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– Z Wielką Orkiestrą Świą-
tecznej Pomocy związana 
byłam od lat. Zaczęłam 
współpracę organizując 
koncerty i występy kaba-
retowe nauczycieli przed 
społecznością szkolną, po-
łączone z kwestą na WOŚP. 
(...) zrodził się pomysł wła-

snego sztabu w Ząbkach 
– mówi Małgorzata 
Zyśk, burmistrz Zą-
bek >> str. 4

Na funkcję starosty woło-
mińskiego wybrany został 

Adam Lubiak (z lewej)  
– nieznany do tej pory  

z działalności samorządo-
wej mieszkańcom powiatu 

wołomińskiego. Otrzymał 
poparcie 16 radnych. Ustę-
pujący starosta Kazimierz 

Rakowski pogratulował 
swojemu następcy >> str. 3

 – Chciałabym zacząć od 
realizacji jednego, a może nawet 

i dwóch projektów dotyczących budowy 
niezwykle potrzebnych naszemu mia-
stu, nowych szkół. Projekty te będą 
niezbędne, jeśli będziemy chcieli zło-
żyć wnioski na dofinansowanie budo-
wy nowych placówek oświatowych. 
Jest w tej chwili na pewno możliwość 
ubiegania się o środki zewnętrzne  
– mówi Edyta Zbieć, burmistrz Ko-
byłki, która kilka dni temu rozpoczęła 
pracę na tym stanowisku >> str. 5
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Przedsiębiorco sprawdź...
czy będzie łatwiej?

O tym jakie będą ułatwienia w prawie dla przedsiębiorców obowiązujące w 2019 roku mówi 
Paweł Żółtek – właściciel biura rachunkowego z Kobyłki

– Ostatni rok wydaje się mienić 
ferią kolorów, jeśli za kolory 
przyjąć zmiany w prawie dla 
przedsiębiorców.
– No tak, pytanie tylko jakie kolo-
ry będą przeważać. Czy będą to 
jasne kolory, czy ciemne?
– A jakie zmiany są przewi-
dziane?
– Tych zmian jest całkiem sporo, z 
pewnością zasygnalizuję je tu, ale 
nie wiem, czy wystarczy czasu na 
ich szczegółowe omówienie.
– Od czego więc zaczniemy?
– Po pierwsze zmienią się zasady 
rozliczeń wydatków związanych 
z użytkowaniem samochodów 
osobowych w działalności gospo-
darczej. Zwiększy się z 20.000 
EURO na 150.000 zł limit war-
tości samochodu, powyżej której 
odpisy amortyzacyjne nie będą za-
liczone do kosztów podatkowych. 
Zmienią się też zasady leasingu 
i wynajmu aut, których wartość 
przekracza 150.000 zł. Powyżej tej 
wartości opłaty leasingowe (dzier-
żawne) nie będą kosztami podat-
kowymi. Ważna uwaga – jeśli ktoś 
planuje wziąć w leasing auto 
droższe niż 150.000 zł, 
powinien umowę 
leasingową pod-
pisać jeszcze w 
tym roku.
Kolejna zmia-
na polegać będzie na 
zwiększeniu limitu rocznej sprze-
daży dla małych podatników z 
obecnych 1,2 mln EUR do 2 mln 
EUR. Zmiana ta pozwoli większej 
liczbie firm korzystać z rozliczeń 
kwartalnych i korzystniejszej 
amortyzacji. W przypadku spółek 
z o.o. oznaczać to będzie również, 
że więcej spółek będzie mogło 
skorzystać z niższej, 9% stawki 
CIT. Niemniej jednak podwyż-

szenie limitu ma obowiązywać 
dopiero od 2020 roku.
Trzecią zmianą będzie możliwość 
zaliczenia do kosztów podatkowych 
wartości pracy małżonka – dziś jest 
to niemożliwe.
Czwartą zmianą będzie możliwość 
jednorazowego rozliczenia straty 
podatkowej w całości w wysokości 
do 5 mln zł. Tutaj również ostudzę 
entuzjazm tym, że rozwiązanie to 

będzie możliwe dopiero dla strat po-
wstałych po 1 stycznia 2019 roku.
Piąta zmiana dotyczy zwolnienia z 
opodatkowania kwot odszkodowania 
wypłaconego przez ubezpieczyciela 
przeznaczonego na odtworzenie 
zniszczonego majątku. Tu rów-
nież łyżka dziegciu: zwolnienie to 
będzie dotyczyć wszystkich środ-
ków trwałych oprócz samochodów 
osobowych.

Szósta zmiana to zniesienie obo-
wiązku szkoleń BHP dla pracowni-
ków biurowych.
Siódma – skrócenie okresu przecho-
wywania zatwierdzonych sprawoz-
dań finansowych do 5 lat – obecnie 
ten obowiązek jest bezterminowy.
Ósma dotyczy uregulowania w usta-
wie sposobu opodatkowania handlu 
kryptowalutami.
Tych możliwych zmian jest więcej, 
ale nie ma sensu wymieniać ich 
wszystkich, zresztą nasi Czytelnicy 
by tego nie wytrzymali. ?
– A czy zmiany dotyczą tylko 
przedsiębiorców?
– Nie. „Zwykli” podatnicy również 
odczują pewne udogodnienia.
– Na przykład jakie? 

– Na przykład takie, że złożenie 
zeznania podatkowego po terminie 
nie będzie wykluczać już możliwo-
ści skorzystania z preferencyjnego 
sposobu rozliczenia.
– To znaczy?
– Dziś jest tak, że jeśli podatnik chce 
rozliczyć się łącznie z małżonkiem 
albo jako osoba samotnie wychowu-
jąca dziecko, to zeznanie podatkowe 
musi złożyć w terminie; jeśli spóźni 

się ze złożenie zeznania to ten przy-
wilej przepada. Od nowego roku ma 
się to zmienić.
– To akurat wydaje się być zmianą 
w dobrym kierunku.
– Tak. Dodam jeszcze do tego, że 
zmienić ma się sam sposób składania 
zeznań podatkowych. Od nowego 
roku ma być tak, że to urząd skarbowy 
przygotuje za nas zeznanie podatko-
we na podstawie informacji, które 
otrzyma od naszych pracodawców.
– Ale to nie jest przecież nowość, 
taka możliwość już była wcze-
śniej.
- Nowością jest to, że takie zeznanie 
będzie traktowane jako złożone 
nawet jeśli nie naniesiemy na nim 
poprawek, ani go nie wyślemy.

N o w e
obowiązki dla przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT 
muszą co miesiąc wysyłać do Urzędu Skarbowego JPK_VAT.

Przedsiębiorco! 
Nowy obowiązek dotyczy również Ciebie, 

jeśli jesteś podatnikiem VAT i składasz deklaracje 
VAT-7 lub VAT-7K.

WAŻNE!
Jednolity Plik Kontrolny musi być generowany i przesyłany 

wyłącznie w wersji elektronicznej.

czy Twoja firma jest gotowa na Jpk_VaT?
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jasne kolory, czy ciemne?
– A jakie zmiany są przewi-

– Tych zmian jest całkiem sporo, z 
pewnością zasygnalizuję je tu, ale 
nie wiem, czy wystarczy czasu na 
ich szczegółowe omówienie.
– Od czego więc zaczniemy?
– Po pierwsze zmienią się zasady 
rozliczeń wydatków związanych 
z użytkowaniem samochodów 
osobowych w działalności gospo-
darczej. Zwiększy się z 20.000 
EURO na 150.000 zł limit war-
tości samochodu, powyżej której 
odpisy amortyzacyjne nie będą za-
liczone do kosztów podatkowych. 
Zmienią się też zasady leasingu 
i wynajmu aut, których wartość 
przekracza 150.000 zł. Powyżej tej 
wartości opłaty leasingowe (dzier-
żawne) nie będą kosztami podat-
kowymi. Ważna uwaga – jeśli ktoś 
planuje wziąć w leasing auto 
droższe niż 150.000 zł, 
powinien umowę 

Czwartą zmianą będzie możliwość 
jednorazowego rozliczenia straty 
podatkowej w całości w wysokości 
do 5 mln zł. Tutaj również ostudzę 
entuzjazm tym, że rozwiązanie to 

ten obowiązek jest bezterminowy.
Ósma dotyczy uregulowania w usta
ten obowiązek jest bezterminowy.
Ósma dotyczy uregulowania w usta
ten obowiązek jest bezterminowy.

wie sposobu opodatkowania handlu 
kryptowalutami.
Tych możliwych zmian jest więcej, 
ale nie ma sensu wymieniać ich 
wszystkich, zresztą nasi Czytelnicy 
by tego nie wytrzymali. ?
– A czy zmiany dotyczą tylko 
przedsiębiorców?
– Nie. „Zwykli” podatnicy również 
odczują pewne udogodnienia.
– Na przykład jakie? 

– Czeka nas dość duża ilość zmian w prawie 
dedykowanych przedsiębiorcom. Jedna z wpro-

wadzanych zmian dotyczy zwolnienia  
z opodatkowania kwot odszkodowania wypła-

conego przez ubezpieczyciela przeznaczonego 
na odtworzenie zniszczonego majątku. Tu 
również należy się dodać łyżkę dziegciu – 
zwolnienie to będzie dotyczyć wszystkich 

środków trwałych oprócz samochodów 
osobowych – mówi Paweł Żółtek, wła-
ściciel biura rachunkowego z Kobyłki.

INFORMACJA  O  WYWIESZENIU  WYKAZU
Burmistrz Miasta Marki działając na podstawie art. 35 
ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 
21 sierpnia 1997r, (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. 
zm.) podaje do publicznej wiadomości informację  
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Zakładzie Usług 
Komunalnych w Markach na okres 21 dni tj. od dnia 
26 listopada  2018 roku do dnia 16 grudnia 2018 roku 
wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu  
i dzierżawy w trybie bezprzetargowym na terenie Gmi-
ny Miasta Marki.

Szczegółowe informacje można uzyskać  
w Zakładzie Usług Komunalnych w Markach pok. nr 1 

tel. 22 781 33 73.
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Na ubiegło tygodniowym, I posie-
dzeniu nowo wybranej Rady Powiatu 
Wołomińskiego zapadły najważniejsze 
decyzje personalne. Wybrano starostów 
oraz trzech członków Zarządu Rady 
Powiatu jak również przewodniczącego 
rady i jego zastępcę. W zasadzie, dla 
osób bacznie obserwujących sytuację 
w lokalnym samorządzie, podjęte decy-
zje nie powinny być zaskakujące, gdyż 
o przyjętym rozwiązaniu, czyli wyborze 
starosty spoza składu rady mówiło się 
od zakończenia II tury wyborów. 

Podczas sesji na funkcję starosty 
zgłoszone zostały dwie kandydatury: 
Adam Lubiak – nieznany do tej pory z 
działalności samorządowej mieszkań-
com powiatu wołomińskiego oraz Jerzy 
Mikulski – radny powiatowy obecnej i 
poprzedniej kadencji, burmistrz Woło-
mina trzech kadencji. Jednak to Adam 
Lubiak otrzymał większe poparcie 
radnych. Głosowało za nim16 osób. 
Jego kontrkandydat – Jerzy Mikulski, 
otrzymał głosów 13.

Adam Lubiak rekomendowany 
przez Klub PiS, podkreślił, że nie jest 
członkiem partii, pochodzi z Ostrówka 
w gminie Klembów ale od wielu lat jest 
mieszkańcem Wołomina. Przedsta-
wiając się radnym podkreślił, że chce 
być starostą, który będzie pracował 
ponad podziałami. Ma wieloletnie 
urzędnicze doświadczenie samorzą-
dowe. Przed objęciem funkcji starosty 
wołomińskiego pracował w jednej 
z warszawskich dzielnic na kierow-
niczym stanowisku urzędniczym. 
Podkreślił też, że przeszedł wszystkie 
szczeble kariery samorządowej, a 
zdobyte dzięki temu doświadczenie 
będzie przydatne przy kierowaniu sta-
rostwem wołomińskim. Nowy starosta 
ma ogromne wsparcie swojej małżonki 
Katarzyny Lubiak – radnej gminnej 
w Wołominie w latach 2010-2014 a 
także przewodniczącej wołomińskiej 
rady w ostatnim roku funkcjonowania 
wspomnianej kadencji; radnej w radzie 
powiatu w latach 2014-2018 a obecnie 
radnej sejmikowej z ramienia Prawa i 
Sprawiedliwości.

Duże poparcie na funkcję wice-
starosty otrzymał Robert Szydlik – 
doświadczony radny, który ma za sobą 
bycie radnym gminnym w Tłuszczu 
oraz radnym powiatowym w Radzie 
Powiatu Wołomińskiego. W swoim do-
robku zawodowym ma na swoim kon-
cie pracę dziennikarza, fotoreportera 
a także szefa wołomińskiego oddziału 
KRUS. Szerzej znany jest również z 
realizacji swojej pasji – jest autorem 
licznych herbów miast i gmin w Polsce 
oraz różnego rodzaju odznaczeń. 

O tym, czy obaj Panowie staro-
stowie potrafili będą się uzupełniać i 
stworzą zgodny tandem przekonamy 
się w najbliższym czasie. 

Na pierwszym posiedzeniu radni 
wyłonili również trzy osoby które wraz 

ze starostami stanowić będą Zarząd 
Rady Powiatu Wołomińskiego. W skład 
nowego Zarządu weszli:

Izabella Dziewiątkowska – miesz-
kanka Kobyłki i wieloletnia radna 
powiatowa, która w czasie II tury te-
gorocznych wyborów samorządowych 
odcięła się od oświadczenia wydanego 
przez posła Piotra Uścińskiego w spra-

wie kandydującego na urząd wójta Dą-
brówki Radosława Korzeniewskiego. 
Pani Izabella ma już na swoim koncie 
doświadczenie członka Zarządu w 
Radzie Powiatu, gdyż zasiadała będzie 
w tym organie już po raz trzeci.

Paweł Dąbrowski – mieszkaniec 
Radzymina – na swoim koncie ma 
wieloletnie doświadczenie radnego 
gminnego w Radzyminie.

Grzegorz Siwek – mieszkaniec Zą-
bek z doświadczeniem radnego gmin-
nego w Ząbkach a także znany z pracy w 
organizacjach pozarządowych.

Podczas I posiedzenia Rady Powiatu 
wybrano również przewodniczącego 
i jednego z dwóch dopuszczalnych – 
zgodnie z zapisem statutowym – wice-
przewodniczących.

Na przewodniczącego rady – po-
dobnie jak na starostę – zgłoszono dwóch 
kandydatów: Roberta Perkowskiego i Arka-
diusza Werelicha i tu głosowanie miało po-
dobny wynik jak głosowanie na starostę: 16 
głosów dla kandydata zgłoszonego przez 
środowisko PiS – Roberta Perkowskiego z 
Ząbek, doświadczonego samorządowca 
mającego na swoim koncie bycie radnym 
gminnym w Ząbkach oraz radnym po-

wiatowym jak również burmistrza Ząbek 
przez trzy kolejne kadencje i 13 głosów dla 
Arkadiusza Werelicha z PO.

Pierwszym wiceprzewodniczącym 
Rady Powiatu Wołomińskiego został 
mieszkaniec Radzymina Cezary Wnuk 
– wieloletni radny w gminie Radzymin. 
Cezary Wnuk – wieloletni nauczyciel z 
pasją do aktorstwa – aktywnie udzielający 

się w działającym w Radzyminie Teatrze 
„Paradoks”.

We wtorek 27 listopada odbyła się 
druga część posiedzenia rady podczas 
której dokonano wyboru składów ko-
misji branżowych jak również drugiego 
wiceprzewodniczącego rady. Został nim 
Wiesław Mędrzycki, wieloletni radny 
powiatowy z Gminy Dąbrówka.

Teresa Urbanowska
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Adam Lubiak rekomen-
dowany przez Klub PiS, 
podkreślił, że nie jest 
członkiem partii, pocho-
dzi z Ostrówka w gminie 
Klembów ale od wielu lat 
jest mieszkańcem Wołomi-
na. (...) podkreślił,  
że chce być starostą,  
który będzie pracował 
ponad podziałami.

Robert Perkowski z Ząbek, 
to doświadczony samo-
rządowiec. Był radnym 
gminnym w Ząbkach oraz 
radnym powiatowym. 
Przez ostatnie trzy, kolejne 
kadencje, był burmistrzem 
Ząbek. Otrzymał największą 
ilość głosów na radnego 
powiatowego. Został prze-
wodniczącym rady powiatu.

Duże poparcie na funkcję 
wicestarosty otrzymał Ro-

bert Szydlik – doświadczony 
radny, który ma za sobą 

bycie radnym gminnym w 
Tłuszczu oraz radnym po-

wiatowym w Radzie Powiatu 
Wołomińskiego. Zawodowo 
pracował jako dziennikarz. 

Interesuje się heraldyką jest 
twórcą herbów i odznaczeń.
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Podkulony ogon
Edward M. Urbanowski

Nie udało się politykom Prawa i Sprawiedliwości wyrzucić z pracy Małgorzaty 
Gersdorf, pierwszej Prezes Sądu Najwyższego! Również sędziowie odesłani  
w stan spoczynku, ponieważ rzekomo byli zbyt starzy, powrócą do pracy. Noweli-
zacja ustawy o SN - już siódma jej wersja - umożliwi powrót do orzekania sędziów 
Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy - przez przepisy 
uchwalone głosami PiS - zostali zmuszeni do przejścia w stan spoczynku po osią-
gnięciu 65. roku życia (przed przeprowadzonymi przez PiS zmianami, wiekiem 
emerytalnym dla sędziów było 70 lat.)

Małgorzata Gersdorf, występując w Senacie podkreśliła, że jej status jako 
pierwszego prezesa Sądu Najwyższego trwa niezmiennie od dnia powołania na to 
stanowisko. Nie tylko dlatego że ma - jak tłumaczyła - zagwarantowaną sześcioletnią 
kadencję w konstytucji. Także z tego powodu, że ani ona, ani żaden inny sędzia 
SN nie otrzymał od prezydenta Andrzeja Dudy postanowienia o przeniesieniu 
go w stan spoczynku z kontrasygnatą premiera. Jak zaznaczyła, taki dokument 
byłby niezbędny do wygaszenia ich służby. Jej zdaniem, ta nowelizacja była 
zbędna, bo samo postanowienie Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej tak regu-
lowało sprawę, że zarówno ona jako pierwsza 
prezes SN, jak i prezes Naczelnego Sądu 
Administracyjnego mogli wezwać sędziów, 
by powrócili do piastowania swoich funkcji. 
Małgorzata Gersdorf nawiązała do tego, że 
19 października br. Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości przychylił się do wniosku 
Komisji Europejskiej i zdecydował wstępnie 
o zastosowaniu tak zwanych środków tymcza-
sowych. Zawiesił między innymi stosowanie 
przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym 
dotyczących przechodzenia sędziów, którzy 
ukończyli 65. rok życia, w stan spoczynku. 
TSUE zalecił, by sędziowie, którzy w świetle 
nowych przepisów już zostali przeniesieni 
w stan spoczynku, zostali przywróceni do 
orzekania. - Mnie jest tylko bardzo przykro, 
że tyle czasu musiało upłynąć i negatywnych emocji musiało zostać wyrażonych, 
kiedy można było zrealizować funkcje tej ustawy od razu po pierwszej opinii Sądu 
Najwyższego, że przepisy przejściowe powinny regulować sytuację sędziów, którzy 
w danym momencie orzekają. A tego zabrakło!

Rzecznik praw obywatelskich, Adam Bodnar: - Wszyscy mamy kaca po zmianie 
ustawy o Sądzie Najwyższym. Myślę, że nikt z nas nie chciałby się znaleźć w tej 
sytuacji, że podważona jest niezależność Sądu Najwyższego, po czym musi dojść 
do aż tak dramatycznych sytuacji, jak te, które się zdarzyły w Trybunale Sprawie-
dliwości Unii Europejskiej na szczeblu Parlamentu czy Komisji Europejskiej.  
I później nagle, w ciągu jednego dnia zmieniamy ustawę o Sądzie Najwyższym, żeby 
to naprawić, i udajemy, że się nic nie stało. Przecież w międzyczasie wyrządzono 
tyle szkody naszemu państwu, rządom prawa, społeczeństwu i sędziom. To nie 
jest sytuacja, która może napawać nas radością.

Poseł Stanisław Piotrowicz (PiS), szef sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw 
Człowieka: - Ta nowelizacja, o której opozycja grzmi, że wycofujemy się, wywiesza-
my białą flagę, podkulamy ogon, to nie tak. My od tej reformy nie cofamy się, ale 
tak bywa, że polityk często nie może wprost realizować swoich zamierzeń. Musi 
czasem dokonywać taktycznych uników po to, aby móc ostatecznie zwyciężyć.

Łamiąc konstytucję? Brawo!

W ostatni wtorek odbyła się druga 
część I posiedzenia nowo wybra-
nej Rady Powiatu Wołomińskiego. 
Muszę przyznać, że jak do tej pory 
jestem pod wrażeniem – po pierw-
sze – spokoju, jaki panował podczas 
obrad; po drugie wysokiego stan-
dardu zachowań wszystkich naszych 
Wybrańców.

Druga część pierwszego po-
siedzenia rady rozpoczęła się od 
podziękowania przez nowo wybrany 
Zarząd Powiatu liderom poprzed-
niego Zarządu. Tak być powinno, ale 
nie zawsze tak bywało. Nie wiem jak 
Państwu, ale mnie się to podoba!

Nie jest to jedyny element, który 
doceniam i oceniam. Obecnej ekipie 
radnych udało się w zgodzie i bez 
emocji, pokazywanych publicznie, 
uzgodnić składy komisji rady oraz ich 
przewodniczących. Z pobieżnej ana-
lizy widać, że o ile zwycięskie Prawo 
i Sprawiedliwość „wzięło” na siebie 
wszystkie kluczowe funkcje takie jak: 
skład osobowy Zarządu oraz prezy-
dium rady o tyle w kierownictwie 
komisji postanowiło się władzą nieco 
podzielić. I tak na czele dwóch komi-
sji stanęli radni z innych komitetów 
wyborczych: Igor Sulich i Robert 
Roguski; w składach komisji zostały 
zachowane parytety reprezentacji z 
innych klubów, ba – wybrano nawet 
wiceprzewodniczących komisji z 
innych niż PiS ugrupowań. 

Siedząc na tej wtorkowej sesji 
zastanawiałam się: czy to aby nie 
sen? Czy znowu może być normal-
nie? No i wreszcie refleksja – chwilo 
trwaj… czyżbyśmy wreszcie dokonali 
dobrego wyboru? Nie ukrywam, że 
chcę aby tak było i, że bardzo nie 
chcę się rozczarować. Tak więc póki 
co powtórzę: Chwilo – trwaj.

Trwaj dla dobra mieszkańców 
tej ziemi. 

Pobieżne, krótkie rozmowy z pra-
cownikami starostwa potwierdzają to 
moje pierwsze wrażenie. Wszystko 
wskazuje na to, że zanosi się na w 
miarę spokojny początek.

Przewodniczący Rady Powiatu 
Wołomińskiego - Robert Perkowski, 
to doświadczony samorządowiec, 
któremu udało się dość spokojnie 
przeprowadzić Ząbki przez ostatnie 
12 lat. Zna się więc na samorządowej 

robocie i wierzę, że tak jak chciał 
rozwoju Ząbek, z którymi jest zwią-
zany, tak samo jest zainteresowany 
powodzeniem rozpoczynającej się 
kadencji, dla całego powiatu. Podob-
nie jego dwaj zastępcy – wybrany na 
pierwszej części posiedzenia Cezary 
Wnuk i na wtorkowej, radny z Gmi-
ny Dąbrówka, Wiesław Mędrzycki 
również są gwarantem dobrych 
standardów. 

Obsada Zarządu Powiatu na czele 
ze starostą Adamem Lubiakiem i za-
stępcą Robertem Szydlikiem również 
nie budzi mojego niepokoju.

Chwilo trwaj… oby jak naj-
dłużej

Druga część pierwszego posie-
dzenia rady rozpoczęła się od 

podziękowania przez nowo wy-
brany Zarząd Powiatu liderom 

poprzedniego Zarządu. Tak być 
powinno, ale nie zawsze tak 

bywało. Nie wiem jak Państwu, 
ale mnie się to podoba! Obec-
nej ekipie radnych udało się w 

zgodzie i bez emocji, pokazy-
wanych publicznie, uzgodnić 

składy komisji rady...

Chwilo trwaj
Teresa Urbanowska

– Wszyscy mamy kaca 
po zmianie ustawy o Są-

dzie Najwyższym. (...) I póź-
niej nagle, w ciągu jedne-

go dnia zmieniamy ustawę 
o Sądzie Najwyższym, żeby 
to naprawić, i udajemy, że 
się nic nie stało. Przecież 
w międzyczasie wyrządzo-

no tyle szkody naszemu 
państwu, rządom prawa, 

społeczeństwu i sędziom. - 
powiedział Adam Bodnar.

Kto jest kim  
w wołomińskim  
starostwie

Adam Lubiak z Wołomina został w ubiegłym tygodniu wybrany przez 
wołomińską radę powiatu nowym starostą wołomińskim. Na zastępcę 
starosty radni desygnowali Roberta Szydlika z Tłuszcza. Wybrano też 
przewodniczącego Rady Powiatu, którym został Robert Perkowski z 
Ząbek zaś jego zastępcą Cezary Wnuk z Radzymina.

Minister Pracy nagrodziła marecki OPS
21 listopada OPS Marki otrzymał nagrodę specjalną Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 
za wybitne i nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej.

21 listopada obchodziliśmy Dzień 
Pracownika Socjalnego. To święto szcze-
gólne dla pracowników Ośrodka Pomocy 
Społecznej (OPS) w Markach. Z tej okazji 
na wniosek burmistrza Jacka Orycha Rada 
Pomocy Społecznej działająca przy mini-
strze właściwym do spraw zabezpieczenia 
społecznego pozytywnie zaopiniowała 
działania mareckich służb. 

Doceniono fakt, iż OPS w Markach 
podejmuje szereg innowacyjnych działań 
m.in. powołanie do życia Mareckiego 
Punktu Pomocy Dziecku i Rodzinie, utwo-
rzenie mieszkania chronionego dla rodzin 
będących w kryzysie i pozyskanie dwóch 
rodzin wspierających, których działania 
już przynoszą zamierzone efekty. Ponadto 
OPS Marki zaoferował dostęp do progra-
mu „Odzyskać Dziecko”, którego celem 
jest powrót dzieci do rodzin biologicznych 
oraz utrzymanie dzieci w rodzinach,  
w których już wystąpiło zagroże-
nie odebraniem i umieszczeniem  
w pieczy zastępczej.

Realizowany projekt RODZINA RE-
LACJA REINTEGRACJA już przynosi 
efekty, a dzięki programowi „Odzyskać 
dziecko” sześcioro dzieci z terenu gminy 

powróciło do środowisk naturalnych.
Zwrócono uwagę na pilotażowy pro-

jekt „Modelu usług o określonym standar-
dzie w gminie”. To nie tylko przyznawanie 
zasiłków, ale również praca z rodzinami 
potrzebującymi pomocy m.in. poprzez 

udzielanie wsparcia psychologicznego, 
prawnego i socjalnego. OPS w Markach 
chętnie dzieli się wiedzą i doświadcze-
niem z innymi ośrodkami, które rozpo-
czynały bądź planowały realizację tego 
projektu. Marecki OPS przyjął na wizycie 

studyjnej dziewięć ośrodków z terenu 
województwa mazowieckiego. - Z okazji 
Dnia Pracownika Socjalnego życzymy 
wszystkim służbom społecznym szcze-
gólnie naszym mareckim pracownikom 
socjalnym satysfakcji z pełnionej misji, od-
wagi w działaniach, uznania oraz wszelkiej 
pomyślności - mówi Magdalena Rogalska-
Kusarek, szefowa OPS w Markach.

To druga nagroda w tym miesiącu dla 
Mareckiego OPS.  Siódmego listopada 
podczas konferencji „Skuteczność pieczy 
zastępczej – wsparcie dziecka  i rodziny, 
zaangażowanie gmin  i powiatów woje-
wództwa mazowieckiego” połączonej z 
obchodami Dnia Pracownika Socjalnego, 
OPS w Markach otrzymał wyróżnienie 
Marszałka Województwa Mazowieckiego 
Adama Struzika „Zawsze pomocni”. To 
uhonorowanie działań, podejmowanych 
na rzecz pomocy dziecku i rodzinie.

– Wszyscy znamy popularne i jakże 
prawdziwe powiedzenie o dawaniu wędki 
i dawaniu ryby. Cieszę, że pracownicy ma-
reckiego OPS starają się również podawać 
potrzebującym wędkę. Dziękuję Wam 
za Wasz codzienny trud - dodaje Jacek 
Orych. Źródło: UM Marki

Kolejna nagroda dla OPS w Markach
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We wrześniu 2018 roku Ma-
zowieckie Forum Biznesu, Nauki 
i Kultury przystąpiło do realiza-
cji projektu w ramach zadania 
publicznego „Edukacja Opieka 
Wychowawcza” do realizacji pro-
jektu p.t. „Od pasji do zawodu”, 
który otrzymał dofinansowanie 
w wysokości 18 000,00 ze środ-
ków Powiatu Wołomińskiego na 
podstawie umowy nr 289.2018  
z dnia 26 czerwca 2018. Pozo-
stały wkład (finansowy i wolon-
tariacki) o łącznej wartości 
ponad 4 000,00 jest wkładem 
własnym stowarzyszenia. 

Projekt ma na celu 
pokazanie uczniom ze 
szkół na terenie powiatu 
wołomińskiego moż-
liwości kształtowania 
kariery zawodowej, pre-
zentacja wybranych za-
wodów rzemieślniczych, 

pomoc w wyborze kierunku 
kształcenia i zawodu na podsta-
wie poszerzonej informacji o da-
nym zawodzie dzięki kontaktowi  
z praktykami danego zawodu  
w miejscu ich pracy. Projekt ma 
charakter pilotażowy i obejmuje 
swoim działaniem trzy szkoły 
ZS nr 3 w Wołominie, Szkołę 

Podstawową w Zagościńcu oraz 
ZS nr 3 w Kobyłce.

W ramach projektu zapla-
nowano dla ok. 20 osobowej 
grupy uczniów z każdej z wy-
mienionych szkół trzy spotkania 
warsztatowe, wycieczkę do PUP  
w Wołominie oraz zwiedzanie 
wołomińskiego ZEC oraz spo-
tkanie z przedstawicielem wy-

branego z a w o d u 
rzemieślniczego. Zakończyły się 
już zajęcia warsztatowe w ZS 
nr 3 w Wołominie natomiast w 
pozostałych dwóch szkołach są 
jeszcze w toku.

Jednym z działań zaplanowa-
nych w projekcie są dwa konkursy 
z nagrodami za pierwsze trzy 
miejsca w każdym (I, II i III): 1.a. 
– film 1,5 minuty prezentujący 
zawód rzemieślniczy; 1,b. – droga 
do zawodowego sukcesu - kon-
kurs na najciekawszy wywiad  
z osobą, która osiągnęła sukces 
zawodowy – jaką drogę pokonała 
– wywiad w formie tekstu.

W każdym konkursie przewi-
dziane są trzy nagrody za zajęcie  
I, II i III miejsca. 

Mazowieckie Fo-
rum Biznesu, Nauki 
i Kultury przystąpiło 
w ramach zada-
nia publicznego 
„Edukacja Opieka 
Wychowawcza”  
do realizacji pilo-
tażowego projektu 
p.t. „Od pasji  
do zawodu”.

Celem realizowanego projektu jest pokazanie 
uczniom ze szkół na terenie powiatu wołomińskie-
go możliwości kształtowania kariery zawodowej, 
prezentacja wybranych zawodów rzemieślniczych, 
pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu 
na podstawie poszerzonej informacji o danym 
zawodzie dzięki kontaktowi z praktykami danego 
zawodu w miejscu ich pracy. 

Od pasji do zawodu
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Ostatnim gościem w na-
szym cyklu „Bractwo dobrej 
książki” był Michał Zawadka 
- pisarz, autor m.in. książek 
motywacyjnych dla dzieci  
i młodzieży, mówca inspira-
cyjno-motywacyjny. Jak na fi-
nał przystało, było niezwykle  
i na pewno wielu uczestników 
zapamięta na bardzo długo 
ten dzień, niektórzy może 

do końca 
życia. Pod-
czas po-
dwójnego 
spotkania 
z  M i c h a -
łem Zawadką, 
przenieś l i śmy 
się do epoki kamienia 
łupanego, gdzie oglądali-
śmy pierwsze malowidła, 
spotkaliśmy również wodza 
szaloną literę i pismo kipu, 
sprawdzaliśmy też czy łatwo 
czytać w alfabecie Braille-
’a. Wszystko to oczywiście  
w celu poznania historii pisma, 

komunikacji i do pokazania, 
jakim nośnikiem do pobu-
dzania wyobraźni są książki. 
Drugie warsztaty pt. Chcę 
być kimś czyli jak osiągnąć 
cele w czasach, kiedy wszyscy 
mają „wywalone”, przezna-
czone dla młodzieży, po-
zwoliły spojrzeć na siebie  
z pozytywnej strony. Kto jak 
nie my sami dla siebie po-
winniśmy być najważniejsi. 
Doceniać siebie i innych.  
I jeśli się czegoś bardzo chce  

i ciężko na to pracuje, 
to można wszystko.  
I z tym przesłaniem, 
dziękujemy wszyst-

kim, którzy 
u c z e s t -

n i c z y l i  w 
warsztatach 

„Bractwo do-
brej książki”. Cykl 

dobiegł końca, ale do 
Bractwa można wstąpić  
w każdej chwili, bo książki 
warto czytać zawsze. Warsz-
taty dofinansowano ze 
środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury.

Podczas podwójne-
go spotkania z Mi-
chałem Zawadką, 

uczestnicy przenieśli 
się do epoki kamie-

nia łupanego oraz 
sprawdzali czy 

łatwo czytać 
w alfabecie 

Braille’a. 

6 listopada w ramach projektu “Bractwo dobrej 
książki” w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. 
Zofii Nałkowskiej w Wołominie odbyły się na 
warsztaty motywacyjne dla dzieci i młodzieży.
które prowadził Michał Zawadka

O motywacji i książce 
z Michałem Zawadką

w
 św

iecie słow
a

– Czy jako dyrektor gimnazjum 
i radna powiatowa, a obecnie 
burmistrz Miasta Ząbki, współ-
pracowała Pani z organizacja-
mi społecznymi, jeśli tak to  
z jakimi?
– Działanie na rzecz organizacji 
pożytku publicznego i współpraca 
z fundacjami oraz stowarzyszenia-
mi to ważny element życia samo-
rządowego. W gimnazjum, którym 
kierowałam przez 15 lat udało 
nam się utworzyć wolontariat oraz 
Szkolne Koło Caritas, największe 
w diecezji warszawsko-praskiej. 
Współpracowaliśmy też z funda-
cją misyjną „Salvatti” i fundacją 
„Dzieci niczyje”, które mają sie-
dzibę na terenie Ząbek. Włączali-
śmy się też do akcji ogólnopolskich 
„Góra grosza”, „Pomóż dzieciom 
przetrwać zimę”, zbiórek żywności 
dla zwierząt w schroniskach i wiele 
innych. Młodzież chętnie angażuje 
się w pracę społeczną i robi to  
z potrzeby serca.
– Wielokrotnie miałam okazję wi-
dzieć Panią na finałach Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
włączała się Pani w organiza-
cję zbiórki na rzecz WOŚP. Jak 
wspomina Pani pracę na rzecz 
WOŚP-u?
– Z Wielką Orkiestrą Świątecznej 
Pomocy związana byłam od lat. 
Zaczęłam współpracę z fundacją 
organizując koncerty i występy 
kabaretowe nauczycieli przed 
społecznością szkolną, połączo-
ne z kwestą na WOŚP. Do tego 
oczywiście była zbiórka pieniędzy 
przeprowadzana przez uczniów 
pod kierunkiem nauczycieli na 
terenie miasta. Początkowo by-
liśmy w sztabie Wołomin, ale 
kiedy przyszedł do mnie pan Piotr 
Brześkiewicz, zrodził się pomysł 
własnego sztabu w Ząbkach. Na-
sza współpraca, którą zaczęliśmy 
kilka lat temu zaowocowała nie 
tylko, kwestą na mieście, ale współ-
organizacją ząbkowskich finałów, 
z licytacją i koncertami na rzecz 
WOŚP-u każdego roku.
– W Ząbkach działają świetlice 
środowiskowe oraz Stowarzy-
szenie Przyjaciół Szkół i Placó-
wek Edukacyjnych Miasta Ząb-
ki. Jak układa się współpraca  
z tymi podmiotami?
– Świetlice pełnią ważną rolę  
w mieście, są uzupełnieniem 
działalności szkół, wspierają ro-
dziny, stwarzają możliwości roz-
woju uczniów, którzy potrzebują 
wsparcia. Tu dzieci i młodzież pod 
okiem fachowców mogą odrobić 

lekcje, przygotować wspólny posi-
łek, miło spędzić czas z rówieśni-
kami. Włączaliśmy się przez wiele 
lat np. w ogólnopolską akcję „Po-
móż dzieciom przetrwać zimę”,  
a zebrane dary na paczki, przeka-
zywaliśmy dzieciom ze świetlicy. 
Ze Stowarzyszeniem Przyjaciół 
Szkół od wielu lat realizuję projekt 
„Wirtualne zeszyty historyczne”, 
którego razem z prof. Janem Żary-
nem jestem pomysłodawcą.
– W parafii Miłosierdzia Bożego 
w Ząbkach odbył się stosun-
kowo niedawno koncert chó-
ru z Ukrainy. We współpracy  
z kim organizowała Pani ten 
koncert?
– Poprosiła mnie Pani Monika 

Brzezińska, aby umożliwić naszym 
rodakom z Kresów koncerto-
wanie. Zgodził się ks. Dziekan 
Andrzej Kopczyński i ten piękny, 
wzruszający koncert mógł odbyć 
się w kościele. Trudno było po-
wstrzymać się od łez wzruszenia. 
Tęsknota za ojczyzną jest wtedy, 
kiedy nie mamy możliwości tu  
w Polsce żyć i cieszyć się wolnością.  
Ze Stowarzyszeniem Łagierników 
Żołnierzy Armii Krajowej współ-
pracuję od dwóch lat. Jestem koor-

dynatorem miasta Ząbki podczas 
zbiórek darów na rzecz naszych 
rodaków na Kresach. Akcja jest 
ogólnopolska i jestem dumna, że 
możemy dać odczuć żołnierzom 
AK i ich rodzinom, pozostałym na 
Wschodzie, że o nich pamiętamy.
– Czy oprócz fundacji i stowa-
rzyszeń współpracowała Pani  
z innymi organizacjami, jeśli tak 
to z jakimi? 
– Skupiałam się zawsze na wielu 
celach i zadaniach, każdy kto 
się do mnie zgłosił, mógł liczyć 
na współpracę, jeśli to służy-
ło mieszkańcom Ząbek. Byłam  
i jestem organizatorem wielu gal 
i zawodów sportowych, zarówno 
na szczeblu ogólnopolskim, jak  

i międzynarodowym. Były to tur-
nieje piłki nożnej dziewcząt Ząb-
kovia cup, walki DSF Kickboxing 
Challenge, zawody karate, turnieje 
tańca sportowego i towarzyskiego  
i wiele innych.
– Czy obecnie również ma Pani 
okazję takiej współpracy?
– Ależ oczywiście. W tym zakresie 
cały czas podejmowane są różne 
działania przez gminę. Jestem 
odpowiedzialna między innymi 
za promocję miasta i koordynuję 

różne przedsięwzięcia. Kiedy 
np. organizowaliśmy „Pożegna-
nie lata”, to zbiegając o środki 
finansowe, złożyliśmy wniosek  
o współorganizację imprezy przez 
marszałka Struzika i patronat. Było 
to możliwe, bo uroczystość oprócz 
charakteru rozrywkowego, miała 
również elementy patriotyczne,  
z polonezem i inscenizacją chrztu 
Polski w stulecie niepodległości. 
To takie połączenie przyjemnego 
z pożytecznym.
– Jak wynika z wcześniejszych 
wypowiedzi,  współpracuje Pani 
z bardzo różnymi instytucjami  
i organizacjami, o różnym cha-
rakterze i zasięgu działania?
– Staram się wykorzystać każdą 

nadarzającą się szansę. Uważam, 
że tak powinno być. Należy współ-
pracować z każdym, kto ma nam 
coś do zaoferowania i jeśli wiemy, 
że to przyniesie jakieś korzyści 
społeczności lokalnej, mniej lub 
bardziej wymierne. Należy być 
otwartym na różne możliwości, 
na działanie i oczywiście na ludzi. 
Jeśli chodzi o rozwój miasta, to 
trzeba mieć wizję i założone cele, 
po to, by niemożliwe stawało się 
możliwe.
– Dziękuję za rozmowę

O współpracy samorządowców z organizacjami pożytku publicznego, 
fundacjami i stowarzyszeniami z Małgorzatą Zyśk, burmistrz Ząbek 
rozmawia Aleksandra Olczyk

Współpracować 
trzeba z każdym

– Z Wielką Orkiestrą Świątecznej 
Pomocy związana byłam od lat. 
Zaczęłam współpracę  
z fundacją organizując koncerty  
i występy kabaretowe nauczycie-
li przed społecznością szkolną, 
połączone z kwestą na WOŚP. 
Do tego oczywiście była zbiórka 
pieniędzy przeprowadzana 
przez uczniów pod kierunkiem 
nauczycieli na terenie miasta. 
Początkowo byliśmy w sztabie 
Wołomin, ale kiedy przyszedł  
do mnie Piotr Brześkiewicz, 
zrodził się pomysł własnego 
sztabu w Ząbkach - mówi  
burmistrz Małgorzata Zyśk,

Jaki wpływ na cenę energii  
mają prawa do emisji CO2?

O tym, że powinniśmy spodziewać się wzrostu cen za energię mówi się od dość dawna. Jednym z 
elementów wpływających na podwyżkę z pewnością jest obowiązek posiadania prawa do emisji 
CO2. Dostawcy energii informują, że to właśnie ten obowiązek podbija cenę energii.

Kluczowy wpływ na wzrost cen 
energii w obrocie zarówno hurtowym 
jak i detalicznym mają notowania 
uprawnień do emisji dwutlenku wę-
gla (t.zw. EUA) oraz koszt zakupu 
surowców energetycznych w tym 
węgla kamiennego. Działania pro-
wadzone przez Unię Europejską w 
ciągu ostatnich lat kładą duży nacisk 
na ograniczanie rozwoju systemów 
energetycznych, które opierają swoją 
produkcję o węgiel kamienny. Polityka 
klimatyczna Komisji Europejskiej 
przyczyniła się do wzrostu cen EUA o 
blisko 500% w okresie niespełna 2 lat 
(gwałtowny skok z 5 euro za tonę CO2 
w styczniu 2017 roku do ponad 25 euro 
w III kwartale 2018 roku). Zachwianie 
stabilności funkcjonowania systemu 
handlu uprawnieniami do emisji 
CO2 (System EU ETS) w roku 2018 
ma ogromne znaczenie dla polskiego 
sektora energetycznego, opartego w 
dużym stopniu na węglu, który jest 
najbardziej emisyjnym źródłem ener-
gii. Poza rosnącymi cenami jednostek 
emisyjnych, wpływ na całkowity wzrost 
kosztów praw do emisji CO2, które 
musi ponieść przedsiębiorstwo, ma 
również zmniejszający się z roku 
na rok przydział tzw. ‘„bezpłatnych 
uprawnień”. Paradoksalnie, w corocz-
nym rozliczeniu, liczba potrzebnych 
do umorzenia praw rośnie za sprawą 
zwiększającej się liczby odbiorców, 

natomiast ich przydział jest coraz 
mniejszy co przekłada się na cenę 
energii. 

Trend wzrostowy cen węgla i 
uprawnień do emisji CO2 , jest od-
czuwalny w całym kraju, jak również 

w innych państwach europejskich, 
powodując wszechobecne podwyżki 
cen hurtowych energii elektrycznej 
oraz cieplnej.  

Te uregulowania wpływają również 
na funkcjonowanie lokalnych dostaw-
ców energii. Brak długofalowej strategii 
energetycznej, brak wsparcia ze strony 
państwa dla lokalnych ciepłowni, 

uniemożliwia racjonalne zarządzanie 
sektorem energetycznym. Powoduje 
też, że przedsiębiorstwa takie choćby 
jak ZEC Wołomin muszą zmierzyć 
się ze wszystkimi zmianami same. 
– W dniu 16 listopada 2018 roku 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 
wprowadził zmiany w obowiązu-
jącej  „Taryfie dla ciepła” Zakładu 
Energetyki Cieplnej w Wołominie. 
Zmienione ceny i stawki opłat będą 
stosowane do rozliczeń za pobrane 
ciepło od dnia 1 stycznia 2019 r. – mówi 
Paweł Królak, prezes ZEC Wołomin. 
Zmiana taryfy wynika z faktu, że przed-

siębiorstwo tak jak większość instalacji 
z sektora energetycznego objęte jest 
unijnym systemem handlu emisjami 
gazów cieplarnianych (System EU 
ETS). 

Drastyczny wzrost cen uprawnień 
do emisji CO2 w dużym stopniu ob-
ciąża przedsiębiorstwa energetyczne 
również takie jak ZEC w Wołominie. 

Do chwili obecnej ZEC przyjmo-
wał na swoje barki powyższe obciążenia 
budżetu, aby zminimalizować ryzyko 
przełożenia podwyżek na ceny energii 
dla odbiorców ciepła oraz dbać o ciągłe 
utrzymanie poziomu najniższych cen 
sprzedaży energii. 

- Do granic możliwości zostały 
zredukowane koszty zmienne, które 
stanowią nowe inwestycje, szkolenia, 
czy system wynagrodzeń. Zmniejszona 
została również liczba zatrudnie-
nia. Pomimo to zastosowane środki 
oszczędności nie są w stanie udźwignąć 
rosnących kosztów stałych. Sytuacja ta 
stwarza duże zagrożenie dla dodatnie-
go wyniku spółki, a tym samym powo-
duje, że ZEC w Wołominie nie jest w 
stanie walczyć dłużej z zewnętrznymi 
tendencjami zwyżkowymi cen, bez 
racjonalnego zarządzania sektorem 
energetycznym przez państwo, które 
zapewniłoby stabilizację oraz wsparcie 
dla przedsiębiorstw ciepłowniczych – 
podkreśla prezes Królak. 

RED.

– W dniu 16 listopada 2018 
roku Prezes Urzędu Regu-
lacji Energetyki wprowadził 
zmiany w obowiązującej  
„Taryfie dla ciepła” Zakła-
du Energetyki Cieplnej w 
Wołominie. Zmienione ceny i 
stawki opłat będą stosowa-
ne do rozliczeń za pobrane 
ciepło od dnia 1 stycznia 
2019 r. – mówi Paweł Kró-
lak, prezes ZEC Wołomin.
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Z Edytą Zbieć, nową burmistrz Kobyłki, o rzeczywistości z jaką przyszło jej się zmierzyć tuż po 
objęciu funkcji burmistrza tego miasta, rozmawia Teresa Urbanowska

Kobyłka dzień  
po zaprzysiężeniu

Sprzęt ratujący życie 
dla jednostek OSP  
z terenu Gminy Tłuszcz

8 listopada Burmistrz Tłuszcza Paweł Bed-
narczyk przekazał wyposażenie i urządzenia 
ratownictwa dla sześciu jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych działających się na 
terenie Gminy Tłuszcz. 

pierw
si na ratunek

Sprzęt  zakupiono  
w ramach dotacji celowej 
przekazanej z Funduszu 
Sprawiedliwości, którego 
dysponentem jest Minister 
Sprawiedliwości w kwocie 
59 382,18 zł, co stanowi 99% 
wartości zadania.

Jednostki OSP są jed-
nymi z pierwszych służb 
będących na miejscu zda-
rzenia, a strażacy posiadają 
odpowiednie przeszkolenie  
z zakresu udzielania kwali-
fikowanej pierwszej pomo-
cy. Bardzo często podejmu-
ją działania poprzedzające 
przybycie służb medycz-
nych i to od ich wypo-
sażenia zależy sprawne 
oraz skuteczne udziele-

nie pomocy przedmedycz-
nej, decydującej o życiu  
i zdrowiu poszkodowanych. 
Jednostkom OSP Dzięcioły, 
OSP Kozły i OSP Miąse 
zostały przekazane torby 
ratownicze, nosze typu de-

ska oraz szyny typu Kramer. 
Dla OSP w Tłuszczu został 
zakupiony defibrylator wraz 
z zestawem pediatrycznym 
i szkoleniowym oraz de-
tektor napięcia, niezbędny  
w trakcie prowadzenia akcji 
w obiektach posiadających 

insta-

lacje elektryczną i pilar-
kę do drewna. Jednostka 
OSP w Jasienicy otrzymała 
cylinder rozpierający. Dla 
OSP Chrzęsne został za-
kupiony przenośny zestaw 
oświetleniowy umożliwia-
jący w sprawny i bezpieczny 
sposób prowadzenia akcji  
w warunkach słabego lub 
braku oświetlenia natural-
nego, detektor wielogazowy, 
detektor napięcia oraz pilar-
kę do drewna.

Bardzo często straża-
cy z OSP podejmują 
działania poprzedza-
jące przybycie służb 
medycznych i to od 
ich wyposażenia zależy 
sprawne oraz skuteczne 
udzielenie pomocy 
przedmedycznej, decy-
dującej o życiu i zdrowiu 
poszkodowanych. 

– W ubiegłym tygodniu objęła Pani 
Urząd Burmistrza Kobyłki. Jak 
wyglądała rzeczywistość następ-
nego dnia? 
– Rzeczywistość, która czekała na 
mnie następnego dnia w urzędzie 
to brak zarządu (obaj wiceburmi-
strzowie zostali radnymi a skarbnik 
gminy złożyła wypowiedzenie pracy 
– przyp. red.) i osób, które mogłyby 
powiedzieć mi więcej o istotnych 
tematach dotyczących miasta. Jest 
wiele takich tematów np. chociażby 
te związane z inwestycją kolejową, 
Spółką „Kobyłka Dom” czy nowo-
powstałą Spółką wodno- kanalizacyj-
ną. Rzeczywistość, to jednocześnie 
bardzo kompetentni pracownicy, 
którzy zostali na swoich stanowi-
skach pracy, i którzy na szczęście 
okazali się osobami poważnymi 
i myślącymi. Szczególne podzię-
kowanie składam w tym miejscu 
Pani Sekretarz za wprowadzenie w 
sprawy organizacyjne urzędu. Cała 
ta sytuacja nasuwa na myśl znane 
powiedzenie, że człowieka poznaje 
się po tym jak kończy...
– Przez ostatnie miesiące poja-
wiały się informacje o skompliko-
wanej sytuacji finansowej miasta. 
Czy w Kobyłce będzie sporządzo-
ny bilans otwarcia?
– Owszem będę chciała 
przeprowadzić taki 
audyt otwarcia z 
uwagi chociażby 
na fakt, że jest to 
bardzo racjonalne posunięcie i świad-
czy o zdrowym rozsądku. Chciałabym 
wiedzieć na czym stoimy i kto kon-
kretnie odpowiada za podjęte decyzje 
w wielu kwestiach. Z uwagi właśnie 
na fakt, że budżet na poszczególne 
wydziały i jednostki podległe urzę-
dowi w wielu przypadkach został w 
ostatnim okresie mocno ograniczony, 

taki audyt pozwoli mi na racjonalne 
zaplanowanie koniecznych wydat-
ków. 
– Skoro tak, to ile czasu potrze-
buje Pani na przeprowadzenie 
audytu i przygotowanie takiego 
bilansu?
– Myślę, że taki bilans powinien po-
wstać do pół roku od objęcia przeze 

mnie funkcji burmistrza, aby potem 
spokojnie działać na rzecz mieszkań-
ców Kobyłki. 
– Wiem, że za Panią dopiero kilka 
dni urzędowania, ale pozwolę 
sobie zapytać o pierwsze reflek-
sje. Czy pojawiły się już pierwsze 
wnioski i plan od czego trzeba, 
czy od czego chciałaby Pani 

zacząć swoje urzędowanie w 
Kobyłce? 
– Chciałabym zacząć od realizacji 
jednego, a może nawet i dwóch 
projektów dotyczących budowy 
niezwykle potrzebnych naszemu 
miastu, nowych szkół. Projekty te 
będą niezbędne, jeśli będziemy 
chcieli złożyć wnioski na dofinan-
sowanie budowy nowych placówek 
oświatowych. Jest w tej chwili na 
pewno możliwość ubiegania się o 
środki zewnętrzne. Do 2020 roku 
można skorzystać z takiego dofi-
nansowania, więc tu nie ma na co 
czekać. Chciałabym też w innym, 
niż to było do tej pory, standardzie, 
realizować bieżącą konserwację 
dróg gruntowych. Myślę też o 
doposażeniu placów zabaw w 
urządzenia zabawowe. Planów 

mam bardzo dużo ale muszę je 
realizować zadaniowo i po kolei bo 
inaczej „utopię się” w chaosie. 
– W Wołominie, gdzie była Pani 
wiceburmistrzem, w poprzed-
niej kadencji powstało wiele 
kolorowych placów zabaw. Czy 
podobnie będzie w Kobyłce?
– Chciałabym, ale muszę sprawdzić 

jakie są możliwości. Chociażby czy 
są dostępne jakieś lokalizacje.
– Z jakimi problemami dotarli 
mieszkańcy podczas pierwszego 
Pani dyżuru w roli burmistrza?
– Każda rozmowa z mieszkańcem, 
to nowy problem do rozwiązania.  
A problemy są bardzo różne – przykła-
dowo: są sprawy związane z funkcjo-
nowaniem OPS, z bezdomnymi zwie-
rzętami czy z inwestycją kolejową. 
Problemem bardzo istotnym i poważ-
nym, wymagającym szybkich decyzji 
jest temat związany z przepompow-
niami i kanalizacją w Kobyłce. Mamy 
kilkanaście takich obiektów, które wy-
magają natychmiastowej interwencji. 
W pierwszych dniach mojej kadencji 
nastąpiła awaria przepompowni 
znajdującej się przy ul. Żółtowskiego 
i zalanie sąsiadujących z nią posesji. 

Okazało się, że taka sytuacja miała 
miejsce nie po raz pierwszy. Jednak 
do chwili obecnej najpoważniejszym 
problemem z jakim się zetknęłam 
w Kobyłce jest temat związany z 
gospodarką śmieciową. Nie chcę 
wzbudzać paniki ale widzę już, że 
temat jest poważny i dotyczy gmin w 
całej Polsce.

 – Chciałabym zacząć od realizacji jednego,  
a może nawet i dwóch projektów dotyczących 

budowy niezwykle potrzebnych naszemu miastu, 
nowych szkół. Projekty te będą niezbędne, jeśli 

będziemy chcieli złożyć wnioski na dofinansowanie 
budowy nowych placówek oświatowych. Jest w tej 
chwili na pewno możliwość ubiegania się o środki 

zewnętrzne – mówi Edyta Zbieć, burmistrz 
Kobyłki, która kilka dni temu rozpoczęła 

pracę na tym stanowisku.

strzowie zostali radnymi a skarbnik 
gminy złożyła wypowiedzenie pracy 
– przyp. red.) i osób, które mogłyby 
powiedzieć mi więcej o istotnych 
tematach dotyczących miasta. Jest 
wiele takich tematów np. chociażby 
te związane z inwestycją kolejową, 
Spółką „Kobyłka Dom” czy nowo-
powstałą Spółką wodno- kanalizacyj-
ną. Rzeczywistość, to jednocześnie 
bardzo kompetentni pracownicy, 
którzy zostali na swoich stanowi-
skach pracy, i którzy na szczęście 
okazali się osobami poważnymi 
i myślącymi. Szczególne podzię-
kowanie składam w tym miejscu 
Pani Sekretarz za wprowadzenie w 
sprawy organizacyjne urzędu. Cała 
ta sytuacja nasuwa na myśl znane 
powiedzenie, że człowieka poznaje 
się po tym jak kończy...
– Przez ostatnie miesiące poja-
wiały się informacje o skompliko-
wanej sytuacji finansowej miasta. 
Czy w Kobyłce będzie sporządzo-
ny bilans otwarcia?
– Owszem będę chciała 
przeprowadzić taki 
audyt otwarcia z 
uwagi chociażby 
na fakt, że jest to 

– Myślę, że taki bilans powinien po
wstać do pół roku od objęcia przeze 

będą niezbędne, jeśli będziemy 
chcieli złożyć wnioski na dofinan
sowanie budowy nowych placówek 
oświatowych. Jest w tej chwili na 
pewno możliwość ubiegania się o 
środki zewnętrzne. Do 2020 roku 
można skorzystać z takiego dofi
nansowania, więc tu nie ma na co 
czekać. Chciałabym też w innym, 
niż to było do tej pory, standardzie, 
realizować bieżącą konserwację 
dróg gruntowych. Myślę też o 
doposażeniu placów zabaw w 
urządzenia zabawowe. Planów 

 – Chciałabym zacząć od realizacji jednego,  
a może nawet i dwóch projektów dotyczących 

budowy niezwykle potrzebnych naszemu miastu, 
nowych szkół. Projekty te będą niezbędne, jeśli 

będziemy chcieli złożyć wnioski na dofinansowanie 
budowy nowych placówek oświatowych. Jest w tej 
chwili na pewno możliwość ubiegania się o środki 

zewnętrzne – mówi Edyta Zbieć, burmistrz 
Kobyłki, która kilka dni temu rozpoczęła 
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Projekt budżetu Gminy  
Radzymin na rok 2019

Gmina Radzymin złożyła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie projekt budżetu na 
rok 2019, który zakłada dochody na poziomie 158,2 mln zł, a wydatki – 167,3 mln zł. Po zaopi-
niowaniu przez RIO budżet będzie rozpatrywany przez Radę Miejską w Radzyminie.

Dochody gminy Radzymin rosną 
z roku na rok m.in. dzięki ciągłemu 
wzrostowi dochodów z podatku 
od osób fizycznych. Przewiduje się 
też nieznaczny wzrost dochodów 
z podatków i opłat lokalnych, mimo 
utrzymywania niskich podatków 
dla przedsiębiorców i preferencji 
inwestycyjnych w obrębie Emilianów. 
Wzrost dochodów jest wynikiem  
rozwoju gminy Radzymin.

W obszarze wydatków największą 
część – blisko 40%, co odpowiada 
kwocie 51,1 mln zł – stanowią wy-
datki na edukację. Kwota ta obejmuje 
bieżące finansowanie placówek edu-
kacyjnych oraz wydatki inwestycyjne 
w obszarze edukacji.

Na wydatki majątkowe, do któ-
rych należą m.in. inwestycje dro-
gowe, kubaturowe czy infrastruk-
tura sportowa i rekreacyjna, gmina 
planuje przeznaczyć 37,7 mln zł. 
Szczegółowa lista planowanych 
inwestycji została zaprezentowana 
w tabeli w załączniku nr 5 do 
projektu budżetu. Należy 
zaznaczyć, ze większość 
wydatków majątkowych 
jest współfinansowana 
z dofinansowań ze-
wnętrznych i dotacji na 
zadania inwestycyjne. 

Gmina Radzymin ma podpisane 
umowy na dofinansowania zewnętrz-
ne na wszystkie największe zadania 
inwestycyjne, których realizacja bę-
dzie kontynuowana lub prowadzona 
w 2019 r.

Do obszarów wydatkowych, które 
w większym stopniu obciążą budżet 
gminy w 2019 roku należy transport 
i łączność, a także gospodarka odpa-
dami. W zakresie transportu ok. 5,7 
mln zł wyniosą wydatki na zapewnie-
nie lokalnego transportu zbiorowego, 
do czego dochodzi także szereg 

zadań inwestycyjnych 
w zakresie budowy 

dróg i ścieżek ro-
werowych. Wzrost 

kosztów gospodarki odpadami bę-
dzie związany z sytuacją na rynku 
odbioru odpadów komunalnych i ich 
utylizacji. W sumie na ten obszar 
w projekcie budżetu przeznaczono 
5,4 mln zł.

Gmina Radzymin zaplanowała 
też wydatki w ramach Funduszu 
Sołeckiego na poziomie 789,5 tys. zł. 
Na dotacje dla stowarzyszeń i klubów 
sportowych gmina planuje przezna-
czyć 350 tys. zł (w roku bieżącym 285 
tys. zł). W ramach programu współ-
pracy z organizacjami pozarządowymi 
na dotacje dla pozostałych organizacji 
na 2019 rok planowane jest 292 tys. zł.  
Projekt budżetu zakłada utrzymanie 
korzystnej relacji pomiędzy docho-

dami i wydatkami bieżącymi, dzięki 
czemu nadal będzie mieć wysoką 
zdolność do obsługi i zaciągania 
zadłużenia. Dochody bieżące na 
2019 r. są planowane na poziomie 
137,9 mln zł, podczas gdy wydatki 
bieżące – na poziomie 129,5 mln zł. 
Z tej nadwyżki będą finansowane 
m.in. koszty obsługi długu oraz część 
wydatków majątkowych.

Gmina Radzymin planuje na 
2019 r. deficyt na poziomie 9 mln zł, 
który wynika z intensywnej działal-
ności inwestycyjnej gminy. Najbar-
dziej znaczące inwestycje są współ-
finansowane ze środków unijnych, 
które są refundowane post factum. 
Oznacza to, że dług jest dla gminy 
Radzymin narzędziem finansowania 
niezbędnej działalności inwesty-
cyjnej. W ogólnym rozrachunku 
gmina Radzymin zachowuje zdrową 
i zrównoważoną relację nakładów 
inwestycyjnych wobec możliwości 
obsługi zadłużenia.

Szczegółowy projekt budżetu, 
który można znaleźć w serwisie BIP 
Gminy Radzymin: Zarządzenie nr 
0050.157.2018 Burmistrza Radzymi-
na z dnia 14 listopada 2018 r. w spra-
wie projektu uchwały budżetowej 
Gminy Radzymin na 2019 rok.

Źródło: UMiG Radzymin
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pracy zorganizacjami pozarządowymi 
na dotacje dla pozostałych organizacji 
na 2019 rok planowane jest 292 tys. zł. 
Projekt budżetu zakłada utrzymanie 
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Na wydatki majątkowe, do których 
należą m.in. inwestycje drogowe, ku-
baturowe czy infrastruktura sportowa 

i rekreacyjna, Gmina Radzymin pla-
nuje przeznaczyć 37,7 mln zł.  

Większość wydatków ma-
jątkowych jest współfinan-

sowana z dofinansowań 
zewnętrznych i dotacji na 

zadania inwestycyjne.

Dziedzictwo Nadbużańskie - lato 2018
- wystawa poplenerowa

W sierpniu, Skansen w Kuligowie, już po raz kolejny był miejscem pracy i źródłem inspiracji dla 
artystów, utrwalających w różnych formach plastycznych lokalne dziedzictwo przyrodnicze  
i kulturowe Mazowsza i Doliny Dolnego Bugu. 

W plenerze udział wzięli cenieni 
twórcy z Polski, jak również artyści 
reprezentujący Czechy, Rosję, Ru-
munię, Mołdawię, Ukrainę, Białoruś 
i Łotwę. Oprócz niepowtarzalnych 
pejzaży w oleju, akwareli oraz rzeźb 
w trakcie pleneru powstały również 
prace kowalskie i ceramiczne.

Wydarzenie to coraz mocniej 
wpisuje się w lokalną atrakcję kultu-
ralną i cykliczne atrakcje artystyczne 
na coraz wyższym poziomie. Po-
twierdzają to między innymi słowa 
Marii Niedźwiedź-Suchońskiej, 
będącej komisarzem pleneru, a 
na co dzień malarką, rysowniczką, 
projektantką. 

– Kuligowskie plenery - spektakl 
pomiędzy światem dawnych haftów i 
koronek, a ciężkim kowadłem kowa-
la. To tu można się zmierzyć z własną 
legendą twórczości albo ją dopiero 
rozpocząć. To tu można dociekać, 
przybliżać i nazywać otaczające skar-
by rzemiosła przyprószone kurzem, 
pozostałe po pracowitych przodkach. 
Także tu można być przez krótki 
czas, częścią odrębnego skrawka 
Jasnej Strony Świata. W tym roku 
nowa grupa różnojęzycznych twór-
ców buduje kolejne pejzaże. Własne 
wyobrażenia i ich wzajemne relacje 

z barwnych plam metalu, drewna, 
gliny, papieru. Umiejętnie ukazuje, że 
świat jest zdumiewająco piękny, inspi-
rujący, bujny w oswajanie i upraszcza-
nie zjawiska… Na plenerze w Skan-
senie – można eksperymentować z 
technikami malarskimi, flirtować ze 
światłem słonecznym i zawłaszczać 
go w obrazach, dotykać nietrwałości. 
To nie jest wirtualne miejsce. Różnice 
pokoleń, doświadczeń, wrażliwości, 

wyobraźni – dopełniają to miejsce tre-
ścią – powiedziała podczas inauguracji 
wernisażu.

Próbka dzieł powstałych w Ku-
ligowie udostępniona została zwie-
dzającym 24 listopada, kiedy to po 
raz kolejny na uroczystym wernisażu 
można było na żywo nie tylko poroz-
mawiać z artystami biorącymi udział 
w ostatnim plenerze, ale również 
wysłuchać krótkiego koncertu Kapeli 

Ludowej „Mazowszanie”, kultywują-
cej dawne tradycje muzyczne naszego 
regionu. 

Zarówno sam plener, jak i werni-
saż poplenerowy, były realizowane w 
ramach projektu współfinansowanego 
przez Powiat Wołomiński. Wystawa 
jest otwarta dla zwiedzających do 
połowy stycznia 2019, w wołomińskiej 
Galerii Przy Fabryczce, mieszczącej 
się przy ulicy Orwida. 

Próbka dzieł powstałych w Kuligowie udostępniona została zwiedzającym 24 listopada w Galerii przy Fabryczce
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OSIEDLE PROMIENNA 
W MARKACH

Logo Mazovia Development

Przyjdź i poznaj  
naszą ofertą Promienna III

Mieszkania z dużymi balkonami, 
ogródkami i tarasami 
już od 5 000 zł/m2

BIURO SPRZEDAŻY MIESZKAŃ UL. PROMIENNA 33b/2 05-270 MARKI tel. 532 851 110
www.mazoviadevelopment.pl



„Historia Kancelarii Podatko-
wej Skłodowscy rozpoczęła się w 
1993 roku, kiedy to powstała firma 
Buchalter Skłodowscy jako kilku-
osobowa rodzinna spółka cywilna. 
W pierwszych latach działalności 
firma budowała swoją pozycję na 
lokalnym rynku usług doradz-
twa podatkowego i księgowości, a 
przede wszystkim starała się zyskać 
zaufanie klientów. W kolejnym eta-
pie rozwoju, nacisk został położony 
na zwiększenie zatrudnienia i roz-
wój kadry, a następnie na inwestycję 
w nowoczesne systemy informa-
tyczne wspierające prowadzenie 
działalności.

Przez kolejne lata dynamicznie 
rozwijał się zakres prowadzonych 
przez Kancelarię usług. Wraz ze 
wzrostem wykwalifikowanej kadry 
oraz dzięki nabytemu doświadcze-
niu rozpoczęliśmy kompleksową 
obsługę podmiotów gospodarczych 
poszerzając ją o doradztwo prawne, 
gospodarcze, usługi kadrowo-pła-
cowe oraz doradztwo finansowe i 
wdrożenia systemów IT. Ten rozwój 
spowodował konieczność zmiany 
pierwotnej formy organizacyjnej 

przedsiębiorstwa a w kolejnych 
etapach powstawały spółki dedy-
kowane poszczególnym gałęziom 
działalności.

Obecnie Kancelaria Podatkowa 
Skłodowscy to marka zrzeszająca 
spółki, których wspólnym celem jest 
świadczenie kompleksowej oferty 

usług dla przedsiębiorców, zgodnie 
z hasłem: … już nigdy nie będziesz 
sam w biznesie” - informuje kierow-
nictwo firmy. 

W poniedziałek 26 listopada w 
Filharmonii Narodowej w Warsza-
wie odbyły się obchody jubileuszowe 
z okazji 25-lecia Kancelarii Podat-

kowej Skłodowscy. Na uroczystość 
licznie przybyli zaproszeni goście: 
pracownicy, współpracownicy klienci 
i kierownictwo spółki. Gospodarze 
przygotowali wiele niespodzianek. 
Było coś dla ducha i coś dla ciała. 
Wieczór spędzono przy muzyce w 
wykonaniu Grupy MoCarta. TUR
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Kobieta niezwykła
Marzena Kubacz, wieloletnia dyrektor Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie w dniu 28 listo-
pada kończy pracę i przechodzi na emeryturę. Z wołomińskim Muzeum związana jest od 1993 roku.

– Postanowiłam skorzystać z 
przysługującego mi prawa do eme-
rytury. Dlatego też we wrześniu, 
jeszcze przed wyborami samorzą-
dowymi, złożyłam wypowiedzenie 
przed upływem kadencji na stanowi-
sku dyrektora. Okres wypowiedzenia 
kończy się 28 listopada – mówi 
dyrektor Kubacz.

W miniony poniedziałek w Domu 
nad Łąkami odbyła się skromna, 
kameralna uroczystość z udziałem 
władz samorządowych Wołomina, 
w której uczestniczyła Elżbieta Ra-
dwan, burmistrz Wołomina, Łukasz 
Marek, wiceburmistrz, wieloletni 
wołomiński radny Andrzej Żelezik 
i członek Rady Społecznej Muzeum 
oraz pracownicy i współpracow-
nicy związani z tym miejscem nie 
tylko zawodowo ale również pasją 
do historii miasta. Za wieloletnią 
pracę na rzecz Muzeum i miasta 
podziękowała Burmistrz Wołomina, 
Elżbieta Radwan. 

Dyrektor Marzena Kubacz zwią-
zana jest z Muzeum od 1993 roku 
kiedy to rozpoczęła pracę jako 
kustosz Muzeum. Od 2000 roku 
do chwili obecnej pracowała na sta-
nowisku dyrektora Muzeum Zofii i 
Wacława Nałkowskich. 

 – Odchodzi z Muzeum nie-
zwykła osoba. Taktowna, kulturalna 
posiadająca ogromną wiedzę nie 
tylko o rodzinie Nałkowskich ale o 
całym mieście Wołomin i o najbliż-
szej okolicy. Z pewnością zostawi po 
sobie trudną do zapełnienia lukę. Na 
szczęście dla Wołomina potrafiła 
zarazić swoją pasją wiele osób co 
daje nadzieję, że jej praca będzie 

kontynuowana przez następcę. W 
Muzeum odbywają się niezwykle 
ciekawe spotkania. Były też organi-
zowane koncerty na wysokim pozio-
mie – wspomnę choćby wydarzenie 
związane z odbywającym się w War-
szawie Konkursem Chopinowskim, 
gdzie do Wołomina przyjechało z 
koncertem chyba troje finalistów 
dzięki czemu mogliśmy posłuchać 

w naszym mieście niezwykłego wy-
konania utworów Chopina – mówi 
Andrzej Żelezik.

– Będę zabiegał o to, żeby Pani 
Marzena nie znikła z naszego życia. 
Mam nadzieję, że ulegnie naszym 
prośbom i jeszcze nie raz usłyszy-
my opowiadaną przez nią, historię 
naszego miasta – dodaje. 

Teresa Urbanowska  

Od lewej: wiceburmistrz Wołomina Łukasz Marek, dyrektor Marzena Kubacz, burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan

Kierownictwo Kancelarii Podatkowej Skłodowscy przywitało gości jubileuszowych ze sceny warszawskiej Filharmonii

Jubileusz 25. lecia Kancelarii 
Podatkowej Skłodowscy

Na niezwykły wieczór przy muzyce w wykonaniu Grupy MoCarta we wnętrzach Filharmonii 
Narodowej w Warszawie zaprosiło swoich klientów, pracowników i przyjaciół kierownictwo 
Kancelarii Podatkowej Skłodowscy.
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A! Ogłoszenie drobne 
do rubryk:
Dam pracę

 i Szukam pracy
BEZPłATNE!

Biuro ogłoszeń ŻPW
Video Maag 

Zielonka, ul. Kolejowa 28, 
tel. 22 781 90 44

LOGOS
Wołomin, ul. Wileńska 36a 

tel. 22 787 29 11
F.H. SZPILKA

Radzymin, Stary Rynek 23
AGC 

Kobyłka, ul. Warszawska 3

OGŁOSZENIA DROBNE
Budownictwo 

Usługi

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

Nieruchomości 
Sprzedam

Sprzedam działkę budowlaną 1000 m2 
lub więcej. Wysychy gm. Zabrodzie. 
Dojazd asfalt 1,5 km od trasy E8 War-
szawa-Wyszków. Na działce jest prąd i 
woda. Tel. 605 034 212.

Usługi - Różne   

Transport/Przeprowadzki
tel. 500 349 713

Usługi - Różne   
Korepetycje: rosyjski, szwedzki, 

angielski tel. 500 349 713
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W czasie spotkania  w 
Muzeum Ziemi Tłusz-
czańskiej omówiono rów-
nież idee archiwistyki 
społecznej, by zachę-
cić środowiska lokalne 
do działań na rzecz za-
chowania dziedzictwa 
swojego regionu. 

Zaprezentowano także 
portal Nieskończenie 
Niepodległa – Ludzie, 
który zawiera największy 
imienny spis społeczeń-
stwa II Rzeczypospolitej, 
czyli 5,5 miliona podpisów 
obywatelek i obywateli 
Polski w 1926 roku. Ze-
brana publiczność wśród 
nazwisk uczniów szko-
ły znalazła także pod-

pisy swoich przodków. 
Kuratorem wystawy jest 
Adam Safaryjski, kultu-
roznawca i redaktor kwar-
talnika „Karta”, kurator 
m.in. wystawy „From Po-
land with love” opowia-
dającej poru-

szającą historię wdzięcz-
ności Polaków za pomoc 
Stanów Zjednoczonych 
w odzyskaniu  przez 
Polskę niepodległości  
w 1918 roku.

Wystawę można oglą-
dać w Muzeum Ziemi 
Tłuszczańskiej do 20 li-
stopada 2018r.

Źródło: UM Tłuszcz

6 listopada 2018r. w Muzeum Ziemi Tłusz-
czańskiej otwarto wystawę „Rok 1918. 
Odzyskanie Niepodległości”, Podczas wy-
darzenia odbyło oprowadzanie kuratorskie 
po wystawie oraz spotkanie z przedstawi-
cielami Ośrodka KARTA.

Wystawa 
Rok 1918. Odzyskanie 
Niepodległości
w Tłuszczu

pam
ięć pokoleń

Kuratorem wystawy jest 
Adam Safaryjski, kulturoznawca 

i redaktor kwartalnika „Karta” 

Literackie  
spotkania w Pałacu 
w Chrzęsnem

6 listopada, w Pałacu w Chrzęsnem, ucznio-
wie ze szkół  Powiatu Wołomińskiego, po raz 
kolejny spotkali się z wyjątkowymi gośćmi.

literackie pasje

Dla najmłodszych 
uczniów, w wieku 8-11 
lat, przygotowane zosta-
ło spotkanie z wybitną 
dziennikarką Polskie-
go  Rad ia  Agn ieszką 
Kunikowską. Udział w 
tym wydarzeniu wzię-
ły szkoły z Zagościńca  
i z Jasienicy.

O  godz in ie  11 .30  
i 13.00 odbyło sie spotka-
nie z językoznawczynią  
prof. Ewą Kołodziejek  
z Uniwersytetu Szcze-
cińskiego. Temat wykła-
du, którego wysłuchali 
uczniowie ze Strachów-
ki i Postolisk, brzmiał: 
„Jak się pięknie różnić –  
o kulturze dialogu”.

Na ostatnie tego 
dnia wydarzenie zapro-

siliśmy grupę starszych 
uczniów, która spotkała 
się z polską reporterką  
i fotografką mieszkającą 
w Norwegii – Iloną Wi-
śniewską. Autorka opo-
wiadała o swojej pasji, 

podróżach, Skandynawii 
oraz o najnowszej swojej 
książce o Grenlandii.

Pałacowy Spichlerz 
tego dnia również gościł 
uczniów z wołomińskie-
go Ekonomika i Liceum 
Ogólnokształcącego z 
Urli, na zajęciach z dzien-
nikarstwa. Już 20 listopada 

zakończenie i podsumowa-
nie warsztatów, podczas 
których kolejni fantastycz-
ni goście tacy jak prof. Ka-
tarzyna Kłosińska – sekre-
tarz Rady Języka Polskiego 
oraz Adam Zieliński znany 
jako raper Łona, który jest 
laureatem tytułu Młodego 
Ambasadora Polszczyzny 
2017 w konkursie „Mistrz 
mowy polskiej”.

Źródło:  
Pałac w Chrzęsnem

Spotkania z wy-
bitnymi znawcami 
językoznawstwa, 
dziennikarstwa 
i sztuki  reportażu 
wzbudziły wśród 
uczestniczących w 
projekcie uczniów 
szkół z  powiatu wo-
łomińskiego ogromne 
zainteresowanie.

W dniu 9 listopada 2018 roku w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie 
odbyła się wspaniała uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodle-
głości, która zakończyła cykl imprez w ramach projektu „100. rocznica 
odzyskania niepodległości przez Polskę” pod honorowym patronatem 
Starosty Wołomińskiego, Kazimierza Rakowskiego. 

Głównym celem projektu było 
krzewienie wśród dzieci i mło-
dzieży z niepełnosprawnością in-
telektualną postaw patriotycznych 
w odniesieniu do historii państwa 
i narodu polskiego. W projekcie 
oprócz uczniów Zespołu Szkół 
Specjalnych w Wołominie wzięli 
również udział uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej Specjalnej im. M. 
Konopnickiej w Radzyminie. Ogó-
łem uczestniczyło w nim ponad 
pięćdziesięciu uczniów z obu szkół. 
Pomysłodawcą i koordynatorem 
projektu „100. rocznica odzyska-
nia niepodległości przez Polskę” 
była Magdalena Frankiewicz, na-
uczycielka ze szkoły specjalnej  
w Wołominie. W przygotowanie po-
szczególnych zadań zaangażowało 
się wielu nauczycieli i pracowników 
obu szkół. Realizacja projektu była 
możliwa dzięki wsparciu Moniki 
Kisielińskiej i Mai Nowakow-
skiej – dyrektorów Zespołu Szkół 
Specjalnych w Wołominie oraz 
Anny Woźniak – dyrektora Szkoły 
Podstawowej Specjalnej im. M. 
Konopnickiej w Radzyminie.    

Od kwietnia do listopada 2018 
roku w szkole zostały zrealizowane 
następujące zadania, które tworzyły 
projekt: • Konkurs wiedzy „W 
drodze do niepodległości” z okazji 
święta Konstytucji 3 Maja – kwie-
cień 2018 • Uroczysta akademia  
z okazji święta Konstytucji 3 Maja 
• Wycieczka uczniów ZSS do Bel-
wederu – 7. V. 2018 • Wycieczka do 
Warszawy – „Najpiękniejsze miej-
sca stolicy” – maj 2018 • Wizyta  
w Muzeum Kolejnictwa w War-
szawie i na Lotnisku Chopina 
– czerwiec 2018 • VI Sportowa 
Paraolimpiada w Ostrówku – bieg 
z ogromną biało – czerwoną flagą 
– 26. IX. 2018 • W Łazienkach 
Królewskich w Warszawie – 12. X. 
2018 • Akcja sportowa „100 Rzutów 
dla Niepodległej” – Wołomin, 18. 
X. 2018 • Wycieczka „Szlakiem 
warszawskich legend” – 23. X. 2018  
• Konkurs wiedzy „Odzyskanie 
przez Polskę niepodległości”  
z okazji Narodowego Święta Nie-
podległości – październik/listopad 
2018 • Przygotowanie specjalnego 
wydania gazetki szkolnej „Szkol-
niaczek” – listopad 2018 • Udział 
w akcji „Rekord dla Niepodległej” 
zainicjowanej przez Minister Edu-
kacji Narodowej i Radę Dzieci  
i Młodzieży – wspólne odśpie-
wanie czterech zwrotek Mazur-
ka Dąbrowskiego o godz. 11.11  
• Prezentacja plakatu z okazji 100 
rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości, który wykonali 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
Specjalnej im. Marii Konopnickiej 
w Radzyminie. • Przegląd pie-

śni patriotycznych – 9. XI. 2018.  
• Uroczyste zakończenie i podsu-
mowanie projektu – 9. XI. 2018.

Realizacja projektu „100. rocz-
nica odzyskania niepodległości 
przez Polskę” pod patronatem 
Starosty Wołomińskiego rozpoczęła 
się w kwietniu 2018 r. konkursem 
wiedzy historycznej „W drodze do 
niepodległości”, a zakończyła 9 li-
stopada 2018 r.  uroczystą akademią 
w siedzibie Zespołu Szkół Specjal-
nych w Wołominie. Na uroczystości 
byli obecni: naczelnik Wydziału 
Oświaty Olga Wileńska, przewod-

niczący Rady Rodziców - Michał 
Puchta, nauczyciele i uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej Specjalnej 
w Radzyminie, przedstawiciele lo-
kalnej prasy. Wszyscy zgromadzeni 
na sali gimnastycznej punktualnie 
o godzinie 11.11 odśpiewali cztery 
zwrotki hymnu Polski. Dyrektor 
Monika Kisielińska powitała gości, 
uczniów, rodziców, nauczycieli 

obu szkół. W imieniu starosty 
wołomińskiego głos zabrała Olga 
Wileńska. Uczniowie ze szkoły  
w Radzyminie zaśpiewali wzru-
szającą pieśń „Marsz pierwszej 
brygady”, a uczniowie ze szkoły  
w Wołominie zaprezentowali prze-
piękne wiersze i piosenki poświę-
cone walce i tęsknocie Polaków 
za wolną Ojczyzną. Naczelnik 
Wydziału Oświaty Olga Wileń-
ska oraz dyrektor M. Kisielińska  
i dyrektor M. Nowakowska wręczyły 
dyplomy i nagrody uczestnikom 
projektu – uczniom obu szkół,  

a także nauczycielom i pracowni-
kom zaangażowanym w przygo-
towanie projektu. Olga Wileńska 
pogratulowała dyrektorom, którzy 
również otrzymali pamiątkowe 
dyplomy. Na jej ręce zostało prze-
kazane podziękowanie dla starosty 
Kazimierza Rakowskiego za objęcie 
patronatem projektu „100. rocznica 
odzyskania niepodległości przez 

Polskę”. Następnie wszyscy obej-
rzeli fotorelację z realizacji pro-
jektu i zapoznali się ze specjalnym 
wydaniem pisemka „Szkolniaczek” 
poświęconego setnej rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości. 
Akademię zakończono wspólnym 
zaśpiewaniem pieśni pt. „Rota”. 

Uroczystość, która odbyła się 
w siedzibie Zespołu Szkół Spe-
cjalnych w Wołominie 9 listopada 
2018 roku była wielkim świętem 
zarówno dla uczniów, jak i dla 
nauczycieli, pracowników szkoły 
oraz zaproszonych gości. Przecież 

11 listopada to symbol miłości 
Ojczyzny, walki o wolność, symbol 
wiary i symbol zwycięstwa! 100 
lat temu, 11 listopada 1918 roku 
Polska odzyskała niepodległość  
i po 123 latach zaborów pojawiła się 
na mapie Europy. 

Magdalena Frankiewicz
Piotr Dereszewski           

(opr.) i zdjęcia Aleksandra Olczyk

Zaproszeni goście, uczniowie i grono pedagogiczne wspólnie odśpiewali cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego

Tłuszcz dla Niepodległej!

Zespół Szkół  
Specjalnych  
w Wołominie  
dla Niepodległej

11 listopada jest to dzień radości z odzyskania umiłowanej Ojczyzny. To dzień powrotu nadziei Polaków, symbol 
miłości, walki o wolność, symbol wiary i symbol zwycięstwa.  Na ten dzień czekały pokolenia. Na ten dzień czekali 
nasi pradziadowie nieustannie, ze łzami w oczach modląc się do Boga: „Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie”. To 
co wydawało się niemożliwe - stało się. Stało się to dokładnie 100 lat temu. Ta szczególnie ważna i podniosła data 
stanowi niewątpliwą okazję do tego, by zastanowić się nad znaczeniem patriotyzmu w naszym życiu. Towarzyszy 
mu pamięć i refleksja nad tym co było, co jest i co być może.  Z jednej strony jest to dzień do zadumy i refleksji nad 
wydarzeniami z przeszłości, z drugiej zaś, dzień radości i ogromnej odpowiedzialności za przyszłość. 

Uroczystości 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości rozpoczęły 
się od mszy św. w intencji Ojczyzny  
w kościele Przemienienia Pańskiego  
w Tłuszczu przy oprawie muzycznej 
Chóru Miejskiego LUX MEA, którą 
odprawił ks. dziekan Dariusz Skwarski. 

Po mszy nastąpił przemarsz ulicami 
miasta przy akompaniamencie Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej i pocztów 
sztandarowych, które reprezentowała 
młodzież z placówek oświatowych  
z terenu Gminy oraz Zespołu Szkół im. 
K.K. Baczyńskiego, strażacy, harcerze  
z hufca Tłuszcz, Terenowe Koło Pszcze-
larzy, Koło Łowieckie TROP oraz Koło 
Łowieckie CZAJKA. Podczas części 
oficjalnej na hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłusz-
czu, po odegraniu hymnu, dyrektor 
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji 
Wioleta Kur powitała zebranych gości, 
wśród których znaleźli się: kombatant 
Stanisław Borczyński, członek zarzą-
du Powiatu Wołomińskiego Mariusz 
Dembiński, burmistrz Tłuszcza Paweł 
Bednarczyk, wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Włodzimierz Fydryszek wraz 
z radnymi Rady Miejskiej, zastępca 
burmistrza Waldemar Banaszek, sołtysi 
oraz przewodniczący rad osiedlowych, 
dyrektorzy jednostek organizacyjnych  

i placówek oświatowych, przedstawiciele 
organizacji pozarządowych, przedstawi-
ciele Ochotniczych Straży Pożarnych, 
delegacja Terenowego Koła Pszczelarzy 
oraz myśliwych, harcerze i przedsiębiorcy 
z terenu Gminy Tłuszcz. Tłumnie ze-
brana publiczność wysłuchała przemó-
wienia burmistrza Pawła Bednarczyka, 
który poprosił zebranych, aby utworzyli 
łańcuch poprzez podanie sobie rąk, 

jako symbolu jedności i miłości do 
niepodległej i suwerennej Polski, mimo 
różniących nas poglądów. 

Pamięć o naszej historii pielęgno-
wana jest w Gminie Tłuszcz już od 
najmłodszych pokoleń, dlatego też 
podczas uroczystości zaprezentowały 
się przedszkolaki z grup Muchomorki 
i Pajacyki z Przedszkola Samorządo-
wego „Baśniowa Kraina” w Tłuszczu. 

Maluchy zatańczyły reprezentacyjny 
polski taniec narodowy- poloneza oraz 
wyśpiewały piosenki patriotyczne. 

Ten piękny występ przedszkolaków 
był preludium do dalszego świętowania. 
Wyjątkowy jubileusz wymaga wyjątkowej 
oprawy, a taką z pewnością zapewnili 
muzycy z Młodzieżowej Orkiestry Dę-
tej oraz Chóru Miejskiego LUX MEA. 
Wykonali oni wspólnie utwory takie jak 
„Bogurodzica”, „Hej strzelcy wraz” 
czy „Modlitwa obozowa”. Oprócz tego, 
utwory zaśpiewał Kamil Śledziewski, 
który był również odpowiedzialny za ich 
aranżację oraz Marlena Bujniak.  Dyrygo-
wał kapelmistrz Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej Sławomir Łagocki oraz dyrygentka 
chóru miejskiego Magdalena Hutek. 

Po części artystycznej odbyło się 
wręczenie nagród w turnieju pod nazwą 
„100 meczów na 100-lecie odzyskania 
niepodległości”, którego pomysłodawcą 
był burmistrz Tłuszcza Paweł Bed-
narczyk. W ramach turnieju drużyny 
zmierzyły się ze sobą w rozgrywkach  
w piłkę halową oraz siatkówkę.  

Na zebranych gości czekał staropol-
ski poczęstunek – dzik i gęsina, który 
zorganizowało Koło Łowieckie TROP 
z Jerzym Rosińskim  na czele oraz Koło 
Łowieckie CZAJKA na czele z Andrze-
jem Prokopowiczem. 

Pamięć o historii Polski pielęgnowana jest w Gminie Tłuszcz od przedszkola



Tuż po podpisaniu umowy 
MFBNiK przystąpiło do realizacji 
zadania. W tym celu przepro-
wadzony został nabór uczestni-
ków projektu poprzez informację 
skierowaną do środowisk senio-
ralnych.

W trakcie rozmów z przed-
stawicielami Wołomińskiej Rady 
Seniorów ustalono, że najlepszym 
terminem na spotkania warsztato-
we będą piątkowe przedpołudnia 
określając godziny 10.00 – 12.00.

W wyniku rekrutacji do udziału 
w projekcie swój udział zadeklaro-
wało 14 osób. Pierwsze spotkanie 
odbyło się 21 września. Podczas 
spotkania ustalono terminy spo-
tkań oraz ich zakres tematyczny, 
interesujący członków wyłonionej 

grupy: • 21 września 2018 roku 
-  Nasz pierwszy obraz – na 
czym i czym malujemy • 28 
września – tutoriale – tworzymy 
własne obrazy techniką łączącą 
malowanie, naklejanie i decupage 
• 5 października – decupage – 
dowolne przedmioty wykonane 
techniką decupage, omówienie 
materiałów używanych do tej 
formy zajęć plastycznych• 12 
października – rozpoczynamy 
pisanie ikon – spotkanie pierwsze 
(zajęcia zaplanowane na 6 kolej-

nych spotkań – 12 godzin) • 19 
października – pisanie ikon – spo-
tkanie drugie • 26 października – 
pisanie ikon – spotkanie trzecie• 2 

listopada – w związku ze świętem, 
zajęcia przeniesione na sobotę 10 
listopada – pisanie ikon – spotka-
nie czwarte • 9 listopada – pisanie 
ikon – spotkanie piąte.

W tej chwili za nami jest już 9 
spotkań warsztatowych. Dodat-
kowo odbyła się zorganizowana 
w dniu 26 października przez 
seniorów wystawa prac dotychczas 
wykonanych podczas warsztatów. 
Miała ona miejsce podczas wspól-
nej zabawy środowiska wołomiń-
skich seniorów w MDK, na którą 
zaproszono również instruktorów 
prowadzących warsztaty.

Jednym z celów realizowanego 
projektu jest uspołecznienie 
uczestników i pokazanie im 
możliwości wspólnego spędzania 
czasu z wnukami ewentualnie z 
dziećmi z sąsiedztwa. Dlatego 
też jako organizatorzy jeste-
śmy otwarci na szerszy udział 
w warsztatach przedstawicieli 
innych grup wiekowych i społecz-
nych. Do współprowadzenia zajęć 
zaprosiliśmy oprócz instruktorów 
z Wołomina osoby z innych miast 
w Polsce. Gościliśmy więc in-
struktorkę z Gniezna oraz troje 
artystów malarzy z Warszawy, któ-

rzy wsparli nas wolontarystycznie 
swoją wiedzą i umiejętnościami.

Nasz projekt oprócz rozwija-
nia twórczych pasji ma również 
wartości dodane:

a) ważne, że w zajęciach 
warsztatowych udział bierze kilku 
panów. Przeważnie bowiem w ta-
kie zajęcia angażują się kobiety a 
ofert na t.z.w. „męskie warsztaty” 
na lokalnym rynku brakuje.

b) ważne, że warsztaty – jako 
instruktorzy ale też jako wolon-
tariusze, prowadzą wołomińscy 
seniorzy. Taka forma aktywno-
ści pokazuje innym, że można 
być potrzebnym i przydatnym 
bez względu na wiek a samym 
instruktorom daje poczucie war-
tości. Jest to niezwykle ważne dla 
wyższego komfortu życia.

c) nasi uczestnicy często opie-
kują się wnukami. Po analizie 
naszych możliwości zapropo-
nowaliśmy możliwość przycho-
dzenia na warsztaty z wnukami 
powyżej 3 roku życia. Do tej pory 
z tej możliwości skorzystała jedna 
rodzina.

Przed nami jeszcze trzy 
warsztaty przygotowania ozdób 
i prezentów świątecznych oraz 
wystawa prac i prezentacja na-
szych działań w dniu 7 grudnia 
w Galerii przy Fabryczce podczas 
spotkania z Radami Seniorów z 
Mazowsza.

Teresa Urbanowska
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Szanowni Państwo

W imieniu naszych sąsiadów zwracamy się z prośbą o pomoc. W czwartek, 
4.10.2018r, ok godziny 14.00 wybuchł pożar, który strawił wnętrze całego 
piętra. Na tym piętrze zamieszkiwała rodzina z dwójką dzieci – pięcio-
letnia dziewczynka i kilkunastoletni chłopiec.

Potrzebne są materiały budowlane do przeprowadzenia remontu i 
wykończenia wnętrz, np. gips, szpachla (rzeczy głęboko penetrujące do 
wywabienia zapachów spalenizny, ponieważ dzieci są alergikami), środki 
czystości (do czyszczenia plastików) oraz pomoc finansowa. 

Każda złotówka, każda rzecz jest w tej chwili na wagę złota. 

Biorąc pod uwagę warunki pogodowe, zależy nam na czasie, by jak 
najszybciej wyremontować mieszkanie, aby sytuacja nie odbiła się na 
zdrowiu dzieci. 

W razie dodatkowych pytań, zachęcam do kontaktu, poprzez facebooka 
czy telefon (697 032 466 Wiesława Ludwiniak – Sołtys).  Zachęcam do 
włączenia się do pomocy. Pamiętajmy, że dobro zawsze wraca.

Wiesława Ludwiniak - Sołtys Leśniakowizny 

Pilnie potrzebna pomoc - Apel Sołtys Leśniakowizny

Tai CHi

  516 099 060

Miejski Dom Kultury w Wołominie
 grupy początkująca i zaawansowani  
w poniedziałki i środy o godz. 2000-2130

 Seniorzy (UTW) – wtorki, godz. 930-1100

Dom Kultury w Tłuszczu
 Seniorzy (UTW)  – wtorki,  godz. 1145-1315

Ilość chętnych do pisania ikon przerosła oczekiwania organizatorów

100.lecie Niepodległości Polski  
w Pałacu w Chrzęsnem

Tegoroczne obchody 100.lecia Niepodległości Polski miały doniosły charakter i obfitowały w liczne wydarzenia artystycz-
ne. Powiat Wołomiński uczcił to święto w niedzielę 11 listopada w Pałacu w Chrzęsnem koncertem patriotycznym.

To historyczne miejsce było  
w przeszłości niemym świadkiem 
wielu ważnych wydarzeń, w tym 
rozbiorów Polski, czasów niewoli  
i pożogi obydwu wojen świato-
wych. W losy Pałacu wpisało się  
odzyskanie Niepodległości Polski 
w 1918 raku, a teraz w jego niezwy-
kłej scenerii Powiat Wołomiński 
świętował 100. Rocznicę tego 
wydarzenia.

Koncert Niepodległościowy 
wykonały artystki do niedawna 
występujące w Zespole Pieśni  
i Tańca „Śląsk”: pani Anna Bystroń 
Jajkiewicz i pani Renata Dworak. 
Przy fortepianie zasiadł znakomi-

ty multiinstrumentalista, znany  
z programu telewizyjnego „Jaka 
to melodia”-  Fabian Włodarek. 
Wydarzenie prowadziła Martyna 
Młynarska Modlińska – wokalistka 
i aktorka z Lublińca, która narrację 
o Niepodległej wzbogaciła poezją  
i pieśniami z okresu 20-lecia mię-
dzywojennego. 

W repertuarze koncertu zna-
lazły się utwory patriotyczne, 
przepełnione polskością, budzące 
dumę, wzruszające i oddziału-
jące na emocje. Koncert rozpo-
czął się polską pieśnią powstałą  
w 1944 roku pt. „Czerwone maki 
na Monte Cassino”. W hołdzie 

przodkom, którzy walczyli o Nie-
podległość usłyszeliśmy pieśni 
wojskowe, legionowe i ułańskie, 
w tym m.in.  „Wojenko, wojen-
ko”, „Dziś do Ciebie przyjść nie 
mogę”, „Szara piechota”, „Przy-
bili ułani pod okienko”, czy  „My 
Pierwsza Brygada” ulubioną pieść 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. W 
1927 pieśń ta pretendowała do 
roli hymnu państwowego, a od 
2007 roku MON uznał marsz za 
Pieśń Reprezentacyjną Wojska 
Polskiego.

Na koncercie w Chrzęsnem 
nie zabrakło też utworów znanych 
Polakom od pokoleń, jak „Głę-

boka studzienka” czy „Gąska”. 
Licznie zgromadzona w tym dniu 
publiczność szczelnie wypełniła 
sale pałacu i żywo włączała się  w  
wydarzenie. Koncert zakończył się 
wspólnym odśpiewaniem hym-
nu państwowego przez artystów  
i widownię. Scenografię koncertu 
nawiązującą do symboli i barw 
narodowych pięknie dopełniły 
stroje artystów – barwne, śląskie 
kostiumy wokalistek i stylizacja 
prowadzącej zaczerpnięta z klima-
tu lat 20-tych XX wieku. Niedzielny 
występ dostarczył publiczności 
wielu pięknych wzruszeń.

Źródło: Pałac w Chrzęsnem

Aktywni Społecznie Seniorzy

„Aktywni Społecznie Seniorzy” to projekt realizowany przez Mazowieckie Forum Biznesu, Nauki i Kultury na podsta-
wie umowy zawartej z Gminą Wołomin. W ramach projektu seniorzy z wołomińskich klubów seniora poznają techniki 
malarskie. Animatorzy starają się „zarazić” senioralnych liderów pasją również do innych form twórczości, aby mogli 
się nią dzielić z innymi członkami swoich środowisk.

Od 21 września w siedzibie Fundacji Osób Niepełno-
sprawnych ARKA w Wołominie od kilku tygodni od-
bywają się artystyczne warsztaty prowadzone przez 
aktywnych seniorów skupionych przy Mazowieckim 
Forum Biznesu Nauki i Kultury. Trwający od 21 wrze-
śnia projekt szybkimi krokami zbliża się do finału.

Artystyczni Arkowicze
Projekt o nazwie „I Ty 

możesz zostać artystą” reali-
zowany jest dzięki finanso-
wemu wsparciu ze środków 
Gminy Wołomin. W ramach 
projektu jego uczestnicy mają 
zapewniony bezpłatny dostęp 
do niezbędnych materiałów, 
sprzętu i narzędzi a zajęcia 
prowadzą artyści na co dzień 
tworzących w różnych tech-
nikach. - Staramy się, aby 
proponowane przez nas formy 
zajęć odpowiadały możliwo-
ściom manualnym grupy oraz 
aby zaspokajały ich potrzebę 
doznań artystycznych. Sta-
wiamy też przed uczestnikami 
zajęć coraz wyżej poprzeczkę. 
Widzimy jaką radość daje 
im możliwość 

własnoręcznego wykonania 
stroików na stół czy ozdób 
świątecznych – mówi Teresa 
Urbanowska, koordynator 
projektu w ramach którego w 
Arce równolegle pracują dwie 
grupy: jedna z nich pisze ikony 
druga zaś poszukuje form 
twórczości odpowiadających 
potrzebom i możliwościom 
niezdecydowanych. - Mnie 
najbardziej cieszy to, że coraz 
chętniej w zajęcia angażują 
się nawet osoby początkowo 

do nich nie przekonane. Po 
prostu siadają przy stole i 
tworzą.

Pojawił się też efekt projek-
tu, na który po cichu liczyłam, 
przystępując do organizowania 
warsztatów u „Arkowiczów”. 
Ewa – jedna z osób należących 
do Fundacji, zainspirowana 
tymi działaniami, postanowiła 
również spróbować swoich sił 
jako instruktorka. Jej własna 
propozycja – tworzenia biżu-
terii przy użyciu niewielkich 
krosien – spotkała się z za-
interesowaniem koleżanek i 
kolegów z Fundacji. Dzięki 
możliwości zgromadzenia 
niezbędnych materiałów wraz 

z grupą tworzy 
piękne bransoletki i naszyjni-
ki. Podobnie jest z pisaniem 
ikon – nasi „uczniowie” coraz 
śmielej piszą je nawet w dni 
w bez instruktorów. To fajny 
efekt naszej współpracy – pod-
kreśla koordynatorka projektu. 
W najbliższy piątek odbędą się 
ostatnie projektowe zajęcia 
jednak zarówno uczestnicy jak 
i instruktorzy mają nadzieję, 
że stworzą wspólnie jeszcze 
nie jedną pracę.

spróbuj... też potrafisz 

W miniony piątek  
wołomińscy „Arkowicze” rozpoczęli 

przygotowanie świątecznych 
 dekoracji
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Zregeneruj się zimą  
w Uzdrowisku Konstancin-Zdrój!

Integracja i rehabilitacja  
przez sztukę

Ciepłe dni powoli zamieniają się w zimowe chwile, warto więc zregenerować siły po wy-
jątkowo upalnym lecie. Najlepiej – i z pewnością najprzyjemniej – odwiedzić znajdujące się  
w pobliżu Warszawy Uzdrowisko Konstancin-Zdrój. Doskonałym wyborem będzie pobyt w Hotelu 
Konstancja, który znajduje się w bliskim sąsiedztwie Parku Zdrojowego. Kameralny obiekt oferuje 
pokoje 1,2 i 3-osobowe, przestronną jadalnię i sale konferencyjną, w której odbywają się również wie-
czorki taneczne – słowem - hotel spełni wymagania nawet najbardziej wymagających kuracjuszy.

W ramach realizowanego od 21 września zadania w siedzibie Mazowieckiego Forum Biznesu Nauki  
i Kultury prowadzone są zajęcia artystyczne, w których uczestniczą dzieci autystyczne oraz ich 
rodziny i zaprzyjaźnione osoby dorosłe, rówieśnicze w tym rodzeństwo, koleżanki i koledzy.

Obiekt znajduje się zaledwie  
400 m od słynnej tężni konstancińskiej, 
dzięki czemu można poczuć się tu jak 
nad morzem. Tężnia zasilana jest solan-
ką o stężeniu minerałów 6,5%, co spra-
wia, że wdychane powietrze bogate m.in.  
w jod, brom, wapń oraz magnez, po-
siada właściwości lecznicze. Inhalacje 
powietrzem z solanki to znana od lat 
forma haloterapii, którą stosuje się  
w leczeniu różnego typu chorób. Mine-
rały zawarte w powietrzu wspomagają 
odbudowę i regenerację błony śluzowej 
górnych dróg oddechowych. Solanka 
działa także stymulująco na pracę ukła-
du odpornościowego, a jej dobroczynne 
działanie można odczuć, spacerując po 
całym Parku Zdrojowym.

Podczas pobytu w Hotelu Kon-
stancja, zapewniona jest całodobo-
wa opieka personelu hotelowego, 
smaczna kuchnia oraz bogata oferta 
usług rekreacyjnych. Uzdrowisko 
Konstancin-Zdrój, specjalnie z my-
ślą o kuracjuszach w jesieni wieku, 
przygotowało wiele atrakcyjnych pa-
kietów, m.in.pakiet UZDROWISKO-
WA JESIEŃ W SOLANKOWYM 
KLIMACIE – tygodniowy pobyt 
połączony z badaniami lekarskimi 
i zabiegami fizjoterapeutycznymi,  
a także jesiennymi atrakcjami tj. spa-
cery Nordic Walking na życzenie 

kuracjuszy. Dobrym wyborem będzie 
także POBYT LECZNICZY KON-
STANCJA, zawierający aż dwa zabiegi 
dziennie i obejmujący konsultacje 
lekarzy specjalistów.

Jesienny pobyt leczniczy w Kon-
stancinie Jeziornie to dobry wybór dla 
wszystkich osób, które chcą poprawić 
ogólną kondycję fizyczną, sprawność 
ruchową i złagodzić dolegliwości 
bólowe korzystając z intensywnej fi-
zjoterapii, jednocześnie regenerując się  

w mikroklimacie tężni solankowej, 
w otoczeniu przyrody Parku Zdro-
jowego. 

Tężnie solankowe, inaczej gradier-
nie, to drewniane budowle pokryte 
gałązkami tarniny, które pierwot-
nie służyły do zagęszczania solanki  
w toku produkcji soli konsumpcyjnej  
i leczniczej. Pierwsze tężnie produk-
cyjne powstały w XVII wieku. Z czasem 
zauważono, że powietrze wokół nich 
nasycone jest aerozolem z solanki. 

Inhalacje tak bogatym w mikroele-
menty powietrzem zaczęto stosować  
w różnego typu kuracjach. 

Tężnia solankowa Uzdrowiska 
Konstancin-Zdrój S.A. jest obiektem 
leczniczym – inhalatorium zewnętrz-
nym. Została zbudowana w 1978 
roku i jest zasilana solanką, która, 
dzięki stężeniu minerałów 6,5%, po-
siada właściwości lecznicze. Powietrze 
wokół Tężni w wyniku parowania 
solanki tworzy swoisty mikroklimat 
zbliżony do klimatu, którym możemy 
cieszyć się nad morzem. Minerały  
w nim zawarte wspomagają odbudowę 
i regenerację błony śluzowej górnych 
dróg oddechowych. Działają także 
stymulująco na pracę układu odpor-
nościowego. Szczególnie istotne dla 
naszego zdrowia są pierwiastki jod, 
brom, wapń oraz magnez.

Działanie Tężni Solankowej polega 
na rozpylaniu solanki wydobywanej  
z odwiertu o głębokości 1750 m. Mi-
nerały i mikroelementy znajdujące się 
w solance wchłaniane są przez błony 
śluzowe dróg oddechowych i skórę 
uzupełniając niedobór tych mikroele-
mentów w organizmie człowieka.

Działanie lecznicze solanki korzyst-
nie wpływa na układ nerwowy, układ 
gruczołów dokrewnych oraz ogólną 
odporność organizmu.

Celem warsztatów jest aktywi-
zacja dzieci dotkniętych autyzmem 
i pełniejsze włączenie ich do współ-
pracy poprzez podniesienie kom-
petencji plastycznych rodziców, 
dziadków bądź innych opieku-
nów prawnych oraz środowiska 
rówieśniczego, stworzenie 
szansy na pracę twórczą w 
warunkach domowych.

Integracja i rehabilita-
cja przez sztukę to projekt 
pilotażowy, przygotowany 
w oparciu o wcześniejsze 
doświadczenia MFBNiK. 
Projekt zakłada udział w 
co najmniej trójki dzieci 
z orzeczeniem. Zajęcia 
odbywające się na ogół w 
piątki w godzinach popołu-
dniowych cieszą się dużym 
powodzeniem a uczestniczy w 
nich nadspodziewanie duża ilość 
rodzin. Przed uczestnikami jeszcze 
sześć godzin warsztatowych. W 
planie jest przygotowanie ozdób 
świątecznych i choinkowych.

Do tej pory odbyły się już różne 

formy zajęć wraz z elementami 
zabaw sensorycznych jednak z całą 
p e w n o - ścią ulubioną 

przez 

nie-
mal wszystkich uczestników są 
zabawy farbami. Malowanie to 
ulubiona czynność zarówno dzie-
cięcej jak i dorosłej części grupy. 

A malujemy wszystko i wszystkim 
co przysparza ogromnej radości 
wszystkim.  

We wrześniu 2018 roku Ma-
zowieckie Forum Biznesu, Nauki 
i Kultury przystąpiło do realizacji 

projektu w ramach zadania pu-
blicznego „Pozostałe działania w 
zakresie polityki społecznej – Re-
habilitacja i integracja osób niepeł-
nosprawnych oraz środowiska osób 
niepełnosprawnych” do realizacji 

projektu p.t. „Integracja i rehabili-
tacja przez sztukę”, który otrzymał 
dofinansowanie w wysokości 10 
000,00 zł ze środków Powiatu Woło-
mińskiego na podstawie umowy nr 
410.2018 z dnia 14 września 2018. 

W ramach realizowanego zadania 
MFBNiK zapewnia wkład własny 
w formie wolontariackiej oraz 
poprzez nieodpłatnie udostępnia 
siedziby stowarzyszenia na czas 
prowadzonych zajęć.

Mikroklimat tężni solankowej wpływa korzystnie na zdrowie 

Integracja i rehabilitacja przez sztukę to projekt 
pilotażowy, przygotowany w oparciu o wcześniejsze 

doświadczenia MFBNiK. Projekt zakłada udział w co 
najmniej trójki dzieci z orzeczeniem. Zajęcia odby-

wające się na ogół w piątki w godzinach popołudnio-
wych cieszą się dużym powodzeniem a uczestniczy 

w nich nadspodziewanie duża ilość rodzin.

Radzymin, ul. Waltera 9
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– Po ośmiu kolejkach, z dwoma 
punktami na koncie, zajmuje-
cie dziewiąte (ostatnie) miejsce  
w tabeli. Z czego to wynika, że 
sytuacja Huraganu jest poniżej 
oczekiwań? 
– Taka sytuacja wynika między inny-
mi z tego, że w momencie kiedy inne 
zespoły rozpoczynają przygotowania 
do sezonu, my jesteśmy na etapie 
budowania drużyny. W tym sezonie 
było to o tyle trudne, że kluczowi 
gracze z poprzedniego roku odeszli 
do lepszych klubów, a ja musiałem 
znaleźć dziesięciu nowych zawodni-
ków. Sytuacja finansowa w klubie nie 
pozwalała na wcześniejsze rozmowy 
z zawodnikami, a tym bardziej na 
podpisanie jakichkolwiek kontraktów. 
Mamy w Warszawie cztery kluby 
drugoligowe, więc pole manewru  
w pozyskiwaniu zawodników z okolic 
jest bardzo małe, dlatego w tym roku 
mamy kilku zawodników z różnych 
miast w Polsce. Kolejnym czynni-
kiem takiego stanu rzeczy jest młody 
wiek moich podopiecznych, którzy  
w większości uczą się seniorskiej siat-
kówki. Tego doświadczenia brakuje 
nam w końcówkach wyrównanych 
setów, a tych w tym sezonie 
mamy dużo.
– W przedostatnim spotka-
niu, 17 listopada, zmierzy-
liście się w Augustowie z 
Centrum. Jak wyglądało 
to starcie?
– Mecz w Augustowie 
był kolejnym bardzo 
ważnym spotkaniem  
w walce o ligowe punkty. 

Tydzień wcześniej przegraliśmy  
w bardzo słabym stylu z Uniwer-
sytetem Warszawskim, z którym 
walczymy bezpośrednio o fazę play-
off. Spotkanie było bardzo nerwowe  
i wyrównane. Pierwszego seta 
przegraliśmy na przewagi 30-32, 
w kolejnych dwóch zwyciężyliśmy.  
W czwartym secie gospodarze posta-
wili na bardzo mocną zagrywkę i to 
pozwoliło im na doprowadzenie do 
piątego seta. Początek ostatniego seta 
należał do drużyny  
z Augustowa, ale 
ambitna po-
stawa moich 
zawodników 
pozwoliła 
doprowa-
dzić do wy-
równania, a 
następnie 
w y g r a n i a 
meczu.  
– Natomiast 
24 listopada 
podejmowa-
l i śc ie 

Legię Warszawa. Proszę o zrela-
cjonowanie tego meczu?    
– Mecz z vice liderem rozgrywek od 
początku był bardzo wyrównany, gra 
toczyła się punkt za punkt. Pomimo 
tego, że mieliśmy swoje szanse w tym 
meczu, to jednak tak jak wspomnia-
łem wcześniej, w końcówkach setów 
górę brało doświadczenie i ogranie 
ligowe zawodników ze stolicy. Pomi-
mo ambitnej gry naszego zespołu, 
nie udało się w tym starciu zdobyć 
żadnych punktów. Dodam, że zespół 
Legii budowany jest pod kątem gry  

o finał naszej grupy, a nasz o walkę  
i utrzymanie w drugiej lidze.
– W najbliższą sobotę zmierzy-
cie się u siebie z AZS-em UWM 
Olsztyn. Jakie są przewidywa-
nia przed tą konfrontacją?
– Mecz z AZS UWM Olsztyn 
rozpoczyna rundę rewanżową, 
w pierwszym meczu w Olsz-

tynie przegraliśmy 3-1. Do tego 
meczu, tak jak każdego innego, 

przygotowujemy się, aby zdobyć 
kolejne punkty do ligowej tabeli. Nie 
jest to łatwy przeciwnik, mają bardzo 
wyrównany skład, który popełnia 
mało błędów. Chciałbym, aby mój 
zespół zagrał ambitnie z wiarą w to, 
że można wygrać to spotkanie. 
– Półmetek rundy zasadniczej 
jest już za Wami. Czy jest szan-
sa na przełamanie i na to, by 
Wołominianie znaleźli się na fali 
wznoszącej? 
– Dopóki piłka w grze, szansa ist-
nieje. Cały czas pracujemy nad 
poprawą naszej gry, głównie nad 
umiejętnościami indywidualnymi 
zawodników i poprawą skuteczności 
w ataku. W każdym kolejnym meczu 
staramy się ograniczać nasze błędy 
do jak najmniejszej ilości, tak by móc 
nawiązywać wyrównaną walkę z na-
szymi przeciwnikami. W tej rundzie 
postaramy się zapewnić sobie udział 
w fazie play-off i możliwość dalszej 
gry w tym sezonie.
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ul. Wileńska 40
dyżur nocny

budowania drużyny. W tym sezonie 
było to o tyle trudne, że kluczowi 
gracze z poprzedniego roku odeszli 
do lepszych klubów, a ja musiałem 
znaleźć dziesięciu nowych zawodni-
ków. Sytuacja finansowa w klubie nie 
pozwalała na wcześniejsze rozmowy 
z zawodnikami, a tym bardziej na 
podpisanie jakichkolwiek kontraktów. 
Mamy w Warszawie cztery kluby 
drugoligowe, więc pole manewru 
w pozyskiwaniu zawodników z okolic 
jest bardzo małe, dlatego w tym roku 
mamy kilku zawodników z różnych 
miast w Polsce. Kolejnym czynni-
kiem takiego stanu rzeczy jest młody 
wiek moich podopiecznych, którzy 
w większości uczą się seniorskiej siat-w większości uczą się seniorskiej siat-w większości uczą się seniorskiej siat
kówki. Tego doświadczenia brakuje 
nam w końcówkach wyrównanych 
setów, a tych w tym sezonie 

– W przedostatnim spotka-
-

pozwoliło im na doprowadzenie do 
piątego seta. Początek ostatniego seta 
należał do drużyny 
z Augustowa, ale 
ambitna po-
stawa moich 
zawodników 
pozwoliła 
doprowa-
dzić do wy-dzić do wy-dzić do wy
równania, a 
następnie 
w y g r a n i a 
meczu.  
– Natomiast 
24 listopada 
podejmowa-
l i śc ie 

mo ambitnej gry naszego zespołu, 
nie udało się w tym starciu zdobyć 
żadnych punktów. Dodam, że zespół 
Legii budowany jest pod kątem gry 

o finał naszej grupy, a nasz o walkę 
i utrzymanie w drugiej lidze.
– W najbliższą sobotę zmierzy
cie się u siebie z AZS-em UWM 
Olsztyn. Jakie są przewidywa
nia przed tą konfrontacją?
– Mecz z AZS UWM Olsztyn 
rozpoczyna rundę rewanżową, 
w pierwszym meczu w Olsz

tynie przegraliśmy 3-1. Do tego 
meczu, tak jak każdego innego, 

– Cały czas pracujemy nad poprawą na-
szej gry, głównie nad umiejętnościa-

mi indywidualnymi zawodników  
i poprawą skuteczności w ataku. 
W każdym kolejnym meczu sta-

ramy się ograniczać nasze błędy 
do jak najmniejszej ilości, tak 

by móc nawiązywać wyrównaną 
walkę z naszymi przeciwni-

kami. – mówi Tomasz Rosa, 
trener Huraganu Wołomin

Dopóki piłka w grze, 
szansa istnieje

Z Tomaszem Rosą, trenerem siatkarzy drugoligowego MUKS-u Huragan Wołomin, o sytuacji ze-
społu na półmetku rozgrywek, ostatnich spotkaniach ligowych, w których Wołominianie zmierzyli 
się z Centrum Augustów i z Legią Warszawa, a także o najbliżej konfrontacji z AZS-em UWM 
Olsztyn (rozpoczynającej rundę rewanżową), rozmawia Paweł Choim.    




