatego 
podjęta została decyzja o zde-
montowaniau wadliwych zabawek 
i elementów, a w przypadku dwóch 
lokalizacji podjęto decyzję o całko-
witej ich rozbiórce.

Jeszcze w czerwcu firma Apis, 
która wygrała przetarg na dostawę 
oraz montaż urządzeń zabawo-
wych w ramach zadania inwesty-
cyjnego pn. „Doposażenie placów 
zabaw” rozpoczęła intensywnie 
prace. 

W pierwszej kolejności przy-
stąpiono do montażu rozebranego 
całkowicie placu zabaw przy ul. 
Reja. Obecnie trwają tam  prace 
związane z montażem urządzeń. 
Już za kilka dni dzieci będą mo-
gły bezpiecznie spędzać w tym 
miejscu czas korzystając m.in 
z dużego zestawu zabawowego 
i sprawnościowego, czy dwóch 
nowych huśtawek.

– Naszym obowiązkiem jest 
zapewnienie bezpiecznej strefy za-
baw dla najmłodszych mieszkań-
ców Wołomina – mówi burmistrz 
Elżbieta Radwan. – W tym roku 
przeznaczyliśmy na doposażenie 
placów zabaw ponad 140 tys. zł i 

zdecydowaliśmy się na moderni-
zację tych, które najbardziej tego 
potrzebowały. Zapewniam, że bę-
dziemy reagować na bieżąco, by do 
takich zaniedbań jakie zastaliśmy 
już nigdy nie doszło – dodaje.

Dzięki trwającej modernizacji 
doposażony zostanie m.in. plac 
zabaw przy ulicy Koper-
nika,

Warszawskiej, 
przy zbiegu uli-
cy Sikorskiego 
i Wileńskiej, 
na rogu ulicy 
Partyzantów 
i Legionów 
oraz przy uli-
cy Kościelnej 
i Reja. Do-
datkowo na 
placu zabaw 
w Nowych Li-
pinach usytu-
owa-

nym przy ulicy Pogodnej prze-
sunięto ogrodzenie i jedno z 
urządzeń zabawowych, aby zapew-
nić strefę bezpieczną dzieciom 
bawiącym się na nim zaś plac przy 
ulicy Błotnej został ogrodzony i 
wyposażony w nowe urządzenia 
zabawowe.

Pierwotnie planowano doposa-
żyć także plac zlokalizowany przy 

ulicy Czwartaków. Jednak do czasu 
rozstrzygnięcia kwestii prawnych 
dotyczących działki, na której się 
on znajduje, nie jest to możliwe. 
Na dzień dzisiejszy gmina będzie 
procedowała w kierunku nabycia 
prawa własności tej nieruchomości 
poprzez przeprowadzenie proce-

dury jej zasiedzenia.
Stan urządzeń za-

bawowych w pozosta-
łych lokalizacjach, 
np. przy ulicy Mo-
niuszki i Wiosen-

nej w Wołomi-
nie, przy ulicy 
Wyszyńskiego w 
Majdanie, przy 

ulicy Pogodnej i Rolnej w No-
wych Lipinach, czy Kwitnącej w 
Starych Lipinach, określono jako 
zadowalający i w związku z tym, 
zadecydowano o doposażeniu w 
pierwszej kolejności tych placów 
zabaw, które wymagały natychmia-
stowej interwencji.

– Należy przypomnieć, że gmi-
na może inwestować jedynie na 

tych placach zabaw, których jest 
właścicielem, zaś w przypadku 
spółdzielczych czy wspólnotowych 
placów, będziemy podpisywać z 
właścicielami gruntu stosowne 
porozumienia. Zależy nam na 
tym, aby wszystkie dzieci w gmi-
nie Wołomin miały równy dostęp 
do atrakcji i mogły bezpiecznie i 
radośnie spędzać czas – dodaje 
burmistrz Elżbieta Radwan.

– Kolejnym problemem, z 
którym się zetknęliśmy, a który 
musi być rozwiązany, jest ubez-
pieczenie wszystkich placów 
zabaw. W takich miejscach może 
łatwo dojść do kontuzji malucha i 
wysoce nieodpowiedzialnym był 

brak ubezpieczenia tych miejsc 
– wyjaśnia nasza rozmówczyni do-
dając, że ma jeszcze nową – dobrą 
wiadomość.

– W budżecie gminy zabez-
pieczyliśmy kolejne środki na 
doposażenie pozostałych placów 
zabaw oraz na tak zwane siłownie 
pod chmurką dla dorosłych miesz-
kańców gminy - informuje.

– W tym roku przeznaczyliśmy na 
doposażenie placów zabaw ponad 140 
tys. zł i zdecydowaliśmy się na moder-

nizację tych, które najbardziej tego 
potrzebowały. Zapewniam, że 
będziemy reagować na bieżą-

co, by do takich zaniedbań 
jakie zastaliśmy już nigdy nie 
doszło. Nasze dzieci powinny 
mieć bezpieczne place zabaw 

– mówi Elżbieta Radwan, 
wołomińska burmistrz

Wszystkich zgromadzonych, 
w imieniu prezesa Fundacji 
Dziedzictwo Nadbużańskie, 
powitał Przewodniczący Rady 
Fundacji  profesor Jacek 
Weiss, były wiceminister 
kultur y,  któr y w swym 
wystąpieniu nie ukrywał 
zadowolenia i satysfakcji, 
że dzięki staraniom wielu 
ludzi skupionych wokół 
kierowanej przez niego 
Rady i Pana Wojciecha Urma-
nowskiego pomysłodawcy 
całego przedsięwzięcia, 
udaje się zachować dla 
przyszłych pokoleń 
chociaż namiastkę 
dziedzictwa kul-
turowego naszych 
przodków. Po sym-
bolicznym przecię-
ciu wstęgi prawie 
setka zgromadzonych 

gości wysłuchała wykładu o tym 
jak wyglądało życie drobnej 

szlachty na przełomie XIX 
i XX w. W dalszej części 
wydarzenia etnograf Jacek 
Żukowski wraz z rysow-
nikiem Piotrem Karsznią 
poprowadzili „Melodię 

węgla i papie-

ru” interesującą prelekcję po-
łączoną z rysowaniem na żywo. 
Całe wydarzenie było częścią 
realizowanego przez Fundację 

Dziedzictwo Nadbużańskie 
projektu „Rewitalizacja i dosto-
sowanie do potrzeb odwiedza-
jących tradycyjnego budynku z 
pocz. XX wieku”, współfinan-
sowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Ryby, w ramach 
którego przewidziano działania 
zmierzające do dostosowania 
terenu Skansenu, do bieżą-
cych potrzeb odwiedzających, 
to jest utworzenie:   punk-

tu recepcyjnego tur ystów 
odwiedzających Skansen  
 miejsca, w którym pro-

wadzone są warsztaty 
historyczne, etnogra-
ficzne i plastyczne 
dla dzieci i młodzieży 
oraz osób dorosłych 
  biura i pomiesz-
czeń administracyj-
nych Fundacji, która 
dotychczas nie miała 
takiego miejsca. 

Pozostałymi dzia-
łaniami, realizowanymi 

w projekcie, które służą 
zaspokojeniu potrzeb od-

wiedzających Kuligowski 
Skansen było zainstalowanie 
w pobliżu Chaty z Kuligowa 
placu zabaw dla dzieci oraz 
częściowe wykonanie moni-
toringu na terenie obiektu, 
które przyczyni się do poprawy 
bezpieczeństwa. 

Wszyscy odwiedzający w ostatnią sobotę, 27 czerwca, Kuligów mogli być świadkami uroczystej 
chwili. W obecności przedstawicieli Zarządu Województwa Mazowieckiego, Marszałka Adama 
Struzika, Członków Zarządu Województwa Mazowieckiego – Elżbiety Lanc i Wiesława Raboszuka, 
wicestarosty Powiatu Wołomińskiego Adama Łossana, Prezesa Lokalnej Grupy Rybackiej Zalewu 
Zegrzyńskiego, Edwarda Trojanowskiego, oraz innych licznie zgromadzonych gości, odbyło się 
oficjalne otwarcie kolejnego obiektu, który służyć będzie zwiedzającym. 

Nowe atrakcje  
w Kuligowskim Skansenie

Po symbolicznym 
przecięciu wstęgi pra-
wie setka zgromadzonych gości wysłucha-
ła wykładu o tym jak wyglądało życie drob-
nej szlachty na przełomie XIX i XX w. W dalszej 
części wydarzenia etnograf Jacek Żukowski  
wraz z rysownikiem Piotrem Karsznią poprowa-
dzili „Melodię węgla i papieru” interesującą  
prelekcję połączoną z rysowaniem na żywo. 

Uprzejmie informUjemy, 
że od 1 lipca 2015 roku 

obsługa Mieszkańców Gminy Wołomin 
w sprawach dotyczących 

gospodarki odpadami 
odbywać się będzie w Urzędzie Miejskim 

w Wołominie, ul. Ogrodowa 4 
w godzinach pracy Urzędu, 
tj. poniedziałek 09.00-19.00, 
wtorek-czwartek 08.00-16.00

 i piątek 08.00-14.00.
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Formy wyjazdowe
Organizator Adres realizacji zajęć Termin Nazwa imprezy Wiek dzieci Odpłatność Planowana liczba 

uczestników
Dane kontaktowe

1 Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, 
ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa

Stanica obozowa Hufca ZHP Lublin w Wygnańczycach 04.07.2015–19.07.2015 Obóz harcerski Dzieci w wieku szkolnym 965,76 zł 45 osób Norbert Krupa, wolomin@zhp.pl 

2 Klub Karate Kyokushin Wołomin,  
al. Armii Krajowej 81, 05-200 Wołomin

Hotel Orle, ul. Lazurowa 8, 80-680 Gdańsk 28.06.2015–08.07.2015 Obóz karate Dzieci i młodzież w wieku 
szkolnym

1 477,00 zł 15 osób Tomasz Lenkiewicz,  tel.  605-857-585

3 Międzyszkolny Uczniowski Klub Siatkówki „Huragan” 
Wołomin, ul. Korsaka 4, 05-200 Wołomin

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku,  
Plac Narutowicza 14, 82-200 Malbork

16.08.2015–28.08.2015 Obóz siatkarski Dzieci i młodzież w wieku 
szkolnym

915,00 zł 70 chłopców Karol Małolepszy, tel. 790-020-034

4 Klub Sportowy „Mazowiecka Akademia Sportu”,  
ul. Wileńska 51 a, lok. 213, 05-200 Wołomin

Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego,  
ul. Armii Krajowej 6, 08-330  Kosów Lacki

12.07.2015–18.07.2015 Camp letni w Kosowie Lackim 2015, sportowy 
obóz piłkarski

Dzieci z roczników 
2001–2008

560,00 zł 35 osób Rafał Wyszkowski, tel. 796-147-345

5 Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej,  
ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa

Willa „Gutowa”, ul. Hrube Wyżne 12, 34-500 Zakopane 13.07.2015–26.07.2015 Wakacyjna Przygoda z Caritas – Idealny 
Wolontariusz

Dzieci w wieku 8–15 lat 1 000,00 zł 40 osób Renata Kęder, tel. 608-608-425, rkeder@caritas.pl oraz 
Paulina Zawisza, tel. (22) 619-44-76, pzawisza@caritas.pl 

6 Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej,  
ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa

Muszyna – Dom Wczasowy „Szczyt”, ul. Zielona 32,  
33-370 Muszyna

13.07.2015–26.07.2015 Wakacyjna Przygoda z Caritas – Idealny 
Wolontariusz

Dzieci w wieku 8–15 lat 1 000,00 zł 43 osoby Renata Kęder, tel. 608-608-425, rkeder@caritas.pl oraz 
Paulina Zawisza, tel. (22) 619-44-76, pzawisza@caritas.pl 

7 Uczniowski Klub Sportowy „Huragan”,  
ul. Lipińska 16, 05-200 Wołomin

Gimnazjum im. Jana Pawła II, ul. Sikorskiego 12,  
87-850 Choceń

15.08.2015–27.08.2015 Obóz koszykarski Dzieci ze szkoły podstawo-
wej (klasy IV-VI) oraz  
z gimnazjum

950,00 zł 50 dziewcząt Ryszard Zahn, tel. 728-479-693 oraz Sławomir Bujniak,   
tel. 604-591-785

8 Towarzystwo Skautowe Horn, al. Armii Krajowej 34, 
05-200 Wołomin

Towarzystwo Skautowe Horn, al. Armii Krajowej 34,  
05-200 Wołomin

27.06.2015–05.07.2015 Skautowe Lato 2015 Dzieci w wieku 6–19 lat 1 257,50 zł 32 osoby Tomasz Pękalski, tel.501-211-027, t22@op.pl

9 Towarzystwo Skautowe Horn, al. Armii Krajowej 34, 
05-200 Wołomin

Wielkie Jeziora Mazurskie-Ruciane Nida-Giżycko-Ryn-
Mikołajki

15.08.2015–23.08.2015 Skautowe Lato 2015 Dzieci w wieku 6–19 lat 1 557,50 zł 8 osób Tomasz Pękalski, tel.501-211-027, t22@op.pl

Inne formy aktywności
Organizator Adres realizacji zajęć Termin Nazwa imprezy Wiek dzieci Odpłatność Planowana liczba 

uczestników
Dane kontaktowe

1 TPD Duczki Duczki, ul. Szosa Jadowska 37, 05-200 Wołomin 29.06.2015–10.07.2015 „Lato z TPD 2015” 8–15 lat bezpłatne 20 osób Iwona Kamińska, tel. 606-923-640                   

2 Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Królowej Jadwigi w Wołominie

ul. Poprzeczna 6, 05-200 Wołomin 06.07.2015–22.08.2015 Gry i zabawy pod nadzorem animatorów sportu 7–13 lat bezpłatne 30 osób Alicja Olszewska, tel. (22) 776-42-21   

3 Zespół Szkół nr 2 w Wołominie al. Armii Krajowej 81, 05-200 Wołomin 03.08.2015–31.08.2015 Treningi koszykówki 15–18 lat bezpłatne 25 osób Zbigniew Kulma, tel. 605-737-991  

4 Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich ul. Nałkowskiego 17, 05-200 Wołomin spotkania w każdą środę w okresie 
01.07.2015–29.08.2015,  
o godz. 11:00 

Spotkania literackie dla dzieci (czytanie wierszy 
i bajek)

3–7 lat bezpłatne bez ograniczeń (22) 786-22-19

5 Ośrodek Pomocy Społecznej Wołomin  
i Zespół Interdyscyplinarny

Hotel Livia Wołomin (sala konferencyjna), ul. Mariańska 9A, 
05-200 Wołomin

17.08.2015–21.08.2015 Warsztaty „Wakacyjny Wołomin - Tydzień 
Przygód z OPS”

9–12 lat bezpłatne 25 osób Małgorzata Gałan, Beata Michalik, tel. 513-020-638 

6 Zespół Szkół nr 1 w Wołominie ul. M. Sasina 33, 05-200 Wołomin raz w tygodniu, w każdy ponie-
działek w okresie 29.06.2015–
03.08.2015 (w sumie 6 spotkań) 

Gra zespołowa w koszykówkę Uczniowie  I LO   
im. W. Nałkowskiego   
w Wołominie 

bezpłatne 15 osób Kamila Wójcik, Jacek Lonik - nauczyciele ZS nr 1, tel. (22) 
776-34-46  

7 Zespół Szkół nr 3  w Wołominie Boiska ORLIK 2012 Wołomin, ul. Kazimierza Wielkiego 1, 
05-200 Wołomin

29.06.2015–31.08.2015 Zajęcia piłki nożnej i koszykówki 11–18 lat bezpłatne wszyscy chętni Waldemar Stepczyński, tel. 607-048-602 

8 Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Nałkowskiej  
w Wołominie 

Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie, ul. Wileńska 32, 
05-200 Wołomin

07.07.2015–30.07.2015 r. we 
wtorki i czwartki, godz. 11:30–13:00

„ Złap byka za rogi” – Gramatyka i ortografia 
na wesoło

7–11 lat bezpłatne 30 osób Ewa Koc, tel. (22) 776-29-53, 519-723-455  

9 Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Nałkowskiej  
w Wołominie

Miejska Biblioteka Publiczna Filia Ossów, ul.  Matarewicza 
113, 05-230 Ossów

poniedziałki i piątki sierpnia, 
godz.11:00–12:00

„Wakacyjna mapa polskich legend” 6–12 lat bezpłatne 20 osób Milena Powała, tel. 519-723-730 

10 Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Nałkowskiej  
w Wołominie

Miejska Biblioteka Publiczna Filia Zagościniec, Zagościniec, 
ul. 100-lecia 41, 05-200 Wołomin

poniedziałki i piątki sierpnia, 
godz.11:00–12:00

„Pikniki literackie - Bajkowi bohaterowie  
z dawnych lat”

5–10 lat bezpłatne 10 osób Monika Kostrzewa, tel. 503-417-070 

11 Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Nałkowskiej  
w Wołominie

Miejska Biblioteka Publiczna, Filia Osiedle Niepodległości,  
ul. Kazimierza Wielkiego 1, 05-200 Wołomin

wtorki i piątki sierpnia, godz. 
11:00–12:00

„Wakacyjne opowieści z Lenką, Amelką  
i Albertem”

4–10 lat bezpłatne 20 osób Barbara Gąsior, tel. (22) 776-30-28 

Planowane zajęcia z animatorami na przyszkolnych boiskach sportowych
Organizator Adres realizacji zajęć Termin Nazwa imprezy Wiek dzieci Odpłatność Dane kontaktowe

1 Szkoła Podstawowa w Zagościńcu Zagościniec, ul. Szkolna 1, 05-200 Wołomin 01.07.2015–31.07.2015 Zajęcia sportowe dla dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej w Zagościńcu

7–13 lat bezpłatne (22) 787-71-45

2 Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Królowej Jadwigi w Wołominie

ul. Poprzeczna 6, 05-200 Wołomin 06.07.2015–31.07.2015 Gry i zabawy pod nadzorem animatorów sportu 7–13 lat bezpłatne (22) 776-42-21

3 Zespół Szkół w Duczkach Duczki, ul. Szosa Jadowska 37, 05-200 Wołomin 06.07.2015–10.07.2015 • Turnieje w siatkówkę, koszykówkę, piłkę 
nożną, korfball, unihokej, dwa ognie, palant, 
kometka. 
• Zabawy bieżne o charakterze rywalizacji 
grupowej. 
• Podchody zadaniowe. 
• Nietypowe zabawy terenowe np.: gibbon, 
chodzenie na szczudłach, zabawy z wykorzysta-
niem wody, zabawy równoważne itp. 
• Gry i zabawy planszowe np. warcaby, szachy, 
scrabble, trio, memory, domino itp.

6–16 lat bezpłatne Adam Matysiak tel. 510-053-050

4 Zespół Szkół w Duczkach Duczki, ul. Szosa Jadowska 37, 05-200 Wołomin 17.08.2015–28.08.2015 •Turnieje w siatkówkę, koszykówkę, piłkę 
nożną, unihokej, dwa ognie, palant, kometka. 
• Zabawy bieżne o charakterze rywalizacji 
grupowej.

6–16 lat bezpłatne Tomasz Fudalej tel. 602-685-195

Wakacyjne Dyżury Przedszkoli
Organizator Adres realizacji zajęć Termin Odpłatność Dane kontaktowe

1 Przedszkole nr 5 im. Kota w butach w Wołominie ul. Broniewskiego 2, 05-200 Wołomin miesięczny dyżur w lipcu w okresie wakacyjnym nie ulega zmianie (22) 776-29-33, Magdalena Kiliszek

2 Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie al. Armii Krajowej 56, 05-200 Wołomin miesięczny dyżur w sierpniu w okresie wakacyjnym nie ulega zmianie (22) 787-59-36, Maria Wypych

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Wołomin w okresie ferii letnich 2015

Jak spędzić lato w mieście?  
Na pewno nie nudno, bo będzie się działo
Dzieci i młodzież z naszej gminy rozpoczęły długo wyczekiwane wakacje. Z tej okazji przygotowaliśmy szereg atrakcji, 
które w ciekawy sposób pozwolą zorganizować najmłodszym czas wolny od nauki.

Tegoroczna wakacyjna 
oferta dla młodego pokole-
nia jest niezwykle bogata i 
z pewnością każdy z grona 
zainteresowanych nią osób, 
będzie mógł znaleźć coś 
ciekawego dla siebie. Akcja 
„Lato w mieście” ma jeden 
fundamentalny cel. Chodzi w 
niej o to, by tak zorganizować 
dzieciom wolny czas, aby te 
spośród nich, które z różnych 
powodów pozostaną przez ten 

okres w domach, nie miały 
powodów do nudy.

Wśród zaproponowanych 
aktywności znalazły się wy-
jazdowe obozy harcerskie, 
skautingowe czy sportowe. 
Miłośnicy sportu będą mieli 
możliwość wyboru spośród 
puli wyjazdów w różne za-
kątki kraju. Można wybie-
rać z takich propozycji jak 
obozy o charakterze typowo 
koszykarskim, siatkarskim 

czy związane ze sztukami 
walki. 

Przewidziano także or-
ganizację półkolonii. Mogą 
w nich uczestniczyć zarów-
no te młodsze, jak i starsze 
dzieci. Zadbaliśmy też o inne 
bezpłatne formy spędzania 
czasu wolnego przez uczniów, 
tak aby w pełni mogli oni 
poczuć klimat dobrych wa-
kacji. Dzieciaki mają z czego 
wybierać. Czekają na nie róż-

nego rodzaju gry i zabawy z 
animatorami sportu, turnieje, 
warsztaty manualne, spotka-
nia z literaturą i gramatyką, 
pikniki literackie oraz wiele 
innych atrakcji. 

Opiekę dla najmłodszych 
zapewnią dyżurujące w okre-
sie wakacyjnym placówki. W 
lipcu będzie to Przedszkole 
im. Kota w Butach, natomiast 
w sierpniu Przedszkole im. 
Misia Uszatka. 

Zapisy na poszczególne 
zajęcia już trwają. Z racji, 
iż liczba miejsc jest ograni-
czona warto się pośpieszyć i 
zarezerwować miejsce swoim 
pociechom. Pełną listę przy-
gotowanych atrakcji prezen-
tujemy poniżej.

Życzę wszystkim 
wspaniałych wakacji! 
Burmistrz Wołomina
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Projekt „Okno na świat”
24 czerwca 2015r. odbyło się w Wołominie spotkanie podsumowujące realizację projektu systemowego „Okno na świat”  

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Projekt realizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie  przez okres 8 lat. Rozpoczął się w  2008 r. zakończył w czerwcu 2015 r. 

Celem głównym Projektu było podniesienie aktywności społecznej i zawodowej  
osób korzystających ze świadczeń  pomocy społecznej PCPR: 

 zmiana postaw życiowych,  wzrost poziomu integracji w wyniku realizacji działań o charakterze środowiskowym
 rozwój form pracy oraz poprawa jakości świadczonych usług w PCPR   zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły,

 podwyższenie umiejętności komunikacyjnych,   podwyższenie, uzupełnienie, zmiana kwalifikacji zawodowych,  doskonalenie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy,
 doskonalenie i rozwój kluczowych kompetencji, takich jak komunikatywność, umiejętność rozwiązywania problemów, obowiązkowość, praca w grupie

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie było spełnienie poniższych kryteriów:
 wiek 15-64 lata   niskie kwalifikacje zawodowe  osoby bezrobotne/nieaktywne zawodowo lub zatrudnione znajdujące się w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym   

 korzystanie z pomocy społecznej  posiadanie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub dokumentu równoważnego  chęć zmiany swojej sytuacji życiowej i zawodowej
 korzystanie ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie   miejsce zamieszkania na terenie Powiatu Wołomińskiego

Projekt był finansowany w 89,5 % ze środków unijnych w 10,5% ze środków Powiatu Wołomińskiego. Łączna wartość Projektu w okresie 8 lat to 5 893.120,41zł.
Działania były skierowane do czterech grup odbiorców, szczególnie narażonych na marginalizację społeczną, którzy łącznie stanowili grupę  821 osób.

Wsród uczestników Projektu były:
 osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności – 630 osób (340 kobiet i 290 mężczyzn)  rodziny zastępcze – 59 osób (36 kobiet i 23 mężczyzn) wraz z dziećmi pozostającymi w pieczy ok. 140 osób

 małoletni wychowankowie pozostający w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 36 osób (18 kobiet i 18 mężczyzn) 
 pełnoletnie osoby objęte indywidualnym programem usamodzielniania – 96 osób (61 kobiet i 35 mężczyzn).

Dzięki analizie potrzeb poszczególnych 
uczestników projektu udało się dobrać dzia-
łania,  skierowane indywidualnie dla każdej z 
grup, podnosząc w ten sposób ich skuteczność 
i efektywność.  W projekcie została spełniona 
zasada równości szans na zatrudnienie zarówno 
kobiet jak i mężczyzn oraz osób niepełnospraw-
nych, osób wykluczonych społecznie a także 
mieszkańców terenów wiejskich. Działania 
zaplanowane w Projekcie wychodziły naprzeciw 
oczekiwaniom poszczególnych grup społecz-
nych. Proponowane rozwiązania umożliwiały 
godzenie życia prywatnego i zawodowego.

Uczestnicy Projektu korzystali z form 
wsparcia określonych jako instrumenty ak-
tywnej integracji: aktywizacji zawodowej, 
edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej.

Planując wsparcie pamiętano o tym, iż 
powinno być ono jak najbardziej adekwatne w 
stosunku do sytuacji konkretnej grupy docelo-
wej - tak aby działania pozwoliły na rzeczywistą 
zmianę sytuacji i postaw życiowych  tych osób.

 W trakcie realizacji Projektu zostały 
zaktywizowane:

Osoby niepełnosprawne, które znaj-
dując się w znacznie trudniejszym położeniu 
konkurencyjnym na rynku pracy, z uwagi na 
mniejszą samodzielność, przebojowość i 
różnego typu dysfunkcje, stają się osobami 
uzależnionymi od wsparcia ze strony jednostek 
sektora pomocy społecznej Niezbędne było 
zatem odwrócenie tego negatywnego trendu. 
Zróżnicowanie form działań podjętych dla tej 
grupy beneficjentów w ramach projektu było 
bardzo duże. Wśród nich można wymienić 
działania poprawiające stan zdrowia osób niepeł-
nosprawnych: wyjazdy i turnusy rehabilitacyjne; 
rehabilitacja w domu osoby niepełnosprawnej; 
rehabilitacja stacjonarna i w specjalistycznych 
ośrodkach;  ćwiczenia usprawniające z zasto-
sowaniem terapii konnej. Z kolei w ramach 
aktywizacji społecznej zaproponowano benefi-

cjentom zajęcia warsztatowe z zakresu: rysunku, 
malarstwa, ceramiki, kulinarne, choreoterapii, 
papierowej wikliny, decoupage, filcowania  oraz 
jednodniowe wycieczki integracyjne, wyjazdy do 
teatru  i kurs tańca towarzyskiego.

Trudna sytuacja osób niepełnosprawnych 
na rynku pracy związana jest z ich  niską  ak-
tywnością  zawodową oraz barierami w dostępie  
do  edukacji oraz niski poziom  kwalifikacji i 
doświadczenia zawodowego. Wychodząc na-
przeciw tym trudnościom  zorganizowano 
kursy podnoszące lub uzupełniające kwalifi-
kacje zawodowe: kurs kadry- płace-ZUS, kurs 
bukieciarza-florysty, kurs masażu klasycznego, 
kurs koparko-ładowarki, kurs  magazyniera z 
obsługą  wózków widłowych, kurs kosmetyki z 
elementami wizażu; kurs fotograficzny;  kursy 
prawa jazdy kat.: B, C, C+ E; kurs obsługi 
komputera i internetu;  kursy komputerowe 
dla osób niewidomych; kurs podstaw obsługi 
komputera z pakietem MS Office i tworzeniem 
stron internetowych; kurs komputerowy dla 
zaawansowanych z grafiką komputerową.

 Na wyjeździe rehabilitacyjnym odbywały 
się treningi tzw. umiejętności miękkich: tre-
ning kompetencji i umiejętności społecznych 
składający się z nauki umiejętności komunikacji 
interpersonalnej oraz treningu asertywności i 
umiejętności społecznych; trening kompetencji 
życiowych mający na celu usamodzielnienie, 
podniesienie umiejętności załatwienia spraw 
życia codziennego. Przeprowadzono także, 
warsztaty umiejętności komunikacyjnych doty-
czące aktywnego poszukiwania pracy oraz zaję-
cia związane z uzupełnieniem wykształcenia. 

Zostały zrealizowane także inne działania 
m.in. indywidualne konsultacje z psychologiem 
i doradcą zawodowym. Zawiązała się grupa 
wsparcia mająca  na celu wsparcie  rozwojowe i 
psychoterapię. Przeprowadzono konsultacje ze 
specjalistami – lekarzem,  dietetykiem, rehabili-
tantem, ratownikiem medycznym – zajęcia były 

prowadzone  pod kierunkiem trenera i miały 
przybliżyć temat dbałości o zdrowie  i stan psy-
cho-fizyczny osób z różnymi dysfunkcjami oraz  
wskazać formy pomocy samemu-sobie.

Osoby usamodzielniane pełnoletnie 
osoby opuszczające placówki opiekuńczo-
wychowawcze  lub rodziny zastępcze), które  
posiadają słabo wykształcone zdolności  auto-
nomicznej egzystencji, uniemożliwiające pełną 
niezależność i zdobycie  zatrudnienia. Osoby te 
bardzo często  nie mają  doświadczenia zawo-
dowego, odpowiednich  kwalifikacji, są w gorszej 
sytuacji  finansowej, a w wielu  przypadkach 
muszą liczyć jedynie na siebie.  Wiedząc jak 
ważne dla młodych ludzi jest podnoszenie 
kwalifikacji i kompetencji zawodowych,  zorga-
nizowano  szkolenia podnoszące ich kwalifikacje 
zawodowe. Odbyły się szkolenia z różnych 
zakresów tematycznych, które były dobrane 
indywidualnie do potrzeb uczestników: kurs 
obsługi komputera i internetu, kurs prawa jazdy 
kat. B, C , C+E, kurs magazyniera-fakturzysty, 
Kurs jęz. angielskiego; kurs pracownika  admini-
stracyjno- biurowyego; kurs fotograficzny; kurs 
kosmetyki z elementami wizażu; kurs koparko-
ładowarki; kurs magazyniera  z obsługą wózków 
widłowych. Przeprowadzono również zajęcia 
z zakresu rysunku, malarstwa, ceramiki jak 
również kurs tańca towarzyskiego. Uczestnicy 
mieli możliwość korzystania z indywidualnych 
konsultacji u psychologa i doradcy zawodowego. 
Przeprowadzono również wyjazdowe zajęcia 
warsztatowe: trening kompetencji i umiejęt-
ności społecznych pozwalający nabyć wiedzę z 
zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej, 
efektywnego słuchania i wypowiadania się 
oraz trening pracy polegający na dostarczeniu 
wiedzy w zakresie analizy mocnych i słabych 
stron oraz sposobu  wspierania siebie w poszu-
kiwaniu pracy

W ramach treningów uczestnicy projektu 
uzyskali wiedzę z zakresu: komunikacji in-

terpersonalnej, asertywności, radzenia sobie 
z trudnymi sytuacjami w życiu osobistym, 
autoprezentacji. Podczas praktycznych warsz-
tatów pracowano nad zainicjowaniem postawy 
asertywnej i postawy współpracy i otwarcia 
wobec drugiego człowieka. Zwiększona została 
świadomość pełnoletnich wychowanków w 
obszarze postaw życiowych i zawodowych.  
U większości uczestników treningów zaobser-
wowano wzrost motywacji do dalszego kształ-
cenia, poszukiwania  i podjęcia pracy. 

Małoletnie osoby przebywające w 
rodzinach zastępczych lub placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych charak-
teryzują się słabo sprecyzowanymi planami 
dotyczącymi dalszego kształcenia i drogi 
zawodowej oraz kłopotami z funkcjonowaniem 
w grupie. Skierowanie do ww. os. działania 
mające na celu naukę samodzielności, wiary 
w siebie, radzenia sobie w różnych trudnych 
sytuacjach. Małoletnich przebywających w 
pieczy zastępczej charakteryzuje obniżone 
poczucie własnej wartości co skutkuje niskimi 
umiejętnościami budowania prawidłowych 
relacji z rówieśnikami oraz niskim  poczuciem 
sprawczości. Dla tej grupy beneficjentów zre-
alizowane były następujące działania: trening 
kompetencji  i umiejętności społecznych 
mający na celu nabycie wiedzy z zakresu komu-
nikacji werbalnej  i niewerbalnej, efektywnego 
słuchania i wypowiadania się; zespół ćwiczeń 
psychoruchowych; trening kompetencji 
życiowych ukierunkowanych na zdobycie 
umiejętności załatwiania spraw urzędowych, 
gospodarowania  pieniędzmi; trening pracy  
dostarczający wiedzy w zakresie  analizy moc-
nych i słabych  stron oraz sposobu wspierania 
siebie w poszukiwaniu pracy. Wymienione 
zajęcia stworzyły możliwość uczestniczenia w 
procesie tworzenia i rozwoju relacji w grupie, 
formułowania celów i zasad oraz konsekwencji 
temu towarzyszących przy jednoczesnym 

zachowaniu indywidualnych granic i potrzeb. 
Doświadczenie grupowe pozwoliło poznać 
posiadane zasoby oraz określić deficyty w tym 
zakresie.  Udział w projekcie w dużym stopniu 
przyczynił się do nabycia nowych i doskonalenia 
nabytych wcześnie umiejętności poruszania się 
na rynku pracy oraz umiejętności życiowych i 
społecznych. Niewątpliwie wartością dodaną 
projektu dla jego uczestników była też moż-
liwość nawiązania kontaktu z osobami z tego 
samego środowiska lokalnego, posiadającymi 
podobne doświadczenia życiowe, skutkująca 
wymianą doświadczeń, problemów itp.

Równolegle konieczne było wspieranie 
rodzin zastępczych, które sprawują bezpo-
średnią opiekę nad dziećmi umieszczonymi w 
pieczy zastępczej na mocy postanowienia sądu. 
Rodziny zastępczej mają w szczególności obo-
wiązek sprawowania osobistej opieki i wycho-
wania dziecka, zapewnienia mu odpowiednych 
warunków rozwoju. PCPR w ramach statutowej 
działalności organizuje pomoc i wsparcie 
rodzin zastępczych w zakresie pełnienia tej 
funkcji. Natomiast faktyczne problemy rodzin 
zastępczych dotyczą kształtowania relacji mię-
dzy nimi a dziećmi przebywającymi w pieczy, 
między dziećmi a ich rodzinami biologicznymi 
oraz między dziećmi i rówieśnikami. Chcąc 
zapewnić jak najlepsze warunki dla rozwoju 
dzieci, PCPR w ramach projektu zorganizo-
wało szkolenia mające na celu zwiększenie 
kompetencji rodzicielskich rodzin zastępczych, 
były to: trening integracji emocjonalnej mający 
na celu poznanie swoich emocji, możliwości, 
ograniczeń; trening komunikacji partnerskiej 
mający na celu poprawę relacji partnerskich 
w zakresie komunikacji, wspólnego rozwią-
zywania problemów; trening kompetencji  
rodzicielskich  mający na celu poprawę  relacji 
z dzieckiem oraz wzmocnienie poczucia  bycia 
dobrym rodzicem; trening  zastępowania 
agresji. Ponieważ treningi są pewnego rodzaju 

wstępem do zmiany własnego zachowania w 
obrębie swojego związku i rodziny, to w ramach 
dalszego doskonalenia i rozwoju osobistego 
biorąc pod uwagę problemy wychowawcze, 
rodziny zastępcze  uczestniczyły w  grupach 
wsparcia, które umożliwiły im dzielenie się 
własnym doświadczeniem jak i wspólne szu-
kanie rozwiązań. W ramach grupy wsparcia 
poruszone zostały m.in. następujące obszary 
problemowe: dorastanie, przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie, budowanie więzi rodzin-
nych, “ja”w roli rodzica, profilaktyka uzależnień, 
stres, autowzmacnianie.

Dzięki środkom finansowym pozyskanym  
wramach  Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji 
Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszech-
nianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. 
Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wo-
łominie  mogło  zaproponować uczestnikom 
projektu „ Okno na świat” szeroki wachlarz 
proponowanych aktywności, które  przyniosły 
wymierne rezultaty, pozwoliły na przywrócenie 
motywacji do zmian, podniesienie kwalifikacji 
zawodowych, nabycie kompetencji społecznych 
zgodnie z hasłem unijnym „Człowiek najlepsza 
inwestycja”.

Szczegółowych informacji dotyczących 
podejmowanych działań i instrumentach akty-
wizacji, wydatkowanych środkach oraz realizacji 
Projektu w poszczególnych latach można uzy-
skać na stronie www.pcprwolomin.pl. 

Mamy nadzieję, że kolejna perspektywa 
programowa na lata 2015-2020 umożliwi 
również  kolejnym grupom beneficjentów sko-
rzystać z ciekawych i adekwatnych do potrzeb 
form wsparcia. 

Zespół Projektu „Okno na Świat”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Działania na rzecz rodzin zastępczych

Rehabilitacja z zastosowaniem terapii konnej Działania środowiskowe - piknik rodzinny

Kursy zawodowe - kurs kosmetyki z elementami wizażu 

Kursy zawodowe - obsługa wózków widłowych 

Projekt  współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CzłOwiek- najlePsza inwestyCja
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2 lipca 2015kiermasz świątecznypowiat
Rada Powiatu Wołomińskiego 

podjęła swego czasu uchwałę o kom-
pleksowym remoncie zabytkowego 
XVII-wiecznego pałacu w Chrzęsnem. 
W pierwszym etapie odnowiono 
budynek pałacu i oficyn, w drugim 
etapie Zarząd Powiatu ogłosił w 2012 
roku przetarg na „Adaptację zabyt-
kowego pałacu w Chrzęsnem na cele 
edukacyjno-kulturalne – wyposażenie 
zespołu pałacowego”.

1. W wyniku przeprowadzonej 
przez Urząd Zamówień Publicznych 
w połowie 2014 roku kontroli w/w 
postępowania przetargowego kontro-
lujący ustalili co następuje:

- kierownik zamawiającego (czyli 
ówczesny starosta Piotr Uściński) w 
SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu 
dokonał opisu sposobu oceny warun-
ku udziału w postępowaniu w zakresie 
wiedzy i doświadczenia wskazując, 
że o udzielenie zamówienia mogą 
ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą 
się zrealizowaniem dostaw zgodnych 
z zakresem przedmiotu zamówienia 
(m. innymi meble historyczne i styli-
zowane, zasłony itp.). Na potwierdze-
nie powyższego warunku potencjalny 
wykonawca miał złożyć wykaz co naj-
mniej dwóch dostaw podobnego typu, 
każdej o wartości minimum 500.000 
złotych, w tym przynajmniej jednej 
w obiektach wpisanych do rejestru 
zabytków, zgodnych z zakresem 
przedmiotu zamówienia;

- wpłynęły trzy oferty. Jako naj-
korzystniejszą wybrano ofertę wy-
konawcy – firmy HEN-MAR, który 
przedstawił trzy referencje, w tym 
jedną na pracę podobnego typu jak 
w SIWZ w pałacu Sobańskich w 
Warszawie i dwie, które nie spełniały 
tego warunku;

- z treści wykonanych dostaw i 
zgłoszonych referencji nie wynikało 
zrealizowanie przez HEN-MAR co 
najmniej dwóch dostaw wyposażenia, 
mających za przedmiot elementy wy-
mienione w treści warunku udziału w 
postępowaniu dotyczącego doświad-
czenia. Ponadto wskazana wartość 
zamówień nie wyodrębniała ceny za 
wykonanie samych dostaw;

- w toku postępowania przetar-
gowego kierownik zamawiającego 
(starosta Piotr Uściński) nie dokonał 
czynności wezwania wykonawcy, firmy 
HEN-MAR, do uzupełnienia wykazu 
wykonanych dostaw i posiadanych 
referencji w oparciu o art. 26 ust.3 
ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Pzp), szczególnie że zamawiający 
został poinformowany pisemnie przez 
innego uczestnika postępowania o 
uchybieniach i brakach w dokumen-
tach złożonych przez HEN-MAR, ale 
nie udzielił informującemu żadnej 
odpowiedzi na pismo w tej sprawie;

- wobec zaniechania ustalenia 
przez kierownika zamawiającego faktu 
rzeczywistego spełnienia przez HEN-
MAR w/w warunku udziału w postę-
powaniu Prezes Urzędu Zamówień 
Publicznych zwrócił się w imieniu 
UZP do wystawców referencji oraz 
odbiorców dostaw zrealizowanych rze-
komo przez HEN-MAR o wyjaśnienia. 
Odpowiedzi udzieliła tylko jedna 
firma wystawiająca referencje infor-
mując, że nie była odbiorcą żadnych 
dostaw związanych z dostarczeniem 
mebli historycznych i stylizowanych, 
kopii obrazów, tkanin dekoracyjnych 
itp., a firma HEN-MAR wyremon-
towała im tylko w ramach zlecenia 
dach. Pozostali adresaci pism UZP, 
którzy wystawili firmie HEN-MAR 
referencje nie udzielili odpowiedzi, 
więc Prezes UZP zwrócił się do pod-
miotów, na rzecz których zamówienia 
wskazane w wykazie wykonywanych 
dostaw były realizowane. Nikt nie 
potwierdził wymaganych warunków 
tj. wartości ponad 500.000 złotych oraz 
dostaw wyposażenia historycznego i 
stylizowanego;

- z informacji uzyskanych przez 
Prezesa UZP od wystawców referen-
cji i odbiorców dostaw wynika, że co 
najmniej dwie z trzech wykazanych 
dostaw realizowanych przez HEN-
MAR nie odpowiadały opisowi warun-
ków udziału w zakresie wymaganego 
doświadczenia. Ponadto, opis części 
dostaw zawarty w wykazie przedłożo-
nym przez firmę HEN-MAR wskazu-
je na podanie przez tego wykonawcę 
nieprawdziwych informacji, które 
wpłynęły na ocenę w/w wykonawcy 
jako spełniającego warunek wiedzy i 
doświadczenia, a następnie na ocenę 
jego oferty jako najkorzystniejszej;

- zgodnie z treścią art. 24 ust.2 
pkt 3 ustawy Pzp, z postępowania 
o udzielenie zamówienia wyklucza 
się wykonawców, którzy złożyli nie-
prawdziwe informacje mające wpływ 
lub mogące mieć wpływ na wynik 
postępowania;

- zamawiający w SIWZ określił 
jednoznacznie warunek udziału w 
postępowaniu dotyczący wiedzy i 
doświadczenia, wymagając wykazania 
dostaw wykonanych w określonym 
czasie (jedna z dostaw wykraczała tu 
aż o 2 lata poza wymagany termin re-
alizacji), o określonej wartości i obej-

mujace wskazane elementy składowe. 
Z treści wykazu dostaw przedłożo-
nego przez HEN-MAR wynikało, że 
zrealizowane dostawy nie odpowiadały 
w pełni opisowi warunku zawartego w 
SIWZ a ponadto kierownik zamawia-
jącego został poinformowany przez 
innego z potencjalnych wykonawców, 
biorącego udział w postępowaniu, o 
uchybieniach w ofercie firmy HEN-
MAR. Mimo to starosta Piotr Uściński 
zaniechał faktycznego sprawdzenia 
przedmiotowego zakresu dostaw zre-
alizowanych przez HEN-MAR;

- w sytuacji zaistnienia podstaw 
do stwierdzenia podania przez wy-
konawcę nieprawdziwych informacji 
na kierowniku zamawiającego ciążył 
obowiązek zbadania, czy dokumenty 

oddają rzeczywisty stan rzeczy. W 
konsekwencji braku podjętych czyn-
ności zamawiajacy nie stwierdził faktu 
złożenia przez w/w wykonawcę nie-
prawdy, do czego był zobowiązany;

- poprzez zaniechanie wyklu-
czenia z powyższych przyczyn z 
postępowania firmy HEN-MAR kie-
rownik zamawiającego Piotr Uściński 
naruszył przepis art. 24 ust. 2 pkt 3 
ustawy Pzp.

Reasumując Prezes UZP uznał, że 
starosta Piotr Uściński jako kierownik 
zamawiającego w przedmiotowym 
postępowaniu, poprzez zaniechanie 
wykluczenia wykonawcy HEN-MAR  
w sytuacji złożenia przez tego wyko-
nawcę nieprawdziwych informacji, 
mających wpływ na wynik postępowa-
nia, dopuścił się naruszenia dyscypliny 
finansów publicznych w zakresie art. 
17 ust. 1c ustawy o odpowiedzialności 
za naruszenie finansów publicznych 
i to w sytuacji pisemnego powiado-
mienia w dniu 31.10.2012 roku przez 
innego wykonawcę o nieprawidłowo-

ściach w wybranej ofercie. W związku 
z powyższym Prezes UZP pismem 
z dnia 18.08.2014 roku zawiadomił 
Rzecznika Dyscypliny Finansów Pu-
blicznych przy Regionalnej Komisji 
Orzekającej przy Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Warszawie o na-
ruszeniu dyscypliny finansów publicz-
nych w postępowaniu o udzielenie za-
mówienia publicznego przez starostę 
Piotra Uścińskiego jako kierownika 
zamawiającego na kwotę 2.234.750 
złotych, będącą wynagrodzeniem 

firmy HEN-MAR, z wnioskiem o 
wyciągnięcie konsekwencji.

2. Umowę z właścicielem firmy 
HEN-MAR nr 032.648.2012 na kwotę 
2.234.750 złotych w dniu 29.11.2012 
r. w imieniu Powiatu Wołomińskiego 
podpisali starosta Piotr Uściński i 
wicestarosta Konrad Rytel wyznacza-
jąc termin realizacji zamówienia na 
100 dni od daty podpisania umowy 
tj. do 09.03.2013 r.  W przeddzień 
końca umowy tj 08.03.2013 r. podpi-
sany został przez Piotra Uścińskiego 
i Marka Szafrańskiego aneks nr 1, w 
którym wydłużono termin realizacji 
zamówienia do dnia 15.04.2013 r. 
Trzy dni przed upływem określonego 
przez strony umowy w aneksie ter-
minu tj. w dniu 12.04.2013 r. Powiat 

Wołomiński reprezentowany przez 
Starostę Piotra Uścińskiego i członka 
Zarządu Powiatu Marka Szafrańskie-
go wydał oświadczenie o odstąpieniu 
od w/w umowy podając jako powód 
niewłaściwą realizację przedmiotu 
umowy oraz, mimo że termin reali-
zacji określony w aneksie nr 1 jeszcze 
nie upłynął, jej nieterminowe wyko-
nywanie, obciążając wykonawcę karą 
umowną w wysokości 223.475 złotych. 
W konsekwencji tego jednostronnego 
odstąpienia od umowy przed termi-
nem Powiat Wołomiński pozbawił się 
prawnej możliwości wystąpienia z ja-
kimikolwiek sądowymi roszczeniami 
wobec właściciela firmy HEN-MAR, 
a odwrotnie – umożliwił tym samym 
wykonawcy wystąpienie na drogę 
sądową z poważnymi roszczeniami 
finansowymi przeciwko Powiatowi, co 
rychło nastąpiło. Próby starosty Piotra 
Uścińskiego wyegzekwowania hipote-
tycznej kary umownej od HEN-MAR 
jak również zawiadomienia do proku-
ratury o nierzetelności w przedstawio-

nych dokumentach przetargowych nie 
przyniosły spodziewanego rezultatu. 
Wszystkie zgłoszenia i zażalenia zo-
stały prawomocnie odrzucone lub 
umorzone. Wykonawca, który uznał 
jednostronne odstąpienie od umowy 
za bezskuteczne, zyskał natomiast 
prawną możliwość ubiegania się 
przed sądem cywilnym o zaspoko-
jenie swoich roszczeń. Właściciel 
HEN-MAR złożył przeciwko Powia-
towi Wołomińskiemu dwa pozwy na 
kwotę 904.414 złotych z ustawowymi 

odsetkami i zwrotem kosztów sądo-
wych. Na dzień 19.01.2015 r. kwota ta 
wynosiła łącznie 1.106.410,77 złotych 
i dalej rosła.

    W sytuacji realnego zagrożenia 
zapłaty na rzecz właściciela firmy 
HEN-MAR po latach ewentualnego 
przegranego procesu blisko 1,5 mln 
zł (bo odsetki cały czas by rosły) 
starosta Piotr Uściński i wicestarosta 
Konrad Rytel w dniu 28.10.2014 r. 
wyrazili zgodę na proponowane przez 
warszawski Sąd Okręgowy XXVI 
Wydział Gospodarczy postępowanie 
mediacyjne.

    Powołany w nowej kadencji, w 
zmienionym składzie Zarząd Powiatu 
(od 23.12.2014 r.) został zapoznany 
ze sprawą roszczeń właściciela fir-

my HEN-MAR w połowie stycznia 
2015 roku gdy wpłynęło zapytanie 
wyznaczonego przez Sąd Okręgowy 
mediatora o decyzję w sprawie pro-
ponowanej ugody. Po zbadaniu do-
kumentów i zamówieniu dwóch nie-
zależnych opinii prawnych, z których 
jednoznacznie wynikało, że sprawa 
po długim procesie będzie przegrana 
i Powiat będzie musiał po latach za-
płacić w przybliżeniu 1,5 mln złotych 
a proponowana ugoda daje możliwość 
zminimalizowania strat, Zarząd Po-
wiatu zdecydował się zawrzeć w dniu 
31.03.2015 r. ugodę mediacyjną przed 
wyznaczonym przez sąd mediatorem 
z Polskiego Centrum Mediacji. Ugo-
da ta przewiduje płatność na rzecz 
właściciela firmy HEN-MAR łącznej 
kwoty 516.000 złotych w 3 równych 
dwumiesięcznych ratach po 172.000 
złotych. Zawarta ugoda wyczerpuje 
wszelkie roszczenia właściciela firmy 
HEN-MAR. Sąd Okręgowy w War-
szawie zatwierdził na przełomie maja 
i czerwca br. wynegocjowaną ugodę 
mediacyjną a pierwsza rata została 
przez Powiat zapłacona na początku 
czerwca br.

3. W tej sytuacji, w związku z po-
niesieniem przez Powiat Wołomiński 
realnej szkody w postaci wypłaty I 
raty na rzecz właściciela firmy HEN-
MAR, powstałej w wyniku odstąpienia 
przez starostę Piotra Uścińskiego, 
jako kierownika zamawiającego, 
w dniu 12.04.2013 r. od umowy nr 
032.648.2012 z dnia 29.11.2012 r. wraz 
z aneksem nr 1 z dnia 08.03.2013 r. 
zawartej z właścicielem firmy HEN-
MAR, Zarząd Powiatu jednomyślnie 
na posiedzeniu w dniu 16.06.2015 r. 
postanowił skierować w tej sprawie 
na podstawie art. 304 Kpk zawiado-
mienie o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa z art. 231§1 KK przez 
starostę Piotra Uścińskiego, wnosząc 
o wszczęcie postępowania przygoto-
wawczego.    

Zawiadomienie to wraz ze sto-
sownymi załącznikami, podpisane 
przez starostę Kazimierza Rakow-
skiego, zostało w dniu 26.06.2015 r. 
złożone w Prokuraturze Rejonowej 
w Wołominie.

Pałac  
w Chrzęsnem  
kontrowersji  
ciąg dalszy

O Pałacu w Chrzęsnem dużo się mówi w ostatnim czasie w kręgach samorządo-
wych. Przedstawiciele Zarządu Powiatu Wołomińskiego na poniedziałkowej kon-
ferencji prasowej wyjaśniał jak wyglądało postępowanie przetargowe „Adaptacja 
zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne – wyposażenie 
zespołu pałacowego” – opis i fakty. Opis został przygotowany przez starostwo.

Remont i adaptacja Pałacu w Chrzęsnem ciągle wywołuje emocje

(...) Prezes UZP pismem z dnia 18.08.2014 roku zawia-
domił Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy 
Regionalnej Komisji Orzekającej przy Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Warszawie o naruszeniu dyscypliny 
finansów publicznych w postępowaniu o udzielenie za-
mówienia publicznego przez starostę Piotra Uścińskiego 
jako kierownika zamawiającego na kwotę 2.234.750 
złotych, będącą wynagrodzeniem firmy HEN-MAR,  
z wnioskiem o wyciągnięcie konsekwencji.

Wójt Gminy Dąbrówka

ogłosza konkurs na kandydata na stanowisko 
dyrektora Publicznego Gimnazjum 

im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce

Wymagania jakie powinny spełniać osoby przystępujące  
do konkursu zostały zamieszczone  

na stronie internetowej gminy: www.dabrowka.net.pl

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicz-
nych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z póżn. zm.)  

Starosta Wołomiński
zawiadamia

o wydaniu w dniu 26 czerwca 2015 roku dla Burmistrza Wołomina 
decyzji Nr 6pz/2015 znak WAB.6740.14.7.2015 o zezwoleniu na reali-
zację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej ulicy 
Sławkowskiej w Wołominie, na odcinku od ulicy Lwowskiej do ulicy 
Gdyńskiej,
na działkach mieszczących się w liniach rozgraniczających teren niezbęd-
ny do realizacji drogi gminnej:
ew. nr:  34/5, 76/1, 76/2, 76/3, 76/4, 76/6, 76/7, 90 (90/1*, 90/2),  111 (111/1*, 
111/2), 117 (117/1*, 117/2),  132 (132/1*, 132/2), 138/2 (138/3*, 138/4), 
142/1 (142/3*, 142/4), 142/2, 164/2, 165/2, 188/4 (188/5*, 188/6), 194/1, 
194/6, 194/7, 194/4 obręb 0014-14 w jednostce ew. Wołomin - miasto
ew. nr:  1, 42/9, 66 obręb 0020-20 w jednostce ew. Wołomin - miasto
xx/x lub xx – działki przed podziałem lub nie podlegające podziałowi 
(xx/x*)  – działki powstałe w wyniku podziału nieruchomości, leżące w liniach roz-
graniczających teren niezbędny      do realizacji drogi gminnej
(xx/x) – działki powstające w wyniku podziału, leżące poza w liniami  rozgraniczają-
cymi teren niezbędny do realizacji drogi gminnej

i na działkach, znajdujących się poza liniami rozgraniczającymi teren 
niezbędny do realizacji drogi gminnej, na których przewidziano przebudo-
wę istniejącej sieci uzbrojenia:
ew. nr: 67, 68, 69 obręb 0020-20 w jednostce ew. Wołomin – miasto.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za po-
średnictwem organu wydającego decyzję - Starosty Wołomińskiego, 05-
200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od dnia uznania 
obwieszczenia za doręczone w trybie art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 
1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 
267 z późn. zm.).

Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wo-
łominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 5 w 
godzinach przyjęć interesantów  tj. pn 9-17, wt 12-16, śr 8-16, czw 12-16, 
pt 8-16.

TAI CHI

MDK wołomin 
poniedziałki 
i środy, godz. 
2000-2130 

  516 099 060



Występ małych balerin zapo-
wiedziała z wielką przyjemno-
ścią Krystyna Klimecka - dyrektor 
MOK, podkreślając jak wiele wysiłku 
dziewczynki włożyły w przygoto-
wanie się do pokazu umiejętności, 
które starannie zdobywały przez 
cały rok.

Mając na uwadze walor arty-
styczny przygotowywanego występu 
dyrektor MOK – Krystyna Klimecka 
– stworzyła warunki, aby tancerki 
mogły wystąpić na profesjonalnie 
przygotowanej scenie w blasku re-
flektorów z odpowiednią dekoracją 
i nagłośnieniem. Pokaz finałowy 
odbył się w sali widowiskowej MOK 
w Ząbkach; sala wypełniona była po 
brzegi zaproszonymi gośćmi.

Dziecięcą grupę baletową two-
rzą trzy grupy w trzech stopniach 
zaawansowania (początkujący, „so-
lówki”, zaawansowani) dziewczynek, 
uczestniczek zajęć. W sumie w sezo-
nie 2014/2015 w zajęciach „MAŁEJ 
BALERINY” uczestniczyło blisko 
100 dziewcząt w wieku od 3 do 7 lat. 

Program przygotowany na to 
popołudnie dokładnie pokazał umie-
jętności młodych adeptek tej trudnej 
dziedziny tańca, jaką jest balet. 
Dziewczęta występowały w prze-
pięknych kostiumach baletowych 
(body gimnastyczne połączone ze 
spódniczką, rękawki, diademy na 
uczesanych w koczek włosach) 
uszytych z niezwykłą dokładnością i 
bardzo pięknie ozdobionych. Warto 

zaznaczyć, że podczas występu każda 
z dziewczynek zmieniała kostium 
kilka razy, co wiązało się z bardzo do-
kładnym zaplanowaniem przebiegu 
występu jak również urządzeniem 

Biuro reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: handlowcy@logos.home.pl www.zyciepw.pl
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Już w najbliższy piątek ruszają pierwsze  
seanse w ramach Kina Letniego.  
O godzinie 18:00 na Placu 3-go Maja odbędzie się 
pokaz filmu dla dzieci „Zakochany Wilczek”. 

Start Kina  
Letniego
w Wołominie

Opis filmu: Co sprawia 
że podróż wydaje się nie-
samowita? Autostop i za-
trzymane samochody, złe 
niedźwiedzie, kłujące je-
żozwierze i grające w golfa 
gęsi oraz kaczki. 

Wystarczy zapy-
tać Kate i Humphrey, 
dwa wilki, które próbują 
dostać się do domu, po 
złapaniu przez strażni-
ków leśnych i wywiezieniu 
na drugi koniec kraju. 

O godzinie 21:30 rów-
nież na Placu 3-go Maja 
odbędzie się projekcja 
filmu „Last Vegas”.

Opis fi lmu: Billy, 
Paddy, Archie i Sam 
przyjaźnią się od pod-
stawówki. Z całej czwór-
ki tylko Billy nigdy nie 
dał się zaciągnąć do 
ołtarza. Nic więc dziw-
nego, że gdy wreszcie 
decyduje się na ślub, 
starzy kumple bez wa-
hania przybywają do Las 
Vegas, by wyprawić mu 
wieczór kawalerski.

Wszystkie projekcje 
będą odbywały się na Placu 
3-go Maja, a wstęp na nie 
jest bezpłatny. Seanse dla 
dzieci rozpoczynać się będą 
o godzinie 18:00, a dla doro-

słych o 21:30. 
Dla dzieci – 

filmy animowane 
i m.in. perypetie 
dwóch małych 
wilków, czy in-
dyków Franka 
i Olo, które 
przenoszą się 

w czasie. Tegoroczny blok 
filmów w kategorii „Kino 
wieczorne” został wyłoniony 
w drodze sondy interneto-
wej przeprowadzonej wśród 
mieszkańców Wołomina. 
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Na Festiwalu wystąpiły 
najlepsze dziecięce i mło-
dzieżowe teatry amator-
skie z Mazowsza. Trady-
cyjnie impreza odbyła się 
w miejscu, gdzie ma swoją 
siedzibę laureat poprzed-
niej edycji festiwalu.   

Teatr przy Fabryczce, 
który prowadzą Moni-
ka Kis ła  

i Anna Klamczyńska,  
działa przy Powiatowym 
Centrum Dziedzictwa 
Twórczości Wołominie.  
W skład grupy, która liczy 
dwadzieścia osób wchodzi 
młodzież z powiatu woło-

mińskiego. W zwycięskim 
spektaklu uczestniczyło 
trzynastu aktorów. Pre-
miera sztuki „Pif – Paf! 
Jesteś trup!” w reżyserii 
Moniki Kisła i Anny Klam-
czyńskiej w wykonaniu 
Teatru przy Fabryczce 
odbyła się w czerwcu 
ubiegłego roku. Zagrano 

wiele przedstawień 
dla uczniów szkół 
z terenu powiatu 
wołomińskiego, a 
także dla otwartej 
publiczności. Ak-
torzy z Wołomina 
wystawili sztukę  
na Maratonie 
Teatralnym w 
Zielonce, gdzie 

w y r ó ż n i e n i e 
otrzymał odtwórca głów-
nej roli męskiej. Zapre-
zentowali się również na I 
Ogólnopolskim Festiwalu 
Teatralnym BLACKOUT, 
który zorganizowano w 
Wołominie, gdzie Seweryn 
Nowicki otrzymał nagrodę 
dla najlepszego aktora. 

Sukces wołomińskiego 
Teatru przy Fabryczce

Teatr przy Fabryczce zajął pierwsze 
miejsce na XV Mazowieckim Festiwalu Te-
atrów Amatorskich, który zorganizowano 
w Konstancinie – Jeziornej w dniach 20 – 
21 czerwca. Aktorzy z Wołomina zaprezen-
towali spektakl pt. Pif – Paf! Jesteś trup! 

Sztuka „Pif-paf! 
Jesteś trup” została 
napisana przez 
amerykańskiego 
dramatopisarza Wil-
liama Maistrosimo-
ne. Fabuła porusza 
temat jednej z 
masakr, które 
miały miejsce w 
amerykańskich szkołach w 
latach dziewięćdziesiątych.

Seanse dla dzieci 
będą o godzinie 18:00, a 

dla dorosłych o 21:30. 
Decyzją internautów 

„pod chmurką” będzie 
można obejrzeć komedię 

obyczajową, film akcji 
i thriller, każdy znajdzie 

więc coś dla siebie. 
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fot. Łukasz Rygało

Małe baleriny z Marek wystąpiły na ząbkowskiej scenie

Mareccy seniorzy  
robią sobie wakacje

18 czerwca 2015 roku w Mareckim Ośrodku Kultury im. T. Lużyńskiego miała miejsce uroczystość 
z okazji zakończenia sezonu 2014/2015 przez Klub Seniora MOK. Klub Seniora tworzą osoby po 
60. roku życia, emeryci, renciści z Marek oraz sympatycy z okolic miasta. 

W roku 2014/2015 w spotkaniach 
klubowych, wycieczkach, koncer-
tach, prelekcjach oraz wielu innych 
formach dostosowanych do zaintere-
sowań seniorów uczestniczyła grupa 
blisko 100 osób. Klubem kieruje 
oraz opracowuje program Krystyna 
Klimecka - dyrektor MOK przy 
ścisłej współpracy i jego realizacji z 
instruktorką Dorotą Czajkowską. We 
współorganizacji działalności Klubu 
uczestniczy jego Zarząd: przewod-
nicząca Teresa Strzelczyk, skarbnik 
Krystyna Czarnecka, sekretarz Alicja 
Marchela oraz członkowie Jadwiga 
Golińska – Kamińska oraz Ryszard 
Marchela. 

Z okazji zakończenia roku na 
życzenie seniorów zorganizowano 
zabawę taneczną z własnym pro-
wiantem, z oprawą muzyczną Ze-
społu „PAWARO” w składzie: Robert 
Chudzik - śpiew, instrumenty klawi-
szowe, akordeon, Waldemar Wąsik 
– śpiew, instrumenty klawiszowe, 
saksofon, którzy wspaniale zaprosili 
przybyłych gości do spontanicznej 
(tańce) i wesołej zabawy (wspólne 
śpiewanie) w rytmach ulubionych 
przebojów z lat 80 - tych. 

Zebranych serdecznie przywitała 
Krystyna Klimecka - dyrektor MOK 
łącząc wyrazy uznania i zadowolenia 
ze spotkania w tak licznym gronie. Z 
rąk dyrektor Klimeckiej członkowie 
Zarządu Klubu Seniora oraz pracow-
nicy MOK otrzymali podziękowania 
za całoroczną współpracę w miłej 
atmosferze zgodnie z przesłaniem 
„razem możemy więcej”.

Po wręczeniu dyplomów oraz 
książek Zarządowi Klubu nastąpiło 
podziękowanie – wyrażone pięknymi 
kwiatami oraz słowami uznania za 

bardzo udany rok, ciekawy program, 
wspaniałą atmosferę - skierowane od 
Seniorów oraz pracowników w stronę 
dyrektor Krystyny Klimeckiej jak 
również całego zespołu Mareckiego 
Ośrodka Kultury im. T. Lużyńskie-
go, który, na co dzień przygotowuje 
i organizuje przedsięwzięcia skie-
rowane do dorosłych, młodzieży i 
dzieci. To praca w którą wkłada się 
pasję, dawkę otwartego serca i wiarę 
w ludzi, zwłaszcza, jeśli ludzie, któ-
rzy mogą z niej skorzystać czerpią z 
niej radość oraz odkrywają wachlarz 
pełen emocji. 

Aranżacje, znanych i lubianych 
melodii, jakie przygotował Zespół 
„PAWARO” cieszyły ucho słuchaczy 
i nie tylko, bowiem wykonywane 
przeboje „zaprosiły” na parkiet 
seniorów, którzy w tańcu odnajdują 
miłe wrażenia z bycia w grupie razem 
z innymi. To popołudnie zapisało się 
w Klubie seniora, jako zwiastun peł-
nego lata, które wszystkich zachęca 
do wakacyjnego wypoczynku również 
na wczasach organizowanych przez 
MOK (Darłówko, Krynica Zdrój).  
 Marecki Ośrodek Kultury

im. Tadeusza Lużyńskiego

Dyrektor MOK Krystyna Klimecka przywitała wszystkich serdecznie

Muzyka w wykonaniu zespołu PAWARO zachęcała do tańca

Z okazji zakończenia 
roku na życzenie se-
niorów zorganizowano 
zabawę taneczną z 
własnym prowiantem, 
z oprawą muzyczną Ze-
społu „PAWARO” który 
prezentował ulubione 
przeboje z lat 80 - tych.

Mając na uwadze walor 
artystyczny przygotowy-
wanego występu dyrektor 
MOK – Krystyna Klimec-
ka – stworzyła warunki, 
aby tancerki mogły wy-
stąpić na profesjonalnie 
przygotowanej scenie w 
blasku reflektorów...

Mała balerina

Czerwiec w Mareckim Ośrodku Kultury im. T. Lużyńskiego to czas uroczystych spotkań we 
wszystkich sekcjach zajęć pod koniec sezonu kulturalno - oświatowego. 23 czerwca 2015 roku 
odbyło się uroczyste zakończenie zajęć dziecięcej grupy baletowej „MAŁA BALERINA” prowa-
dzonej przez pedagog Ewę Górską - Michniewską. 

garderoby (w przebieraniu dziew-
cząt pomaga zwykle kilka osób). 

Program występu przemyślano w 
taki sposób, aby każda z dziewczynek 
mogła przedstawić swoje indywidu-
alne możliwości taneczne oraz te, 
które powodują, konsolidację grupy 
podczas wspólnych prezentacji. Pod-
czas fantazji baletowych dziewczęta 
prezentowały podstawowe kroki 
baletowe, uniesienia, podnoszenia 
rąk, sposób poruszania się po scenie 
właściwy dla tańca klasycznego. Z fi-
nezją i delikatnością układały dłonie, 
stopy tak, aby każdy ruch ich ciała 
był idealnie zrównoważony z akom-
paniamentem muzycznym, który 
zawierał spokojne melancholijne 
utwory znakomitych kompozyto-
rów muzyki poważnej. Finałowym 
tańcem przygotowanym przez 
Ewę Górską – Michniewską a 
przepięknie i brawurowo zatań-
czonym przez baleriny był „Dzia-
dek do orzechów” oraz „Jezioro 
łabędzie” Piotra Czajkowskiego. 
Mimo tremy dziewczęta zatańczyły 
wspaniale, czego dowodem były 
długo nieustające brawa, jakimi 
obdarowała je publiczność.

Warto nadmienić, że balet to nie 
tylko taniec to sposób wychowania 
przez sztukę tańca. Co istotne jeden 
z wielu sposobów wychowania, jaki 
zgodnie z misją instytucji realizuje-
my w Mareckim Ośrodku Kultury 
im. T. Lużyńskiego. Wychowania 
w umiłowaniu m. in. do sztuki, 
pozytywnych postaw czy zasad kin-
dersztuby wpływających znakomicie 
na zachowanie oraz dokonywanie 
wyborów życiowych. 

Tajniki tańca klasycznego zgłębia 
się przez lata ciężkiej, wyczerpującej, 
ale przynoszącej wspaniałe efekty 
pracy, czego wszystkim „MAŁYM 
BALERINOM”, pedagogom oraz 
osobom współpracującym serdecz-
nie życzymy. Niech wakacje będą 
czasem spokojnego, słonecznego i 
bezpiecznego wypoczynku!

 
Paulina Borzecka 

Marecki Ośrodek Kultury 
im. Tadeusza Lużyńskiego



– Bardzo wysoki poziom pre-
zentuje zielonkowski unihokej. 
Znaczną część krajowej repre-
zentacji juniorów w tej dyscy-
plinie stanowią zawodnicy z 
Zielonki…
– Aż pięciu zawodników z Zie-
lonki uczestniczyło w majowych 
mistrzostwach świata w uniho-
keju. Cała reprezentacja liczyła 
dwadzieścia osób. Nasza kadra 
juniorów zdobyła szóste miejsce 
na świecie. Ja również miałem 
przyjemność być trenerem tej 
drużyny. Jest to najlepsze miej-
sce w historii, jakie zdobyli 
polscy juniorzy. 
– Gdzie rozgrywano turniej 
finałowy Mistrzostw Świata? 
Którzy zawodnicy z Zielonki w 
nim uczestniczyli?
– Dwa lata temu udało nam się 
awansować do najwyższej grupy 
rozgrywek, tzw. A dywizji. W 
bieżącym roku w szwedzkim 
Helsingborgu rozgrywane były 
Mistrzostwa Świata. Pośród ta-
kich potentatów w dziedzinie 
unihokeja jak Szwecja, Finlandia, 
Szwajcaria radziliśmy sobie zu-
pełnie dobrze. Zajęliśmy szóste 
miejsce wśród ośmiu drużyn 
uczestniczących w turnieju. W 
składzie kadry uczestniczyli 
zawodnicy z Zielonki: Jakub 
Rydzewski, Michał Lubański, 
Michał Sieńko, Rafał Deska, 
Bartłomiej Wójcik.
– Proszę opowiedzieć o klubach 
unihokejowych, jakie działają 
na terenie Zielonki?
– Mamy tu trzy kluby unihokejo-
we, z którymi współpracujemy, tj. 
Bankówka Zielonka, Dzikie Gęsi, 
MUKS Zielonka. Na Mistrzo-
stwach Polski seniorzy z MUKS 
Zielonka zdobyli srebrny medal, 
zaś brązowy medal juniorzy 
starsi. Drużyna z klubu 
Dzikie Gęsi wywalczyła 
brązowy medal MP w 
kategorii młodziczki 
(unihokej). Młodzi-
ki z klubu Bankówka 
Zielonka zdobyli złoty 
medal Mistrzostw 
Polski. W unihokeju 
mieliśmy trochę do-
brych wyników. 
– Jak można opisać 
unihokej? Na czym 
polega ta dyscypli-
na sportu?
– Jest to dyscyplina 
stosunkowo młoda, w 
tym roku obchodzimy 
20. lecie powstania 
Polskiego Związku 

Unihokeja. Czynione są starania, 
aby unihokej został dyscypliną 
olimpijską. Jesteśmy już człon-
kiem PKOL.
Wszystkich, którzy nie znają 
unihokeja zapraszam na mecze 
rozgrywane na hali OKIS.
– Mieliście sukcesy w innych 
dyscyplinach sportowych, któ-
rymi się zajmujecie?
– Także inne kluby, które z nami 
współpracują miały sukcesy na 
swoim koncie. Np. Orły Zielonka, 
gdzie trudno wyliczyć, ile różnego 
rodzaju turniejów drużyny z tego 
klubu powygrywały.
Rozwijamy sekcję szachową. 
Uczęszczają tam młode dzieci, 

które uczą się powolutku grania. 
Mają już kilka sukcesów.
Mieliśmy również dobre wyniki w 
sekcji modelarskiej, gdzie orga-
nizowaliśmy w Zielonce zawody 
Pucharu Polski w modelach lata-
jących F1, które latają na hali. Jest 
to bardzo ciekawa konkurencja, w 
której puszcza się model i on lata 
na czas. To są takie wolne modele 
bez napędu.
– Te konstrukcje latają na uwię-
zi?
– Nie, działają jak szybowiec. 
Modele krążą w koło. Najlepsze 
wyniki, jakie są osiągane, to na-
wet ok. minuty utrzymywania 
się samolotu w powietrzu. Stery 

ustawione są w taki sposób, że 
model lata w kółko. Mamy w tej 
dyscyplinie kilka sukcesów na 
swoim koncie, tj. srebrne i brązo-
we medale Mistrzostw Polski. Przy 
okazji miały miejsce bardzo fajne 
pokazy modeli sterowanych.
– Jakie macie plany na najbliż-
szą przyszłość? 
– Sezon się skończył, będziemy 
szykować się do nowego. W tej 
chwili mamy akcję lato w mieście, 
która trwa niemalże przez całe 
wakacje, bo już od poniedziałku 
(czyli od rozpoczęcia wakacji), 
do połowy sierpnia. W godzinach 

od ósmej do piętnastej codziennie 
zajęcia odbywają się na OKiS. Tu-
taj są zajęcia dla dzieci od szóstego 
roku życia. Co roku mamy jakieś 
motto tych akcji. Tym razem jest 
to: „my i świat zwierząt”. Są rów-
nież zajęcia z animatorami, wyjaz-
dy do ZOO, wyjazdy na pływalnię, 
do stadniny koni. Odbywają się 
zajęcia sportowe, które są prowa-
dzone równolegle. Uczestniczy w 
nich codziennie ok. 100 osób.
Przy okazji OKiS prowadzi kąpie-
lisko, tj. plażę strzeżoną w Zie-
lonce na gliniankach. Ratownicy 
dyżurują codziennie przez całe 
wakacje od godziny dziesiątej do 
osiemnastej. Takie miejsce na 

gliniankach organizujemy już od 
wielu lat. Niezależnie od pogody 
przygotowana jest piaszczysta 
plaża, kąpielisko.
– Ciekawym pomysłem, jaki 
wdrożyliście w Zielonce jest 
„otwarte boisko”. Na czym to 
polega?   
– Na boisku, które się znajduje na 
ulicy Dziennikarskiej mamy tzw. 
rodzinne granie. Czyli bezpłatnie, 
codziennie, przez całe wakacje od 
16 do 21 każdy ma możliwość sko-
rzystać z boiska pod opieką rodzica, 
osoby pełnoletniej. Każdy może 
pograć, pobawić się.
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Ząbkowskie szkoły  
najlepsze w powiecie

Pierwsze miejsca  
w kategorii szkoły 
podstawowe i w 
kategorii gimnazja 
dla Ząbek – wyni-
ka z podsumowań 
podczas spotka-
nia samorządow-
ców i sportow-
ców, które odbyło 
się w starostwie.

Podsumowania rywa-
lizacji sportowej dokonał 
Meczysław Rosłan z 
Powiatowego Szkolnego 
Związku Sportowe-
go. Przy ocenie wzięto 
pod uwagę rozgrywki 
w kilku dyscyplinach 
drużynowych i indywi-
dualnych: piłce nożnej, 
koszykowej i siatkowej, 
lekkoatletyce, biegach 
przełajowych, pływaniu, 
tenisie stołowym, 
gimnastyce i ringo. 
W rywalizacji brali 
udział: zawodnicz-
ki i zawodnicy z 
45 szkół podsta-
wowych, 35 gim-
nazjów i 11 szkół 
ponadgimnazjalnych 
z powiatu wołomiń-
skiego.

W spotkaniu uczestniczyli 
w roli gospodarzy: starosta Kazi-
mierz Rakowski, przedstawiciele 
Powiatowego Szkolnego Związku 
Sportowego – Mieczysław Rosłan 
oraz Waldemar Sitek, a także za-
proszeni goście: burmistrz Ząbek 
Robert Perkowski, burmistrz Marek 
Jecek Orych, przedstawiciel OSiR 
Huragan Wołomin i delegacje ze 
szkół z terenu powiatu – dyrektorzy 
oraz nauczyciele WF-u.

Okoliczno-
ściowe puchary i 
dyplomy dla naj-
lepszych szkół, 
wręczył starosta 
Kazimierz Rakow-

ski wraz z Walde-
marem Sitkiem i Mie-

czysławem Rosłanem, 
przedstawicielami Szkolnego 

Powiatowego Związku Sportowego z 
powiatu wołomińskiego.

Tego dnia, z rąk przedstawicieli 
swoich miast, dyplomy i nagrody 
otrzymali także nauczyciele WF, 
wyróżniający się zaangażowaniem 
w organizacji imprez Szkolnego 
Związku Sportowego oraz za osiąga-
nie wysokich wyników sportowych i 
wychowawczych.

Iwona Potęga

 
Wzięto pod 

uwagę rozgryw-
ki w piłce nożnej, 
koszykowej i siat-
kowej, lekkoatlety-
ce, biegach przeła-
jowych, pływaniu, 
tenisie stołowym, 

gimnastyce 
 i ringo. 

siatkówka

Miłą niespodziankę zdobywa-
jąc złoty medal w kategorii +35 
sprawiła drużyna Administratora 
Radom w składzie której mogliśmy 
zobaczyć gwiazdy polskiej siatkówki 
– Daniela Plińskiego, Dawida Mur-

ka, Rober-
ta Prygla czy 
Andrzeja Stel-
macha. W skła-
dzie zespołu, na 
pozycji libero  za-
grał przedstawiciel 
wołomińskiej siat-
kówki – Piotr Szulc.

W półfinale zespół z Ra-
domia zmierzył się z faworytem 
mistrzostw – Mostostalem Kędzie-
rzyn Koźle. 

W pierwszym secie aktualni 
mistrzowie Polski gładko wygrali z 
Administratorem Radom a w ataku 
nie do zatrzymania był Świderski i 
Bartłomiej Soroka. W drugim secie 
Radom ustabilizował przyjęcie 
zagrywki i po skutecznych atakach 
Murka, Plińskiego i Piotra Gabry-
cha wygrał na przewagi do 23.

Trzeci set to bardzo dobra gra 
drużyny Administratora, która 
gładko wygrała do 8.

W finale Radom rozprawił się 
z drużyną z Ostrołęki i zdobył Mi-
strzostwo Polski w kategorii +35. 

Większość nagród trafiła w 
ręce siatkarzy Admini-

stratora.
Skład Admini-

stratora Radom: 
Piotr Gabrych 

(MVP), Andrzej 
Stelmach (najlep-
szy rozgrywają-
cy), Dawid Murek 

(najlepszy przyjmu-
jący), Daniel Pliński 

(najlepszy blokujący), 
Robert Prygiel, Tomek 

Kowalczyk, Piotr Szulc (l), Łu-
kasz Kruk, Paweł Biliński, Tomek 
Filipowicz, Igor Marszałkiewicz. 
Trener: Paweł Piotrowski

Zawodnik z Wołomina  
w zespole Mistrza Polski  

w siatkówce 
W trakcie  
ORLEN XX Mi-
strzostw Polski 
im. Wojciecha 
Zielińskiego 
zagrało  
545 zawod-
ników z 51 
drużyn.
Nie zabrakło 
wołomińskiego 
akcentu...

W finale 
Radom rozpra-

wił się z drużyną 
z Ostrołęki i zdobył 

Mistrzostwo Polski w 
kategorii +35. Więk-
szość nagród trafiła 

w ręce siatkarzy 
Administrato-

ra.

Lato z Huraganem
Jak co roku OSiR Huragan Wołomin organizuje półkolonie dla dzieci, które w wakacje zostały 
w domach. Zaplanowano wiele atrakcji, dzięki którym dzieci nie będą się nudziły. Lato z Hura-
ganem potrwa w dniach 13 - 24 lipca 2015 r. 

- Dzieciaki co roku do nas 
wracają i to jest chyba dla nas 
najlepsza rekomendacja. Myślę, 
że taką wykładnią atrakcyjności 
naszych zajęć jest też ilość dzieci, 
które z nami spędzają wakacje. Ta 
liczba, którą sobie zakładamy jest 

wypełniona po brzegi, a dodatkowo 
mamy jeszcze listę rezerwowych. Z 
pewnością jest zapotrzebowanie na 
takie wakacyjne zajęcia. Dzieciaki 
chętnie do nas przychodzą, chętnie 
się tutaj z nami bawią. Dodam, że 
dzieci dostają u nas dwa posiłki, tj. 
drugie śniadanie ok. godz. 10, a po-
tem ok. godz. 14 dwudaniowy obiad. 
Są dopilnowane, nie są głodne, są 
zmotywowane, cały czas coś robią. 
Staramy się układać program tak, 
żeby nie było przestojów – mówi 
Ewa Wodnicka, kierownik półkolo-
nii „Lato z Huraganem”.

W tym roku Lato z Huraganem 
rozpocznie się 13 lipca i potrwa do 
24 lipca. Zajęcia będą się odbywały 
od poniedziałku do piątku. W 
ramach atrakcji, jakie oferuje dzie-
ciom wołomiński Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, zaplanowano cztery 
wycieczki:  wyjazd do skansenu 
w Kuligowie  dzień spędzony w 
stajni Humorek na Leśniakowiźnie 

 oglądanie wystawy na Stadionie 
Narodowym  wyjazd do kina na 
film pt. „Minionki”.

Każde z dzieci znajdzie coś dla 
siebie. Stacjonarnie zorganizujemy 
bardzo dużo zajęć sportowych. W 
planach są wyjścia na basen, tre-
ningi karate, zajęcia wędkarskie. 
Wysoki poziom zajęć sportowych 
zapewnią animatorzy, z których 
prawie wszyscy są nauczycielami 
wf.

W ramach akcji Lato z Hura-
ganem będzie sporo warsztatów 
plastycznych. W tym roku zostaną 

przypomniane techniki, które były 
pokazywane w ubiegłym roku i 
dwa lata temu, tj. quiling, origami. 
Zostanie również zaprezentowana 
nowa technika, jaką jest wiklina 
papierowa. Zajęcia z wikliną papie-
rową to połączenie ekologii, zabawy 
oraz plastyki. 

Rozmowy z dziećmi poprowa-
dzą pracownicy Sanepidu. Organi-
zatorzy starają się również o to, by 
zorganizować pogadanki na temat 
bezpieczeństwa, które poprowa-
dziliby funkcjonariusze z Wydziału 
Prewencji KPP w Wołominie. W 

ubiegłym roku rozmowa dotyczyła 
bezpieczeństwa dzieci w sieci, tj. 
tego, jak dzieci powinny bezpiecz-
nie korzystać z Internetu, czego im 
bezwzględnie nie wolno robić. Na 
poprzedniej edycji Lata z Huraga-
nem zorganizowano szkolenia, na 
których uczono zasad pierwszej po-
mocy. Co małe dziecko może zrobić 
w tym zakresie. W tym roku, już bez 
instruktorów zewnętrznych, temat 
ponownie będzie przypominany.

Atrakcją, która została prze-
ćwiczona w ubiegłym roku, będzie 
gra huraganowa. Są to klasyczne 
podchody. Gra Huraganowa zo-
stanie zorganizowana na terenie 
Ośrodka przy ulicy Korsaka 4. 
Zabawa potrwa przez cały dzień. 
Będą przy tym różne zadania, a 
także element rywalizacji. W ze-
szłym roku dzieciom bardzo się to 
podobało. W tym roku podchody 
zostaną bardziej rozbudowane, by 
mogła w nich uczestniczyć większa 
grupa dzieci.

Wszystkie konkursy, gry oraz 
zabawy będą z nagrodami. Ostat-
niego dnia imprezy (24 lipca) dzieci 
otrzymają dyplomy, trofea, nagrody, 
upominki, słodycze.

Paweł Choim

– Każde z dzieci znajdzie 
coś dla siebie. Stacjonarnie 
zorganizujemy bardzo  
dużo zajęć sportowych.  
W planach są wyjścia na ba-
sen, treningi karate, zajęcia 
wędkarskie. Wysoki poziom 
zajęć sportowych zapewnią 
animatorzy, z których  
prawie wszyscy są nauczy-
cielami wf – mówi Ewa Wod-
nicka, kierownik półkolonii 
„Lato z Huraganem”.

Robert Deska  
o działalności  
OKiS Zielonka

Skończył się sezon 2014/2015, w czasie którego zielonkowscy sportow-
cy osiągnęli wiele dobrych wyników. Na szczególną uwagę zasługują 
osiągnięcia sportowców z Zielonki uprawiających unihokej. – W tej 
chwili mamy akcję lato w mieście, która trwa niemalże przez całe wa-
kacje, bo już od poniedziałku (czyli od rozpoczęcia wakacji), do połowy 
sierpnia – mówi Robert Deska, koordynator d.s. sportu OKiS Zielonka.

– Modele krążą w koło. Najlepsze wyniki, jakie 
są osiągane, to nawet ok. minuty utrzymywania 

się samolotu w powietrzu. Stery ustawione są  
w taki sposób, że model lata w kółko. Mamy 

w tej dyscyplinie kilka sukcesów na swoim 
koncie, tj. srebrne i brązowe medale Mistrzostw 

Polski. Przy okazji miały miejsce bardzo fajne 
pokazy modeli sterowanych – mówi Robert De-

ska, koordynator d.s. sportu OKiS Zielonka.
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Praca
Dam pracę

Zatrudnię ekspedientkę  
w sklepie ogólno-spożywczym  

w Zielonce, 22 781 94 58

Elektromontera z upr. do 1 KW- pra-
wem jazdy, Kobyłka. Tel. 508 222 757.
Zatrudnię ekipę brukarską lub pra-
cownika do kostki brukowej Marki tel. 
664178694.
Zatrudnię fryzjera na dobrych warun-
kach, tel. 501 362 609.

Praca 
Szukam pracy 

Mężczyzna 42 lata, dyspozycyjny, od-
powiedzialny, bez nałogów , prawo jazdy 
kat. B. 886 325 537.

Budownictwo
Usługi

Dachy, obróbki blacharskie, rynny, ele-
wacje-czyszczenie, malowanie. Wycinka 
drzew. 504 250 013.
Elewacje docieplenia budynków, wy-
kończenia, glazura 508 518 396.

Docieplanie budynków, szybko, 
tanio, solidnie. tel. 502 053 214

Finanse

Motoryzacja 
Kupię

Nieruchomości 
Sprzedam

Sprzedam dom w Zielonce 200 m2, 
działka 600 m2 tel. 505 029 134

Nieruchomości 
Wynajmę

Poszukuję lokalu na biuro do 300 zł w 
W-wie, 885 147 045. 

Różne - sprzedam 

 Usługi - Różne
Radca prawny, porady prawne, 

pisma procesowe, reprezentacja 
przed sądem, sprawy cywilne, kar-
ne, rozwody, windykacja, ochrona 

dłużnika, obsługa firm.
888 915 222, 606 973 049. 

Czyszczenie dywanów, wykładzin, 
tapicerki 694 825 760.
Naprawa telewizorów, pralek, lodowek-
dojazd 602 216 943.

Zakładanie ogrodów, układanie 
kostki brukowej, tel. 888 671 676

Tynki, posadzki agregatem  
tel. 514 632 272

Zdrowie - uroda

OGŁOSZENIA DROBNE

W tę piękną, słoneczną, sobotę do 
Wołomina zjechało ponad 500 dzieci a do 
tego całe rodziny by świętować sukcesy 
swoich małych sportowców. – Do rozgry-
wek przystąpiło 50 drużyn z 24 miast z 
województwa mazowieckiego, rozegrano 
ponad 200 meczy na 10 boiskach, było 
to duże przedsięwzięcie – mówi Jakub 
Szcześniak, prezes AMP GOOL. Fak-
tycznie piłkarskie święto w Wołominie było 
największą imprezą sportową tego typu w 
powiecie wołomińskim a tego dnia także  
i na Mazowszu. 

Rozgrywkami piłkarskimi żyli zawod-
nicy, którzy zostali przywiezieni w dużej 
mierze przez swoich rodziców – wypeł-
niając w ten sposób szczelnie trybuny 
stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Wołominie. 

Organizatorzy oprócz rozgrywek 
dla najmłodszych przygotowali szereg 
atrakcji dla rodziców i dzieci, które nie 
uczestniczyły w turnieju. Trzy strefy 
pikniku sportowego spowodowały, 
że każdy mógł tutaj znaleźć coś 
dla siebie.

Przemyślane połącze-
nie różnych płaszczyzn i 
aspektów życia, takich jak 
sport, zdrowie, kultura 
i nauka w jednym wy-
darzeniu, doceniły całe 
rodziny poprzez liczne 
uczestnictwo. Miejska 
Biblioteka Publiczna z 
Wołomina i księgarnia 
Państwa Jakubowskich 
sprawiły, że młodzi pozna-
wali świat poprzez słowo 
pisane. Spotkanie ze szkołą 
Ad Astra, dało możliwość 
zawodnikom na sprawdzenie 
znajomości języka angielskiego, 
którą również zdobywają na tre-
ningach AMP GOOL. Fachowe po-
rady medyczne Niepublicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Nr 2 oblegali głownie 
dorośli. Dbałość o zdrowe odżywianie i za-
stanawianie się – czy aby nam nie przybyło 
tłuszczu – było możliwe dzięki poradni 
Centrum Odchudzania, która pomogła 
zweryfikować wiedzę w tym zakresie. Place 
zabaw i możliwość zakręcenia na żyrosko-
pie podnosiły nie tylko ciśnienie, ale i tem-
peraturę. Emocje udzielały się wszystkim. 
A mecz w kulach boobel footboll, zagrał 

pełną adrenaliną graczy, w efekcie zawsze 
dotykając murawy. Wielki Turniej stworzył 
alians wielu miejscowości z całego woje-
wództwa. TVP Regionalna określiła go 
„największym wydarzeniem sportowym 
regionu”. Sukcesy najmłodszych moty-
wowały najbardziej. – Objęliśmy z radością 
patronatem taką inicjatywę, bo wszystkich 
inicjuje i wzbogaca – stwierdziła Edyta 
Malinowska, naczelnik Wydziału Polityki 
Społecznej, Sportu i Edukacji Urzędu 
Miasta w Wołominie. Andżelika Miś 
gospodarz obiektu dodała: – Radość 
najmłodszych ze sportu to nadzieja i 
zachęta do nowych wyzwań.”

Tu każdy zaspokoił ciekawość, 
każdy znalazł coś dla siebie, poczuł 
siłę sportu i ducha piłki nożnej. 

Dzieci odwiedziła legenda Legii Warsza-
wa, Tomasz Sokołowski, który udzielał 
im cennych wskazówek i doceniał ich 
umiejętności. Wszystkim zawodnikom 
ochoczo wręczał nagrody. Ponad pięciuset 
zawodników w trzech grupach wiekowych 
otrzymało nagrody. 

– Dziękujemy naszym sponsorom i 
dobroczyńcom za ufundowanie nagród, 
które przysporzyły zawodnikom wiele 
radości i doceniło włożoną przez nich 
ogromną pracę – wyraził wdzięczność 

organizator. Każdy z za-
wodników otrzymał złoty 

medal, najlepsi otrzymali 
statuetki i puchary. A było 

wielu wygranych. W kategorii 
wiekowej żaczki A, najmłod-

si roczniki 2010 – 2009, wygrała 
drużyna z Sadownego. Najmłodszy 

zawodnik Turnieju, Ignaś Smykiewicz z 
Wołomina otrzymał wyróżnienie. W kate-
gorii żaczki B, roczniki 2008 – 2007 wygrała 
drużyna z Wyszkowa. Turniej w każdej 
kategorii wiekowej wyróżniał najlepszych 
strzelców, zawodników, bramkarzy oraz 
najlepsze zawodniczki. W orlikach (7 – 9 
lat) triumfowała drużyna z Tłuszcza, a w 
dream teamach (10+), na podium stanęło 
Goworowo. Wydarzenie integrowało dzieci 

z różnych miejscowości, nie czuło się 
podziałów czy różnic. Wszyscy zasmako-
wali ogromnych emocji. Były łzy radości 
i gorące uściski rodziców i płomienny 
doping. – Największą satysfakcją i nagrodą 
dla nas jako organizatora były ich sukcesy. 
Szczere uśmiechy i wielki zapał do piłki – 
podsumował Jakub Szcześniak. 

– Dziękujemy naszym zawodnikom 
za tak ekscytujące przeżycia. Jesteśmy 

z nich dumni, pokazali jak umiejętnie 
wykorzystali naukę na treningach. 
Włożona praca trenerów przynio-
sła doskonałe rezultaty. Podzięko-
wania należą się także rodzicom 
za ich wierny doping i poświęce-
nie, naszym sponsorom firmie 
ZEC Wołomin, Wileńska Park 51, 
Nestle, API a także burmistrz Wo-

łomina Elżbiecie Radwan i staroście woło-
mińskiemu Kazimierzowi Rakowskiemu 
za wsparcie i patronat, dyrektor Andżelice 
Miś – za udostępnienie pięknych obiektów 
OSiR Wołomin, sztabowi organizatorów, 
którzy wykonali kawał dobrej pracy za ich 
trud i poświęcenie, dla takich chwil warto 
żyć i planować – podsumowywał Jakub 
Szcześniak prezes Akademii. 

Przed Akademią Młodego Piłkarza 
GOOL kolejne turnieje i wyzwania 
– Patrzymy cały czas do przodu rozwi-
jamy się i myślimy już o tym co będzie 
za rok – jestem pewny, że wszystkich 
zaskoczymy nowymi pomysłami już we 
wrześniu czyli w nowym sezonie 2015/16 
! – deklarował.

Żródło: www.ampgool.pl 

Piłkarskie Święto w Wołominie

W minioną sobotę w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wołominie odbyła się V Wielka Rywalizacja Miast AMP 
GOOL.  Impreza otwarta dla wszystkich – w tym roku wyjątkowo bo piknikowo – rodzinnie. Na Wielkim pikniku 
sportowym było wszystko: sport, zdrowie, rekreacja, edukacja a przede wszystkim rywalizacja. 

Każdy z zawodników 
otrzymał złoty medal, 

najlepsi otrzymali 
statuetki i puchary. A było 

wielu wygranych. – Dziękujemy 
naszym sponsorom i dobroczyńcom za 
ufundowanie nagród, które przysporzy-
ły zawodnikom wiele radości i doceniło 

włożoną przez nich ogromną pracę – 
wyraził wdzięczność organizator. 

Nocny Marek dobiegł 
do mety po raz drugi

W sobotę, 27 czerwca, Marki stały się sportową stolicą powiatu wołomińskiego, a wszystko za 
sprawą drugiej edycji imprezy biegowej pod nazwą „Nocny Marek”.

Biegi dziecięce, zawody nordic 
walking oraz nocny bieg główny 
na 10 km – takie atrakcje sportowe 
czekały na wszystkich przybyłych 
do Marek na stadion miejski przy 
ul. Wspólnej. Już od godziny 14:00 
na stadionie funkcjonowało biuro 
zawodów, które sprawnie wydawało 
numery i pakiety startowe uczestni-
kom. W tym, tak jak w poprzednim 
roku, wolontariusze mieli pełne ręce 
roboty. W biegach dziecięcych zare-
zerwowano 200 numerów, w marszu 
z kijkami prawie 30, natomiast na 
bieg główny zapisało się 500 osób, 
a kolejni chętni czekali w kolejce w 
dniu zawodów na możliwość dopi-
sania się do listy startowej.

– To ogromnie budujące, że 
organizowane przez nas wydarzenie 
cieszy się tak wielką popularnością. 
Idąc za ciosem i słuchając pozytyw-
nych komentarzy, postanowiliśmy w 
tym roku zwiększyć liczbę uczestni-
ków. Jak się okazało, zainteresowa-
nie Nocnym Markiem było tak duże, 
że i tak niektórzy do ostatniej chwili 
nie byli pewni startu w rywalizacji 
– komentuje Dariusz Pietrucha, 
prezes Mareckiego Stowarzyszenia 
Gospodarczego – głównego organi-
zatora biegu.  

Sportowe zmagania rozpoczę-
ły się tuż po godzinie 17:00. W 
pierwszym wyścigu udział wzięły 
najmłodsze dzieci, które raczku-
jąc pokonały dystans 20 metrów. 
Następnie rozegrano zawody na 
czterech dystansach 200, 400, 800 
i 1200 metrów. Każdy uczestnik 
biegów dziecięcych i młodzieżo-
wych otrzymał medal, który (mamy 
nadzieję) będzie mobilizował młode 
pokolenie do dalszego uprawiania 
sportu.

O godz. 18:30 ze stadionu wy-
ruszyli pasjonaci marszu nordic 

walking, którzy rywalizowali ze 
sobą na pięcio kilometrowej trasie 
biegnącej mareckimi ulicami oraz 
lasem w okolicach Horowej Góry. 
Najszybszym mężczyzną okazał 
się Jan Jezierski, natomiast wśród 

kobiet zwyciężyła Sylwia Rejmen-
towska.

Kulminacją sportowej walki był 
dziesięciokilometrowy bieg główny 
po ulicach Marek, który wystar-
tował o godzinie 21:00. Trasa była 
różnorodna, biegła zarówno ulicami 
wyasfaltowanymi, jak i wykonanymi 
z destruktu. Biegacze przetestowali 
również nowe alejki w parku miej-
skim. Zwycięzcą biegu podobnie, 
jak w ubiegłym roku, okazał się Artur 
Jabłoński z czasem 33:06. Wśród 
kobiet tryumfowała Emilia Zielińska 
z czasem 40:36. Organizatorzy biegu 
przygotowali również puchary dla 
najszybszego mieszkańca Marek, 
najszybszego biegacza o imieniu 
Marek, a także dla najszybszego 
samorządowca, których w tym roku 
wystartowało kilkunastu, m.in. bur-
mistrz Marek Jacek Orych oraz bur-
mistrz Białołęki Piotr Jaworski. 

Impreza nie mogłaby się od-
być bez wsparcia sponsorów oraz 
wielu instytucji, którym należą się 
ogromne podziękowania za pomoc 
w organizacji biegu. Wydarzenie 
objęte zostało honorowym patro-
natem burmistrza Miasta Marki. 
Nad zabezpieczeniem trasy czuwali 
funkcjonariusze policji, strażacy 
z mareckiej OSP, harcerze z 62 
szczepu harcerskiego „Polanie”, 
Grupa Medyczna OSP Ładzyń oraz 
wielu wolontariuszy, których ciężko 
zliczyć. To dzięki ich wielotygo-
dniowej pracy największa impreza 
biegowa powiatu wołomińskiego 
mogła się odbyć. Podbudowani 
sukcesem już dziś zapraszamy na 
kolejną edycję Nocnego Marka w 
przyszłym roku w ostatnią sobotę 
czerwca.

Mareckie Stowarzyszenie  
Gospodarcze

Na bieg główny zapisało się 500 osób a kolejni chętni czekali w kolejce do zapisów w dniu zawodów

– Idąc za ciosem i słuchając 
pozytywnych komentarzy, 
postanowiliśmy w tym roku 
zwiększyć liczbę uczest-
ników. Jak się okazało, 
zainteresowanie Nocnym 
Markiem było tak duże, że 
i tak niektórzy do ostatniej 
chwili nie byli pewni startu 
w rywalizacji – komentuje 
Dariusz Pietrucha



Biuro reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: handlowcy@logos.home.plwww.zyciepw.pl

www.wilenskapark.pl

Drodzy Mieszkańcy,
W związku ze startem „Wołomińskiego Budżetu 
Obywatelskiego 2016” gorąco zachęcam do 
składania wniosków.  Dzięki budżetowi obywatel-
skiemu macie bezpośredni wpływ na dokonanie 
zmian w swoim najbliższym otoczeniu. 

Do wydania na wasze projekty  
przeznaczony będzie MiliOn złOtyCH. 

Burmistrz Wołomina

Harmonogram wołomińskiego  
Budżetu Obywatelskiego 2016:

1. Zgłaszanie wniosków – do 15 lipca 2015 roku.
2. Weryfikacja zgłoszonych wniosków  

– do 30 lipca 2015 roku.
3. Ogłoszenie listy wniosków, na które można 

będzie głosować – 31 lipca 2015 roku.
4. Działania informacyjne  

– od 1 do 16 sierpnia 2015 roku.
5. Głosowanie  

– od 17 sierpnia do 10 września 2015 roku.
6. Ogłoszenie wyników – 20 września 2015 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące Wołomińskiego 
Budżetu Obywatelskiego 2016 oraz formularz 
wniosku dostępne są na stronie interentowej  
www.wolomin.org.




