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– Kamila Śladowska odmie-
niła Publiczne Przedszko-
le nr 2 „Leśny Zakątek”  
w Ząbkach. Odmalowała 
klatkę schodową. Dzięki 
temu dzieci mogą rozwijać 
swoją wyobraźnię i kreatyw-
ność – mówi Julia Szymczak, 
sekretarz Towarzystwa Przy-

jaciół Ząbek >> str. 6

10

 – Zgodnie z wnioskami rodziców utwo-
rzymy cztery oddziały klas siódmych  
w SP1 (na pasażu) i dwa w SP7. Jak to 
mówią i wilk syty i owca cała. Dziękuję 
wszystkim za merytoryczną i spokojną  
dyskusję – napisał na FB w krótkim po-
dziękowaniu Adam Bereda, przewodni-
czący Komisji Edukacji >> str. 3

Karol  
Małolepszy

Sławomir  
Głowienka

Dariusz  
Czupryński

– Tegoroczny Festiwal  
Teatralny Blackaut zaczynamy 

w piątek 13 kwietnia o godzinie 19.00. 
Spod Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie 
(Jana Pawła II) wyruszy Teatr Ognia 
a około godziny 20.00 wystartuje 
równie znany i lubiany Teatr Pijana 
Sypialnia – mówi Piotr Stawski, 
dyrektor Festiwalu >> str. 9

– Tegoroczny Festiwal 
Teatralny Blackaut zaczynamy 

w piątek 13 kwietnia o godzinie 19.00. 
Spod Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie 
(Jana Pawła II) wyruszy Teatr Ognia 
a około godziny 20.00 wystartuje 
równie znany i lubiany Teatr Pijana 
Sypialnia – mówi Piotr Stawski, 
dyrektor Festiwalu >> str. 9

Festiwal  
Blackaut  
a jednak 
się odbędzie

z agentem PZU

Porozmawiajmy o ubezpieczeniach
Ubezpieczymy Twój samochód, dom, podróż oraz firmę.
Zaufaj naszemu doświadczeniu 
i zyskaj poczucie bezpieczeństwa.
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Hubert y a 
al. Marsza ka Józefa Pi sudskiego 94 
05-260 Marki 
hzyla@agentpzu.pl, tel. kom. 690 010 437

– Z uwagi na małą 
 ilość przedszkoli, w 2010 r.  

a później w 2012r. powołaliśmy 
Punkty Przedszkolne „Tajemniczy 
Ogród” w Choinach i w Zabrańcu. 
Tu dzieci otrzymały możliwość 
rozwoju i wyrównania szans edu-
kacyjnych – mówi Marcin  Sko-
nieczny, sołtys z Choin >> str. 4

Oświatowy  
kompromis 

w Wołominie?

Potencjał  
społeczny  
w Gminie  
Poświętne

Niech zmartwychwstały Chrystus
napełni radością, spokojem
i wiarą w dobro świata.

Spokojnych, rodzinnych 
świąt Wielkanocnych
życzy

Redakcja  
Życia Powiatu  
na Mazowszu

TPZ działa  
na rzecz 

mieszkańców 
Ząbek

Łącznik do  
„węzła Wołomin”  
czekamy na decyzję 
Wojewody

Awans Bankówki  
do Finału Mistrzostw 
Polski w unihokeju
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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy wiosenne życzenia,

aby w czas Święta Paschy w Waszych sercach,
rodzinach i domach zagościła radość, spokój

i wielka nadzieja odradzającego się życia.

Biuro Rachunkowe
Paweł Żółtek

Biuro Rachunkowe
Paweł Żółtek

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu,
aby Zmartwychwstały Chrystus 
przyniósł ze sobą Radość, Nadzieję oraz Wiarę
w ostateczne zwycięstwo tego, co dobre,
szlachetne i piękne.

Niech przeżywanie
Misterium Zmartwychwstania Pańskiego
obudzi w nas wzajemną życzliwość,
umiejętność cieszenia się życiem
i da siłę w pokonywaniu codziennych trudności.

Kazimierz Rakowski
Starosta Wołomiński

Janusz Werczyński
Przewodniczący Rady Powiatu

Adam Łossan
Wicestarosta
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Skończ Waść!
Edward M. Urbanowski

Rozpoczęła się wojna pomiędzy Antonim Macierewiczem a Zbigniewem 
Ziobrą. Obaj panowie chcą wyjaśnić przyczynę katastrofy smoleńskiej. Powołali 
własne komisje śledcze złożone z ekspertów zagranicznych. Jak było do prze-
widzenia, o faktach nie mówią a padają tylko inwektywy. Mówiąc krótko, Antoni 
Macierewicz chce, by jego komisja „znalazła” bombę i udział Rosji w katastrofie 
smoleńskiej a Zbigniew Ziobro i podległa mu prokuratura … prawdy. A tak 
naprawdę idzie o coś większego dla nich, o względy Prezesa. Co on wybierze; 
fantazję czy logikię?

W ubiegłym tygodniu do Polski na zaproszenie zastępcy Zbigniewa Ziobry 
przyjechała grupa „światowej sławy ekspertów” zajmujących się badaniem 
przyczyn katastrof lotniczych. Tak przedstawia ich prokuratura, która chce 
skorzystać z ich doświadczenia. W toku konsultacji eksperci zostali zapoznani 
z dotychczasowym przebiegiem śledztwa, a także przedstawili własne metody 
badawcze i najnowsze osiągnięcia naukowe w wyjaśnianiu katastrof lotniczych. 
Finałem ich prac ma być ekspertyza. Będzie to już drugi taki dokument w tym 
śledztwie. Pierwsza opinia, napisana przez polskich biegłych, leży już od dawna 
na biurku śledczych podległych Zbignie-
wowi Ziobro.

Kogo zaprosił Zbigniew Ziobro? Pierw-
szą osobą jest Theodore Postol, fizyk i eme-
rytowany profesor Massachusetts Institute 
of Technology, jednej z najlepszych uczelni 
technicznych w USA. Drugą z osób jest Ro-
bert Benzon. To amerykański ekspert przez 
wiele lat związany z NTSB, czyli Narodową 
Radą Bezpieczeństwa Transportu, która 
zajmuje się badaniem przyczyn wypadków 
lotniczych. W swojej karierze brał udział 
m.in. w badaniu awaryjnego lądowania 
Airbusa A320 na rzece Hudson czy katastrof 
nad Lockerbie i w rosyjskim Permie.

Jak zauważono, ci eksperci nie pracują 
pod tezę, nie zakładają niczego. Już teraz 
deklarują, że efekty swojej pracy opublikują i 
chętnie zmierzą się z merytoryczną krytyką. 
I o to chodziło, by zebrać zespół, z którego opinią nie będą mogli dyskutować tzw. 
specjaliści, których przez osiem lat namnożyło się wokół sprawy smoleńskiej!

W przypadku podkomisji Antoniego Macierewicza pierwsze skrzypce gra 
Frank Taylor. To w oparciu o jego prace podkomisja twierdzi, że w Smoleń-
sku nie doszło do wypadku, a przyczyną katastrofy był wybuch. W oficjalnych 
komunikatach brytyjski ekspert przekonuje, że „bez wątpienia samolot został 
zniszczony w wyniku eksplozji, jakie miały miejsce najpierw w lewym skrzydle a 
potem w kadłubie samolotu”. Kłopot w tym, że podkomisja jak na razie nie kwapi 
się, by ujawnić kulisy jego pracy. Ogranicza się do zdawkowych komunikatów, 
w których czytamy, że swoją tezę postawił „po zapoznaniu się z materiałem 
dowodowym podkomisji”.

To jednak nie jedyny wkład z zagranicy w pracę podkomisji A.Macierewicza. 
W lutym w Mińsku Mazowieckim, gdzie stacjonuje bliźniaczy tupolew do tego 
rozbitego w Smoleńsku, pojawiła się grupa naukowców pracujących w National 
Institute For Aviation Research na uniwersytecie stanowym Wichita. Mają oni 
stworzyć wirtualny model samolotu, dzięki któremu podkomisja Macierewicza 
będzie mogła badać, w jaki sposób rozpadała się prezydencka maszyna.

A czas nieubłaganie biegnie. Zbliża się kolejna rocznica katastrofy i wciąż nie 
widać końca śledztwa. Czyżby nikomu na tym nie zależało?

Ostatnio, coraz częściej odnoszę 
wrażenie, że polityka – nawet ta lokalna, 
zaczyna wszystkich już mocno mierzić 
i coraz częściej, coraz więcej osób, daje 
odpór zmasowanym hejtom. Proste tricki 
nadużywane w PJ, opierające się o zasadę 
„łapaj złodzieja” już nie wystarczą. 

Choć do wyborów samorządowych 
mamy jeszcze ponad pół roku i formalnie 
kampanii nie można prowadzić to i tak 
gołym okiem widać, że manewry wybor-
cze są w toku co powoduje, że w kręgach 
samorządowych atmosfera staje się coraz 
bardziej nerwowa i napięta. 

Czasem, w duchu zmagań zapowiada-
jących zbliżającą się kampanię wyborczą, 
na publicznych forach pojawiają się 
dyskusje, które – być może w założeniu 
miały być śmieszne i zabawne i być może 
dla piszących i publikujących takowymi są 
– ale już dla czytających – nie zawsze.

Najwięcej zajadłości daje się zaob-
serwować podczas dyskusji osób, do 
niedawna bawiących się w jednej i tej 
samej piaskownicy, z których ktoś nagle 
postanowił zmienić barwy i lokalizację 
swojej aktywności. W takich przypadkach 
na ogół obie strony nie przebierają w oce-
nach zarówno postaw moralnych jak też 
światopoglądu politycznego czy wiary.

I gdyby tylko na samej ocenie i dyskusji 
dało się zakończyć tego rodzaju spory, nie 
byłoby tak źle, jednak z każdą kadencją  
raz rozpoczęte manewry wyborcze kończą 
się większym rozdźwiękiem pomiędzy 
poszczególnymi środowiskami – i, to co 
dla mnie jest osobiście wyjątkowo przykre 
– środowiskami prawicowymi. Nie ma tu 
już miejsca dla osób niepolitycznych, od 
każdego, kto w jakikolwiek sposób uczest-
niczy w życiu publicznym, wymaga się 
deklaracji, a jak jej nie ma, to z pewnością 
i tak zostanie mu ona przypisana. 

Mam nadzieję, że wiecie co mam 
na myśli, a jeśli nie, to spróbuję wyjaśnić 
na przykładzie mojej pracy społecznej 
jak również zawodowej – dziennikar-
skiej, gdzie staram się współpracować 
i prezentować jak najszersze spektrum 
postaw i poglądów osób związanych z 
naszym życiem lokalnym i bez większego 
znaczenia jest dla mnie to, czy moje po-

glądy są zgodne z tymi, jakie prezentują 
moi rozmówcy, czy bohaterowie tekstów. 
Do każdego staram się podejść równie 
rzetelnie i uczciwie. Dlatego niemal 
wszystkie wywiady, które przeprowadzam 
są autoryzowane i niemal zawsze każdego 
pytam na zakończenie rozmowy o to, czy 
jest coś ważnego dla omawianego tematu, 
o co nie zapytałam. Celowo użyłam tu słów 
„rzetelnie” i „uczciwie” a nie „obiektyw-
nie” ponieważ działanie każdego z nas, 
bez względu na to jak bardzo będziemy się 
tego wypierali, nacechowane jest naszym 
subiektywnym podejściem do życia.

Przez wiele lat nie odczuwałam ja-
kiegoś większego dyskomfortu z powodu 
przeprowadzenia rozmów z tą czy inną 
osobą a staram się rozmawiać niemal ze 

wszystkimi od prawa do lewa – jeśli uwa-
żam, że osoby te mają coś interesującego 
do przekazania innym i wyrażą zgodę na 
publiczne podzielenie się swoją wiedzą 
i poglądami. Niestety, od kilku lat coraz 
częściej odnoszę wrażenie, że poglądy 
prezentowane przez tych, z którymi roz-
mawiam, są przenoszone zarówno na moją 
osobę, jak też moich bliskich, czy tych z 
którymi współpracuję na niwie społecznej. 
Jest to szczególnie odczuwalne dziś, kiedy 
rozpoczęły się już wspomniane w tytule 
manewry przedwyborcze.

Ktoś powie – no tak to już jest! Oczy-
wiście, że tak. Ale wybory mijają, a po nich 
często trzeba ze sobą współpracować. 
Warto o tym już dziś pamiętać.

(...) Niestety, od kilku lat co-
raz częściej odnoszę wrażenie, 
że poglądy prezentowane przez 
tych, z którymi rozmawiam, są 
przenoszone zarówno na moją 
osobę, jak też moich bliskich, 

czy tych z którymi współpracuję 
na niwie społecznej. Jest to 

szczególnie odczuwalne dziś, 
kiedy rozpoczęły się już wspo-

mniane w tytule  
manewry przedwyborcze.

W ubiegłym tygodniu 
do Polski na zaprosze-

nie zastępcy Zbigniewa 
Ziobry przyjechała grupa 

„światowej sławy eksper-
tów” zajmujących się ba-

daniem przyczyn katastrof 
lotniczych. Ci eksperci 

nie pracują pod tezę, nie 
zakładają niczego. Już 

teraz deklarują, że efekty 
swojej pracy opublikują 
i chętnie zmierzą się z 
merytoryczną krytyką. 

Manewry  
przedwyborcze

Teresa Urbanowska

Tematyka szkolno-przedszkolna od zawsze wywoływała w Wołominie wyjątko-
wo burzliwe dyskusje. W każdej kadencji, jak tylko sięgnę pamięcią, środowi-
ska szkolne (rodzice i nauczyciele) chcieli więcej niż proponowała gmina. Nic 
więc dziwnego, że wprowadzona naprędce w ubiegłym roku, reforma oświaty 
również potrafi rozgrzać emocje w niektórych środowiskach. Tym razem spór 
dotyczy klas VII z dwóch szkół na Osiedlu Niepodległości.

W miniony poniedziałek, 26 mar-
ca, obradowała Komisja Edukacji 
Rady Miejskiej w Wołominie, której 
głównym tematem było potencjalne 
przeniesienie klas VII ze Szkoły 
Podstawowej nr 7 do Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Zespole Szkół nr 3 przy 
pasażu na os. Niepodległości. Jest 
taka możliwość prawna i w ubiegłym 
roku z niej skorzystano, przenosząc 
wszystkie oddziały. Miało to uchro-
nić i tak przeciążoną „siódemkę” 
przed nadmierną zmianowością i 
wykorzystać budynek oraz kadrę 
po wygaszanym gimnazjum przy 
pasażu. 

W tym roku miało być podobnie, 
co jednak spotkało się z protestem 
części rodziców. Konflikt zaczął 
narastać i w ostatnich tygodniach 
podjęto szereg działań by go zała-
godzić. Służyły temu m.in. spotkania 
z rodzicami w obu szkołach i roz-
mowy na poprzednim posiedzeniu 
Komisji Edukacji. Dyrektorzy szkół 
przedstawili także, wariantowo, 
skutki organizacyjne potencjalnych 
decyzji. Ponadto przeprowadzono 
ankietę, w której rodzice 42 uczniów 
opowiedzieli się za pozostaniem 
w SP 7, a 89 za przeniesieniem do 
SP 1.

– Dyskusja na komisji, z udzia-
łem rodziców, dyrektorów szkół, 
urzędników i mieszkańców przebie-
gała w spokojnej, merytorycznej, acz 
nie pozbawionej emocji atmosferze. 
Rodzice uczniów obecnych klas VI 
zgodnie podkreślali, że chcieliby 
mieć możliwość wyboru. Radni 
przychylili się do tej propozycji 
wskazując, że taki podział nie za-
burzy pracy żadnej ze szkół, a liczba 
uczniów pozwoli na zachowanie 
obecnej liczby klas: dwie zostaną 
w SP 7, a cztery przejdą do SP 1. 
Happy end? – Niezupełnie – uważa 
Karol Cudny, uczestniczący w po-
siedzeniu Komisji jeden z rodziców, 
na co dzień zajmujący się analizami 
oświatowymi.

- Spośród 42 uczniów, którzy 
mają zostać w SP 7, około 20 to 
uczniowie jednej klasy, a pozostali 
pochodzą z pięciu innych klas. 
Naturalne jest zatem, że utworzą 
drugą klasę. Uczniowie pozosta-
łych pięciu obecnych klas VI w SP 
7 przejdą zgodnie z deklaracją do 
SP 1. Rodzice tych uczniów jasno 

powiedzieli na komisji, że ich zgoda 
na przeniesienie jest uwarunkowana 
obietnicą tego, że klasy przechodzą 
w całości. Oznacza to wprost, że te 
pięć klas będzie liczyć średnio 17-18 
uczniów (w skrajnym przypadku 
może to być nawet i 12 uczniów, bo 
nie podano ilu uczniów z danej klasy 
zadeklarowało chęć przenosin do SP 
1), przy obowiązującym standardzie 
22-25 uczniów. Trzeba zaznaczyć, że 

pieniądze idą za uczniem, ale koszty 
generuje zatrudnianie nauczycieli, 
więc dodatkowa klasa to ok. 1,5 etatu 
nauczyciela (przyjmijmy 5-6 tys. zł 
miesięcznie kosztu pracodawcy), 
na który Wołomin nie dostanie 

dodatkowych pieniędzy. Naturalne 
i ekonomicznie uzasadnione byłoby 
więc utworzenie czterech klas po ok 
22 uczniów. Ale takie rozwiązanie 
narusza umowę z rodzicami. Obiet-
nica przenosin całych klas, nawet jak 
będą mało liczne, nie wybrzmiała 
jednoznacznie, a Adam Bereda, 
przewodniczący Komisji Oświaty w 
podsumowaniu posiedzenia na por-
talu Facebook podał, że w SP 1 będą 

cztery oddziały. Może też tak być, że 
na zachowaniu klas w całości zależy 
tylko niektórym rodzicom i pozostali 
zgodzą się także na połączenia. Tak, 
czy inaczej przy ogłoszeniu tego 
udanego kompromisu należy uczci-

wie postawić jeszcze znak zapytania 
– dopowiada Karol Cudny.

Po spotkaniu radny i zarazem 
przewodniczący Komisji Oświaty 
Adam Bereda (Klub Radnych PiS) 
zwrócił się na FBkowym forum do 
uczestników spotkania z podzięko-
waniem: – Wnioski po dzisiejszej 
Komisji Edukacji: Zgodnie z wnio-
skami rodziców utworzymy cztery  
oddziały klas siódmych w SP1 (na 

pasażu) i dwa w SP7. Jak to mówią 
i wilk syty i owca cała. Dziękuję 
wszystkim za merytoryczną i spo-
kojną dyskusję – napisał w krótkim 
podziękowaniu.

Również na FB swoimi wraże-
niami ze spotkania podzieliła się 
jedna z mam, która stwierdziła: – 
(…) decyzja radnych była najlepsza 
z możliwych. W trakcie komisji nie 
wybrzmiało ostateczne rozwiązanie, 
(…)  Komisja podjęła decyzję zgod-
nie z wolą rodziców, część dzieci 
będzie kontynuować naukę w SP1, a 
część zostanie w SP7. Bardzo cieszy, 
nas rodziców, takie rozwiązanie i fakt, 
że wzięto naszą wolę pod uwagę. Tak 
bardzo żałuję, że taka dyskusja jaka 
miała miejsce dziś, merytoryczna i 
pełna rzeczowych argumentów, w 
spokojnej atmosferze, z możliwością 
wypowiedzenia się różnych stron, 
nie jest stałą praktyką przy każdym 
miejskim problemie i próbie jego 
rozwiązania - stwierdziła. 

I trudno się z taka oceną nie 
zgodzić. Pozostaje jednak mieć 
nadzieję, że stanie się ona dobrym 
przykładem powielanym w przy-
szłości 

oprac. Teresa Urbanowska

– Zgodnie z wnioskami ro-
dziców utworzymy cztery od-
działy klas siódmych w SP1 
(na pasażu) i dwa w SP7. Jak 
to mówią i wilk syty i owca 
cała. Dziękuję wszystkim za 
merytoryczną i spokojną  
dyskusję – napisał na FB  
w krótkim podziękowaniu 
Adam Bereda, przewodniczą-
cy Komisji Edukacji.

– Radni przychylili się do pro-
pozycji (rodziców) wskazując, 
że taki podział nie zaburzy 
pracy żadnej ze szkół, a liczba 
uczniów pozwoli na zachowa-
nie obecnej liczby klas:  
dwie zostaną w SP 7,  
a cztery przejdą do SP 1. Hap-
py end? – Niezupełnie – uwa-
ża Karol Cudny, uczestniczący 
w posiedzeniu Komisji.

Oświatowy kompromis 
w Wołominie  
ze znakiem zapytania

Łącznik do „węzła Wołomin”  
czekamy na decyzję Wojewody

O zmianach w powiatowych strukturach PSL, najbliższych planach ugrupowania na działania spo-
łeczne oraz o ważniejszych węzłach na drogach powiatowych, z Karolem Małolepszy, radnym po-
wiatowym i prezesem Zarządu Powiatowego PSL w Wołominie, rozmawia Teresa Urbanowska.

– Kilka dni temu dowiedziałam 
się, że jest Pan prezesem powia-
towego PSL w Wołominie, jednak 
z tego co pamiętam, to chyba do 
końca kadencji zostało jeszcze 
trochę czasu. Co spowodowało 
tą zmianę?
– Do niedawna byłem wiceprezesem 
PSL w powiecie wołomińskim a 
ostatnie wybory w naszym zarządzie 
faktycznie były nieco ponad dwa 
lata temu. Jednak koleżanka, która 
pełniła tę funkcję złożyła rezygna-
cję z funkcji prezesa w zarządzie 
jednak została – zamieniliśmy się 
funkcjami .
- Było walne zebranie?
- Nie było takiej potrzeby. Mamy 
możliwość dokonania takiej zmiany 
jako Zarząd. Odbyło się zebranie 
zarządu i po dyskusji wyszło tak, że 
ja zostałem prezesem. Po prostu 
tak jakby na nowo się ukonstytu-
owaliśmy.
- Przyznam, że na naszym terenie 
PSL w ciągu kilku ostatnich lat nie 
przejawiało specjalnej aktywności 
a i nie było zbyt dobrze postrze-
ganie w powiecie. Czy zmiana 
na stanowisku prezesa oznacza 
również nowe plany i większą 
aktywność ugrupowania?
– Nie jest tajemnicą, że głównym 
celem każdej partii politycznej jest 
start i wygrana w wyborach w jak 
największej ilości okręgów. Taki cel 
przyświeca również naszym powia-
towym strukturom PSL, a czasu na 
dobre przygotowanie się do wyborów 
jest coraz mniej.

– Kilka dni temu odbyło się spo-
tkanie świąteczne na które za-
prosiliście kilka ugrupowań z 
powiatu wołomińskiego. Czy to 
znaczy, że podobnie jak w latach 
poprzednich, stworzycie koalicję 
wyborczą?
- Jest zdecydowanie za wcześnie, 
aby na ten temat mówić, gdyż żadne 

decyzje nie zapadły w tej sprawie. A 
zdania w tej kwestii są podzielone, 
gdyż są argumenty przemawiające 
za tym, aby iść pod własnym szyldem, 
ale są też takie, aby stworzyć szeroką 
koalicję. A jak będzie – zobaczymy.
– Znamy się od wielu lat i wiem, 
że drzemiący w Panu duch do 
spokojnych nie należy. Zapytam 
więc wprost – a co będziecie 
robić oprócz przygotowań do 
wyborów?

– Nie od dziś wiadomo, że jak wszyst-
kie organizacje, tak również partie, 
chcą uczestniczyć w życiu publicz-
nym i społecznym w różnych for-
mach. Też o tym myślimy. Ale u nas, 
tak jak wszędzie, zależy to od człon-
ków – jeśli będą chcieli być aktywni i 
zechcą się zaangażować, będziemy 
bardziej widoczni i aktywni.

– Czy macie już pomysły na ak-
tywność?
– Wolałbym nie mówić jeszcze o 
szczegółach, ale mam nadzieję, że 
zaangażowanie członków PSLu 
będzie niebawem widoczne.
– Wspomniał Pan w rozmowie o gi-
nących tradycjach. A przecież PSL 
to jedno z najstarszych ugrupo-
wań, mające wieloletnią ciągłość. 
Niejako spoczywa na Was dbanie 
o tradycję i kultywowanie jej…

– To prawda. Nie mam nic do 
nowych zwyczajów, ale przecież 
nasze polskie są barwne i bardzo 
piękne. Warto o nich pamiętać i do 
nich nawiązywać. Spójrzmy na inne 
kraje, które są dumne z tego, co 
prezentuje ich kultura a w naszym 
kraju gdzieś nam te nasze tradycje 
umknęły. Mamy też bardzo smacz-
ne potrawy – choćby pierogi.
– Jest Pan nie tylko radnym po-
wiatowym, ale również członkiem 
Zarządu Powiatu Wołomińskiego, 
w którego gestii jest wiele waż-
nych obszarów życia społeczne-
go, w tym również dwa łączniki 
do S8 – „Dworkowa” w Kobyłce 
i w „Węzeł Wołomin” w Jankowie 
gmina Radzymin. To niezwykle 
ważne elementy w układzie 
komunikacyjnym powiatu. Co w 
tych tematach się dzieje?
– Oba łączniki powinny być w 
szybkim czasie wykonane i odda-
ne do użytkowania. Jeśli chodzi o 
Kobyłkę i „Węzeł Dworkowa”to 
zostanie on zrealizowany w pierw-
szej kolejności. Dostaliśmy już na 
jego realizację dofinansowanie od 
Marszałka w wysokości 3 mln. 416 
tys. zł (koszt całkowity 5,7 mln. zł). 
Został rozstrzygnięty przetarg, który 
wygrała firma „Czystość”. Będzie 
ona realizowała całość inwestycji i 
liczymy, że zostanie to wykonane w 
ciągu kilku najbliższych miesięcy. 
Jeśli chodzi o Janków Nowy czyli 
t.zw. „Węzeł Wołomin” to czekamy 
ciągle na wydanie decyzji przez 
Wojewodę.

– Jeśli chodzi o Janków 
Nowy w Gminie Radzy-
min, czyli t.zw. „Węzeł 
Wołomin”, to czekamy 
ciągle na wydanie decyzji 
przez Wojewodę. Od tego 
zależy kiedy ruszą dalsze 
działania związane z tą 
inwestycją – mówi Karol 
Małolepszy, radny powia-
towy z Wołomina, członek 
Zarządu Powiatu
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Uwaga: obowiązują zapisy telefoniczne 
 

prawo pracy i zagadnienia pracownicze tel.: 698 655 256 
wtorki godz. 17.30-19.30: mecenas Małgorzata Szczawińska, 

prawo gospodarcze, rodzinne, cywilne, tel.: 698 655 256
czwartki godz. 16.00-18.00 - radca prawny  

Poradnictwo dla NGO - Punkt Informacyjny "Dowiedz się więcej"
tel.: 664 183 296

Zapraszamy do siedziby 
Mazowieckiego Forum Biznesu, Nauki i Kultury 

w Wołominie ul. Wileńska 36a
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Zadatek – zabezpieczy umowę, 
ale to broń obosieczna. 

Mariusz Astasiewicz 
radca prawny

Artykułów o różnicach między 
zaliczką, a zadatkiem jest bez liku, 
bo ciągle są to instytucje mylone 
ze sobą. Należy więc w umowach 
uważać na charakter naszej „przed-
płaty”, bo skutki są odmienne.  
W skrócie: gdy się rozmyślisz i zre-
zygnujesz z usługi – możesz liczyć 
na zwrot zaliczki. Jeśli wpłaciłeś 
zadatek i zmieniłeś zdanie – usłu-
godawca (druga strona umowy) ma 
prawo go zatrzymać w takiej wyso-
kości. Jeśli zaś sam nie wykonuje 
umowy – Ty, który dałeś zadatek, 
możesz żądać zwrotu zadatku  
w podwójnej wysokości. W prak-
tyce, np. jeśli sprzedawca uchyla 
się od zawarcia umowy sprzedaży 
– składasz pozew o zapłatę „dru-
giej połowy zadatku”. A co na to 
przepisy? Warto prześledzić, otóż 
zgodnie z kodeksem cywilnym 
zadatek dany przy zawarciu umo-
wy ma to znaczenie, że w razie 
niewykonania umowy przez jedną 
ze stron druga strona może bez 
wyznaczenia terminu dodatkowego 
od umowy odstąpić i otrzymany 
zadatek zachować, a jeżeli sama go 
dała, może żądać sumy dwukrotnie 
wyższej. W razie wykonania umowy 
zadatek ulega zaliczeniu na poczet 
świadczenia strony, która go dała; 
jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, 
zadatek ulega zwrotowi. W razie 
rozwiązania umowy zadatek po-
winien być zwrócony, a obowiązek 
zapłaty sumy dwukrotnie wyższej 
odpada. To samo dotyczy wypadku, 
gdy niewykonanie umowy nastąpiło 
wskutek okoliczności, za które 
żadna ze stron nie ponosi odpo-
wiedzialności albo za które ponoszą 
odpowiedzialność obie strony.

Zadatek to zatem świetne na-
rzędzie do zabezpieczenia umowy. 
Przyjmijmy, że przyjęliśmy zlece-
nie na wykonanie i montaż mebli 
kuchennych do zabudowy. Warto  
w umowie zastrzec, iż zamawiający 
zobowiązany jest zapłacić nam 
określoną kwotę tytułem zadatku 
(nie może to być całość ceny). 
Gdy zamawiający się rozmyśli, bo 
znajdzie tańszą ofertę i odstąpi od 
umowy – wówczas otrzymany za-
datek możemy zatrzymać. Gorzej, 
gdy my się rozmyślimy, wówczas 
zamawiający kuchnię może żądać 
zwrotu zadatku w podwójnej wy-
sokości. 

Zadatek również często wystę-
puje w umowach przedwstępnych, 
np. sprzedaży nieruchomości. Samo 
uzgodnienie zadatku nie wystarczy, 
aby spełniał swoją zabezpieczającą 

funkcję – musi być wręczo-
ny. Jeśli strony inaczej nie 
postanowiły – wręczony przy 
zawarciu umowy. Może być 
określony późniejszy termin 
płatności, jednakże musi to 
być dokładnie oznaczone 
w umowie. Może przybrać 
formę pieniężną, ale także 
niepieniężną, np. towary. 
Zadatkiem może być także 
coś, co nie jest związane  
z przyszłym świadczeniem. 

Wysokość zadatku nie może być 
wygórowana. Przedsiębiorcy, którzy 
w relacjach z konsumentem ozna-
czają rażąco wygórowany zadatek, 
mogą mieć problemy z UOKiK. 
Rażąco wygórowana wysokość 
zadatku może sugerować, iż miał 
na celu obejście ustawy i jako taki 
będzie  nieważny z mocy prawa.

Co ciekawe Sąd Najwyższy 

w jednym z wyroków stwierdził, 
że niewykonanie umowy, które 
powoduje możliwość utraty zadat-
ku może także polegać na świad-
czeniu rzeczy niewłaściwej jakości 
(wyrok SN z 17 czerwca 2003 r., III 
CKN 80/2001).

Jak wskazałem wyżej zadatek 
powinien być zwrócony, a obowią-
zek zapłaty sumy dwukrotnie wyż-
szej odpada w trzech sytuacjach: 
(1) gdy strony umowę rozwiązały, 
(2) gdy niewykonanie umowy 
nastąpiło wskutek okoliczności, 
za które żadna ze stron nie ponosi 
odpowiedzialności, (3) gdy obie 
strony ponoszą odpowiedzialność 
za niewykonanie umowy.

Zaliczka i zadatek to dwa 
często mylone terminy. Gdy 
się rozmyślisz i zrezygnujesz 
z usługi – możesz liczyć na 
zwrot zaliczki. Jeśli wpłaciłeś 
zadatek i zmieniłeś zdanie – 
usługodawca (druga strona 
umowy) ma prawo go zatrzy-
mać w takiej wysokości. Jeśli 
zaś sam nie wykonuje umowy 
– Ty, który dałeś zadatek, 
możesz żądać zwrotu zadatku 
w podwójnej wysokości

RadCa PRaWNy
MaRiuSz aStaSieWiCz

 
Kancelaria Radcy Prawnego 
ul. Powstańców 47 lok. 16, 

05-091 Ząbki  
tel. 694 315 734

Obchody 23. rocznicy powstania 
Hospicjum w Wołominie

W dniu 17 marca 2018 roku Hospicjum Opatrzności Bożej Księży Orionistów w Wołominie obchodziło swoją 23. rocznicę 
powstania. Uroczystość odbyła się w gronie pacjentów, pracowników z rodzinami, księży posługujących w Hospicjum  
i wolontariuszy oraz zaproszonych gości. Tego dnia Powiat Wołomiński reprezentował wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Wołomińskiego Jerzy Mikulski. Swoją obecnością zaszczyciła nas również Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan.

Jubileusz rozpoczęto Mszą 
świętą sprawowaną przez księdza 
Dyrektora Hospicjum Dariusza 
Czupryńskiego oraz kapelana Ho-
spicjum ks. Michała Kamińskiego. 
Ksiądz Dyrektor podkreślił rolę 
pracowników i wolontariuszy jako 
wielkiej siły, bez której trudno 
wyobrazić sobie działalność Hospi-
cjum. Swoje podziękowanie wyraził 
wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Wołomińskiego Jerzy Mikulski, 
wręczając księdzu Dyrektorowi 
Hospicjum bukiet róż, podkreśla-
jąc, że róża jest symbolem Hospi-
cjum – sanktuarium miłosierdzia.  
Po Mszy świętej odbyło się spo-
tkanie, podczas którego ksiądz 
Dyrektor otrzymał od Elżbiety 
Radwan, burmistrz Wołomina 
list gratulacyjny, a od personelu,  
w ramach podziękowania, kwiaty –  
23 róże symbolizujące 23 lata ist-
nienia Hospicjum. Elżbieta Radwan 
wręczyła personelowi Hospicjum 
pamiątkowe książki. Spotkanie połą-
czone z poczęstunkiem było okazją do 
wspomnień, pretekstem do powrotu 

do przeszłości  i chwil wzruszeń.  
W obecności wszystkich zgroma-
dzonych ksiądz Dyrektor podkreślił, 

iż współorganizatorem obchodów 
23. rocznicy powstania Hospicjum 
jest Powiat Wołomiński, który po-

krył koszty poczęstunku. W auli 
hospicyjnej w widocznym miej-
scu został umieszczony roll-up 
promujący Powiat Wołomiński.  
W tym dniu chcieliśmy pokazać, 
że hospicjum to dom gościny  
i dlatego dla pacjentów oraz ich 
rodzin, przyjaciół i innych gości 
został zorganizowany poczęstunek.  
Przez wszystkie te inicjatywy pra-
gniemy ukazać społeczeństwu, że 
Hospicjum to miejsce, w których 
tętni życie. W imieniu pacjentów  
i ich rodzin oraz dyrekcji i personelu 
naszego Hospicjum pragniemy po-
dziękować Staroście Wołomińskie-
mu za współorganizację obchodów 
23. rocznicy powstania Hospicjum. 
Jest to dla nas wielki dar serca  
i szczególna życzliwość i zrozu-
mienie potrzeb naszego „sank-
tuarium cierpienia”. Cieszy-
my się, że są jeszcze w naszym 
środowisku ludzie, którym nie 
jest obojętny los ciężko chorych  
i umierających. 

Ks. Dariusz Czupryński FDP
Dyrektor Hospicjum w Wołominie

Podczas obchodów 
23. rocznicy powstania 
Hospicjum Opatrzności 
Bożej w Wołominie, bur-
mistrz Elżbieta Radwan, 
wręczyła pracownikom 
Hospicjum okolicznościo-
we wyróżnienia  
w postaci książek,  
a księdzu Dyrektorowi 
list gratulacyjny.

Jerzy Mikulski, wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu 

Wołomińskiego, podzię-
kował ks. Dyrektorowi 

Dariuszowi Czupryńskie-
mu za dotychczasową 
działalność i zaanga-

żowanie na rzecz osób 
nieuleczalnie chorych 

oraz za wsparcie i pomoc 
dla ich najbliższych.

Wychowani przy parafii Matki 
Bożej Częstochowskiej w Wołomi-
nie w grupach parafialnych (Mar-
cin - ministrant- lektor, Agnieszka 
bielanka-scholanka). - Nic więc 
dziwnego, że po przeprowadzce do 
Gminy Poświętne również skiero-
waliśmy swoje kroki do parafii pw. 
św. Jana Chrzciciela i św. Wojcie-
cha BM w Poświętnem – mówią. 
Agnieszka zaangażowała się w dzie-
cięco-młodzieżową scholę „W kie-
runku Nieba”, która tworzyła się przy 
parafii. W miarę upływu lat schola 
powiększyła się, dziś liczy około 40 
osób, w dużej mierze dzięki dodatko-
wym atrakcjom dla dzieci i młodzieży 
angażującej się przy parafii. Dzięki 
wspólnemu działaniu Agnieszki, 
Marcina, miejscowego proboszcza, 
wikariuszy oraz pomagających im 
osób, grupa dzieci skupiona przy 
scholi, uczestniczyła i uczestniczy w 
różnych działaniach, takich jak warsz-
taty i kiermasze wielkanocne i bożo-
narodzeniowe, wyjazdy na warsztaty 
muzyczne, na mecze, do teatru, na 
koncerty i od pięciu lat wyjazdy na 
kolonie parafialne (https://www.face-
book.com/wkierunkunieba/). 

– Spotykając się i rozmawiając 
z różnymi ludźmi dostrzegliśmy 
potrzebę przedszkola dla dzieci i 
ich pracujących rodziców. Z uwagi 
na małą ilość przedszkoli, w 2010r. a 
później w 2012r. powołaliśmy Punkty 
Przedszkolne „Tajemniczy Ogród” 
w Choinach i w Zabrańcu. Tu dzieci 
otrzymały możliwość rozwoju i 
wyrównania szans edukacyjnych 
a rodzice powrotu do pracy. Są to 
też miejsca na zajęcia dodatkowe, 
również dla dzieci szkolnych: jęz. 
angielski, robotyka lego, gry na in-
strumencie (https://www.facebook.
com/Punkt-Przedszkolny-Tajem-
niczy-Ogród-1527779900811442) 
– opowiada Marcin Skonieczny.  
W 2015r. mieszkańcy zaufali Marci-
nowi wybierając go na Sołtysa Choin. 
– Mimo braku funduszy, udało się 
przygotować projekt chodnika wzdłuż 
miejscowości, usprawnić komunika-
cję społeczną oraz wzajemną infor-
mację z mieszkańcami poprzez me-
dia społecznościowe - grupa miesz-
kańców na FB, SMS i inne – mówi 
nasz rozmówca. W marcu 2017r. 
Marcin zainicjował gazyfikację wsi.  
Pełniąc funkcję sołtysa aktywizuje 
mieszkańców w różne inicjatywy. 
Dzięki temu udało się zainicjować 
coroczne sprzątanie miejscowości, 
wyczyścić pobocza drogi poprawia-
jąc wizerunek i bezpieczeństwo 
na wsi, wykonać wspólne zdjęcie 
mieszkańców, zainicjować wyko-
nanie wieńca dożynkowego przez 
mieszkańców Choin, na Gminno-
Parafialne Dożynki w Poświętnem w 
2016r. W ramach pogłębienia więzi 
wśród mieszkańców Choin, Marcin 
rozdał każdej rodzinie wspólnie 
wykonane zdjęcie mieszkańców 
jak i zdjęcie wieńca dożynkowego.  
W celu zaktywizowania osób, które 

są sołtysami oraz członkami rad 
Sołeckich, w 2016r. Marcin Sko-
nieczny powołał Stowarzyszenie 
Sołtysów i Członków Rad Sołeckich 
w Gminie Poświętne, gdzie obecni 
pełni funkcję Prezesa (https://www.
facebook.com/marcinskonieczny). 
Angażując się przy Szkole Podsta-
wowej w Poświętnem, Agnieszka i 
Marcin, przy współpracy z dyrekcją, 
nauczycielami oraz aktywnych rodzi-
ców (przyjaciół) współuczestniczą 
w różnych projektach, w celu akty-
wizacji dzieci i rodziców. Warto tu 
wyróżnić Przewodniczącego Rady 

Rodziców Pana Zbigniewa Żołka za 
aktywność i kreatywność. Wśród ini-
cjatyw szkolnych jest aerobic dla pań, 
siatkówka dla rodziców, karate dla 
dzieci, Turnieje w siatkówkę o Puchar 
Wójta Gminy Poświętne (w 2018r. 
odbył się już pięć razy) oraz noce 
gier i zabaw, kiermasze, konkursy itp. 
Oboje nadal angażują się przy parafii 
w kolejne inicjatywy ks. Proboszcza 
Roberta Kalisiaka oraz ks. Wikariusza 
Alberta Mądrego, (powołanie Kół 
Żywego Różańca Grupa męska i Kół 
Rodzinnych). Starają się pomóc na 
ile się da bardzo życzliwym i zaan-
gażowanym księżom posługującym 
obecnie w parafii w Poświętnem. Te 

wspólne działania są możliwe dzięki 
otwartości ludzi mieszkających wo-
kół nich i zaufaniu jakim obdarzają 
osoby, które powierzają im dzieci 
te młodsze i starsze, młodzież itp. 
Na przykładzie Agnieszki i Marcina 
działających w Gminie Poświętne 
oraz przy Parafii w Poświętnem 
można powiedzieć, iż aktywność 
społeczna się rozwija. A przecież nie 
są sami. Są również inne osoby które 
aktywnie działają. Godne pochwały 
są działania Rady Rodziców z prze-
wodniczącą Panią Agatą Gorczyńską 
w Nowych Ręczajach. Wraz z Pa-

nią sołtys Elżbietą Zych z Nowych 
Ręczaj i radnym gminnym Panem 
Januszem Powałą inicjują konkursy 
i warsztaty przy wykorzystaniu OSP 
w Nowych Ręczajach oraz szkoły. W 
Międzylesiu pod przewodnictwem 
sołtysa Sławomira Rosłona dużo się 
dzieje. Ostatnio Powstała Ochotni-
cza Straż Pożarna w Międzylesiu. 
Budynek Straży w Poświętnem 
dzięki zaangażowaniu Pana Sylwestra 
Niźnika jest najładniejszy. Przy straży 
organizowane są również, co pewien 
czas, Akcje Honorowego Krwiodaw-
stwa, które są godne naśladowania. 
Należy wspomnieć o ciekawej ini-
cjatywie radnego Tomasza Brogow-

skiego w Turzu. Powstała tam plaża 
wiejska z drobną infrastrukturą. Zo-
stała utworzona przy wykorzystaniu 
zapory na rzece Rządzy. 

Jeśli mowa o potencjale społecz-
nym należy wspomnieć o Stowarzy-
szeniu Razem na Rzecz Rozwoju 
Gminy Poświętne, którego prezesem 
jest Paweł Domański. Projekt realizo-
wany przez grupę skupioną przy sto-
warzyszeniu to np. Bieg Pamięci Ma-
jora „Hubala” o Puchar Starosty Wo-
łomińskiego w Krubkach-Górkach. 
Ilość osób zaangażowanych w Ochot-
nicze Straże Pożarne w Gminie 

Poświętne daje wyróżnienie i prestiż 
dla gminy. Strażacy są gotowi nieść 
pomoc mieszkańcom i pomagają w 
nagłych wypadkach (pożary, wypadki 
drogowe). Są także uczestnikami i 
koordynatorami na uroczystościach 
patriotycznych jak i kościelnych. – 
Pod przewodnictwem Gminnego 
komendanta OSP Wiesława Fabisia-
ka dużo się zmienia w naszej okolicy 
- podkreślają. 

Agnieszka i Marcin przekonują, 
że to nie koniec listy pozytywnie 
zakręconych w ich gminie, dlatego 
umówiliśmy się z nimi na kolejne 
spotkanie.

Oprac. Teresa Urbanowska

Agnieszka i Marcin 
Skonieczni – wychowani 
przy parafii Matki Bożej 
Częstochowskiej w 
Wołominie w grupach 
parafialnych (Marcin 
- ministrant- lektor, 
Agnieszka bielanka-
scholanka). - Nic więc 
dziwnego, że po prze-
prowadzce do Gminy 
Poświętne również 
skierowaliśmy swoje 
pierwsze kroki do parafii 
pw. św. Jana Chrzciciela 
i św. Wojciecha BM  
w Poświętnem – mówią.

Potencjał społeczny  
w Gminie Poświętne

– To już 8 lat jak zdecydowaliśmy się przeprowadzić z Wołomina do 
miejscowości w Gminie Poświętne. W sumie to nie daleko ale jest to już 
„inna okoliczność przyrody” tzn. inna miejscowość, inna parafia, inna 
społeczność. Czas płynie tu trochę wolniej. Cieszymy się, że mieszka-
my na wsi i możemy aktywnie działać w tej społeczności - przy parafii, 
szkole i wsi – mówią Agnieszka i Marcin Skonieczni. 
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MDK wołomin 
poniedziałki 
i środy, godz. 
2000-2130 

  516 099 060

Wegetariańskie i wegańskie 
przysmaki na Wielkanoc

Już za kilka dni Wielkanoc, na stołach pojawią się tradycyjne przysmaki – biała kiełbasa, żurek, 
pasztety. Nie każdy jednak jada mięso, więc specjalnie dla naszych Czytelników Karolina Nicpoń, pa-
sjonatka zdrowego odżywiania przygotowała przepisy na wegańskie i wegetariańskie smakołyki.

Rolada szpinakowa to bardzo efektowna przekąska 
i propozycja na wielkanocne śniadanie. Tradycyjnie 
podawana z chrzanowym śmietankowym serkiem i wę-
dzonym łososiem. Tutaj w wersji wegańskiej z suszonymi 
pomidorami i serkiem ze słonecznika.

Składniki 
• Biszkopt szpinakowy • 120 g świeżych liści szpinaku  
• 0,75 szklanki mąki z ciecierzycy • 1 łyżka płatków 
drożdżowych nieaktywnych • 0,5 łyżeczki soli, lub lepiej 
czarnej soli kala namak, która daje jajeczny posmak  
• 0,5 łyżeczki proszku do pieczenia • 4 łyżki oleju  
• 1 ząbek czosnku przeciśnięty przez praskę • 0,5 szklanki 
wody • szczypta mielonej gałki muszkatołowej • szczypta 
soli i pieprzu • 0,25 szklanki aquafaby (zalewy z puszki 
ciecierzycy lub wody z gotowania ciecierzycy)

dodatki
• 1 szklanka twarożku ze słonecznika (przepis obok) 
• łyżka posiekanego koperku • ok. 10 sztuk suszonych 
pomidorów

Przygotowanie
Piekarnik rozgrzewam do 180 st. C Do malaksera 

wrzucam szpinak i miksuję na drobno. Dosypuję resztę 
składników poza aquafabą i miksuję. Aquafabę ubijam na 
sztywną pianę. Delikatnie przekładam do masy szpina-
kowej i mieszam łyżką. Masę wykładam na blaszkę wyło-
żoną papierem do pieczenia i rozprowadzam na kształt 
prostokąta o grubości ok 1 cm. Wstawiam do nagrzanego 
piekarnika i piekę 15-20 minut. czekam aż wystygnie.
Przygotowuję kawałek folii spożywczej i rozkładam na blat. 
Biszkopt obracam do góry nogami i delikatnie zdejmuję 
papier. Kładę biszkopt delikatnie na folię spożywczą. Na 
biszkopcie rozsmarowuję twarożek. Posypuję koperkiem. 
Układam posiekane w drobniejsze kawałki pomidory 
suszone. Delikatnie zwijam całość w roladę dłuższym 
brzegiem pomagając sobie folią. Gotową roladę zawijam 
w tę folię i wkładam do lodówki. Przed podaniem roladę 
kroję w ok 1 cm plastry

Inny, niż tradycyjny, jednak równie smaczny nie 
tylko dla osób na diecie. Delikatnie pikantny, wyrazisty 
i sycący. Mimo braku glutenu oraz jajek, nie kruszy się. 
Jest idealnym dopełnieniem świątecznego śniadania. 

Składniki
• 1 puszka ciecierzycy (potrzebujemy i zalewę czyli 
aquafabę i ziarna) • 2 łyżki masła orzechowego  
• 1 szklanka startej cukinii (na dużych oczkach)  
• 2 szklanki startej marchewki • 1 cebula • 2 ząbki 
czosnku • 6 łyżek mąki owsianej bezglutenowej  
• 1 łyżeczka kuminu • 1 łyżeczka nasion kolendry  
• 1 łyżka tymianku • 1 łyżeczka majeranku • 1/2 łyżecz-
ki curry • ok 1 łyżeczka soli • pieprz do smaku

Sposób przygotowania
Cukinię i marchew posypuję 1/2 łyżeczki soli  

i odstawiam na ok 15 minut. Po tym czasie wyciskam  
z nadmiaru wody. Część wody, ok 1/2 szklanki, zachowu-
ję w razie gdyby masa okazała się za sucha. Ciecierzycę  
i masło orzechowe miksuję w blenderze na gładką masę. 
Jeśli masa ciężko się blenduje można dodać odrobinę 
wody z warzyw. Cebulę kroję w kostkę, czosnek siekam 
drobno. Podsmażam cebulę, dodaję czosnek i przypra-
wy. Dosypuję marchewkę i cukinię. Przykrywam i duszę 
ok 15 minut aż warzywa będą miękkie. Odstawiam 
do wystudzenia. Do zmiksowanej ciecierzycy dodaję 
warzywa. Miksuję, aż do uzyskania umiarkowanie 
gładkiej konsystencji. Doprawiam. Do masy wsypuję 
mąkę owsianą i mieszam łyżką. W osobnej misce ubijam 
aquafabę na sztywną pianę. Delikatnie mieszam pianę 
z aquafaby z masą. Przekładam pasztet do keksówki 
o długości ok 25 cm. Przykrywam folią aluminiową. 
Wstawiam do rozgrzanego do 180st.C piekarnika 
na ok 1 godzinę, a na ostatnie 10 minut odkrywam. 
Upieczony pasztet wyjmuję z piekarnika i odstawiam 
do wystudzenia.

Frużelina truskawkowa na zimę bez żelatyny
Frużelina truskawkowa na zimę bez żelatyny

Frużelina truskawkowa na zimę bez żelatyny
Wegańska rolada  
szpinakowa bez glutenu

Twarożek  
ze słonecznika

Pasztet w wersji wegańskiej 
oraz bezglutenowej 

Składniki:
• 1/2 szklanki łuskanych nasion słonecznika
• 3 łyżki soku z cytryny
• 1 łyżka płatków drożdżowych nieaktywnych
• 0,25 lub więcej mleka roślinnego lub wody do uzyskania 
kremowej konsystencji serka

Przygotowanie
Słonecznik zalewam wodą, tak by wystawała ponad 

ziarna ok 1 cm. Zostawiam na noc
Następnego dnia odcedzam ziarna i wkładam do 

blendera. Miksuję. Dodaję mleko roślinne lub wodę  
i sok z cytryny i płatki drożdżowe. Miksuję. Doprawiam 
solą i pieprzem.

Karolina  
Nicpoń 

Pasjonatka zdrowego odżywiania i fotografii kulinarnej. Mama 
na pełny etat dwójki alergików. Autorka bloga Nicpoń w Kuchni 
w którym zamieszcza przede wszystkim przepisy na zdrowe 
i proste potrawy dla osób na diecie bez mleka, jajek, glutenu 
i rafinowanego cukru. Czasem też i potrawy tradycyjne.  
W swojej kuchni stawia na proste i łatwo dostępne składniki. 
Stara się udowodnić, że dieta i alergia nie jest taka straszna, 
jak początkowo się wydaje i bez tych produktów też można 
piec ciasta, bezy czy biszkopty i zadowalać podniebienia 
małych i dużych alergików.
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W tym roku wielkanocnie 
wołomiński MDK udeko-
rowały barwne wycinanki 
wielkoformatowe autorstwa 
Gabrieli Czarneckiej z Wo-
łomina. Warto wybrać się 
do MDK, aby obejrzeć tą 
niecodzienną ekspozycję. 
Wystawę można oglądać do 
12 kwietnia.

Po raz pierwszy Miej-
skim Domu Kultury zaprosił 
wołomińską młodzież, aby 

wspólnie 
ozdobi-
ł a  p i ę ć 
szklanych 
pisanek, 
które zosta-
ły wystawione 
do licytacji pod-
czas wieczornego 
koncertu. Technika zdobie-
nia pisanek była dowolna 
jednak to, co je łączyło to 
motyw przewodni – Wielka-
noc i jej symbole: baranek, 
bazie, palmy, koguciki oraz 
piórka. Całkowity dochód z 
licytacji jaj przeznaczony był 
na Caritas Diecezji Warszaw-

sko – Praskiej. „Biletem” 
wstępu na wydarzenie była 
żywność o długim terminie 
ważności.

Podczas koncertu finało-
wego Pierwszej Wielkanoc-
nej Licytacji Jajek zaśpiewał 
idol młodzieży – Kuba Jurzyk 
– wokalista teatrów muzycz-
nych oraz studia Accan-
tus. Zbiórkę żywności oraz 
pieniędzy prowadził zespól 
Caritas działający przy parafii 
Świętego Józefa Robotnika w 
Wołominie.

Do akcji przyłączyli się 
też mieszkańcy Wołomina, 

którzy hojnie licytowa-
li wykonane pisanki 
oraz instytucje i  lo-
kalne firmy - PPHU 
Gepard Producent 
Ozdób Choinkowych  

z  Wołomi-
na wykonał  

i przekazał szkla-
ne jajka wykorzy-

stane do zdobienia i li-
cytacji, Gabriela Siewiera po-
magała przy zdobieniu jajek 
oraz inspirowała młodzież,  
a zespół CARITAS działający 
przy parafii Świętego Józe-
fa Robotnika w Wołominie 
pomagał przy prowadzeniu 
zbiórki pieniędzy oraz żyw-
ności.

Pisankę  
z numerem  

jeden wylicyto-
wała Teresa 

Urbanowska, 
współpracow-

nik redakcji 
Życia 

Powiatu 
Mazowszu

W piątek, 23 marca, w MDK w Wołominie, dało się już 
poczuć zapach świąt. A to za sprawą wydarzeń, jakie 
MDK przygotował dla mieszkańców

Wystawa wycinanki  
i licytacja jajek

charytatyw
nie z pisankam

i

Towarzystwo Przyjaciół Ząbek działa już ponad 7 lat. Na swoim koncie ma wiele projektów  
i cały czas dąży do tego, aby  zmieniać na lepsze otaczającą nas rzeczywistość i mieć realny 
wpływ na miasto i jego społeczność. O najbliższych planach z Julią Szymczak, sekretarzem TPZ 
rozmawia Aleksandra Olczyk.

– Co nowego słychać w Towa-
rzystwie Przyjaciół Ząbek? Jakie 
teraz prowadzicie projekty?
– Od października 2017 r. pro-
wadzimy nową edycję programu 
stypendialnego dla zdolnych ząbkow-
skich studentów na rok akademicki 
2017/2018. Stypendyści przez cały 
czas realizują swoje projekty, które 
mają na celu zmienić i wpłynąć na 
rozwój Ząbek i lokalnej społeczności. 
Ponadto  nadal prowadzimy Klub 
Świadomych Rodziców, czyli bezpłat-
ną ząbkowską szkołę rodzenia. Zain-
teresowanie tym kursem przerasta 
nasze wszelkie oczekiwania. Grupa 
na zajęcia marcowe zapełniła się mo-
mentalnie. W związku z tak dużym 
zapotrzebowaniem postanowiliśmy 
uruchomić wcześniej nie planowaną 
grupę na kwiecień. Zapisy przyjmu-
jemy również na maj. Przypominam, 
że dla osób posiadających Kartę 
Mieszkańca „Jestem z Ząbek” zaję-
cia są bezpłatne. Zajęcia prowadzone 
są przez profesjonalistów: położną, 
fizjoterapeutę oraz ratowników 
medycznych. Cykl obejmuje 
12 godzin zajęć i odbywają się 
w czwartki w godz. 17.30-
20.30 w Przedszkolu nr 
3 w Ząbkach „Skrzat”. 
W kursie mogą wziąć 
udział kobiety(wraz  
z partnerami), które są 
co najmniej w 28 tygo-
dniu ciąży. Zapraszamy 
chętnych przyszłych 
rodziców do zapisów. 
Więcej informacji na 
naszej stronie www.
tpz.org.pl. 
– Jak wygląda realizacja projektów 
przez Waszych stypendystów? Na 
jakim etapie są studenci?
– Bardzo nas cieszy fakt, że stypen-
dyści ani na chwilę nie zwalniają 
tempa w realizacji swoich pomysłów. 
Jeden projekt został już zrealizowany  

w 100%. Kamila Śladowska, w ra-
mach swojego pomysłu odmieniła 
Publiczne Przedszkole nr 2 „Leśny 
Zakątek” w Ząbkach. Malowidłem 
swojego autorstwa odmalowała klatkę 
schodową. Dzięki temu dzieci mogą 
rozwijać swoją wyobraźnię i kreatyw-

ność. Kolejna studentka, Wiktoria 
Stępińska, rozpoczęła kurs pierwszej 
pomocy dla uczniów ząbkowskich 
szkół. Za sobą ma już lekcje w klasie 
3a SP1 w Ząbkach, gdzie uczyła dzie-
ci jak postępować w sytuacji, kiedy 
trzeba ratować ludzkie życie. Ucznio-
wie byli zachwyceni i jak zaczarowani 

słuchali studentki. Oprócz pytań  
o zasady pierwszej pomocy, zadawali 
również pytania o to jak wygląda praca 
ratownika medycznego i sytuacje  
z jakimi sama się spotkała podczas 
swoich praktyk. Trzecia stypendystka, 
Magda Guz, również jest ku końcowi 
w realizacji swojego projektu „Ząbki 
oczami dzieci”. Wspólnie z przed-
szkolakami przygotowuje album  
o naszym mieście, w którym to dzieci 
wskazują, gdzie czują się najlepiej  
i które miejsca chętnie odwiedzają 
z rodzicami i są dla nich najbardziej 
interesujące. Już widziałam pierw-
sze efekty ich pracy i przyznam, 
że album jest niesamowity. Moż-
na zobaczyć jak dzieci na swój 
prosty sposób patrzą na Ząbki,  
a miejsca, które dla nas star-
szych są szarą codziennością, 
dla najmłodszych są niezwykłe. 
Już niedługo wszyscy będą mogli 
podziwiać ten projekt.

– Jakie plany na przyszłość? Cze-
go spodziewać się możemy jesz-
cze w 2018 r. ze strony TPZ?
– Dwóch stypendystów w kwietniu 
rozpoczyna swoje projekty- Ewelina 
Ogrzewała będzie prowadzić zaję-
cia z zakresu dietetyki i zdrowego 
odżywiania wśród ząbkowskiej mło-

dzieży, a Mateusz Kuryłek zabierze 
dzieci ze świetlicy środowiskowej 
w podróż do wnętrza Ziemi i po-
prowadzi cykl spotkań z dziedzi-
ny geologii.  Planujemy również  
w okresie wiosenno-letnim zorga-
nizować kolejną edycję potańcówek 
na dechach. W tamtym roku zabawa, 
którą zorganizowaliśmy cieszyła 
się ogromnym zainteresowaniem  
i zamierzamy kontynuować ją rów-
nież i w tym roku.
Podobnie jak w latach ubiegłych 
zachęcamy do przekazania 1% 
podatku na podejmowane przez nas 
ząbkowskie inicjatywy. Przekazując 
nam 1% podatku macie Państwo 
realny wpływ na to, co dzieje się  
w naszym mieście. A co najistot-
niejsze - nic Was to nie kosztuje! 
Nasz numer KRS: 0000364692 na-
leży wpisać w odpowiednią rubrykę  
w formularzu PIT.
Przy okazji chcielibyśmy z okazji 

zbliżających się Świąt Wielkiej 
Nocy za pośrednictwem redakcji 
Życia Powiatu na Mazowszu złożyć 
Państwu najserdeczniejsze życzenia. 
Życzymy pełnych nadziei, wiary  
i miłości, dużo radości płynącej 
ze spotkań w gronie najbliższych,  
a także Wesołego Alleluja!

2017/2018. Stypendyści przez cały 
czas realizują swoje projekty, które 
mają na celu zmienić i wpłynąć na 
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ną ząbkowską szkołę rodzenia. Zain-
teresowanie tym kursem przerasta 
nasze wszelkie oczekiwania. Grupa 
na zajęcia marcowe zapełniła się mo-
mentalnie. W związku z tak dużym 
zapotrzebowaniem postanowiliśmy 
uruchomić wcześniej nie planowaną 
grupę na kwiecień. Zapisy przyjmu-
jemy również na maj. Przypominam, 
że dla osób posiadających Kartę 
Mieszkańca „Jestem z Ząbek” zaję-
cia są bezpłatne. Zajęcia prowadzone 
są przez profesjonalistów: położną, 
fizjoterapeutę oraz ratowników 
medycznych. Cykl obejmuje 
12 godzin zajęć i odbywają się 
w czwartki w godz. 17.30-
20.30 w Przedszkolu nr 
3 w Ząbkach „Skrzat”. 
W kursie mogą wziąć 
udział kobiety(wraz 
z partnerami), które są 
co najmniej w 28 tygo-
dniu ciąży. Zapraszamy 
chętnych przyszłych 
rodziców do zapisów. 
Więcej informacji na 

w realizacji swojego projektu „Ząbki 
oczami dzieci”. Wspólnie z przed-
szkolakami przygotowuje album 
o naszym mieście, w którym to dzieci 
wskazują, gdzie czują się najlepiej  
i które miejsca chętnie odwiedzają 
z rodzicami i są dla nich najbardziej 
interesujące. Już widziałam pierw-interesujące. Już widziałam pierw-interesujące. Już widziałam pierw
sze efekty ich pracy i przyznam, 
że album jest niesamowity. Moż-
na zobaczyć jak dzieci na swój 
prosty sposób patrzą na Ząbki,  
a miejsca, które dla nas star-
szych są szarą codziennością, 
dla najmłodszych są niezwykłe. 
Już niedługo wszyscy będą mogli 
podziwiać ten projekt.

na dechach. W tamtym roku zabawa, 
którą zorganizowaliśmy cieszyła 
się ogromnym zainteresowaniem  
i zamierzamy kontynuować ją rów
nież i w tym roku.
Podobnie jak w latach ubiegłych 
zachęcamy do przekazania 1% 
podatku na podejmowane przez nas 
ząbkowskie inicjatywy. Przekazując 
nam 1% podatku macie Państwo 
realny wpływ na to, co dzieje się  
w naszym mieście. A co najistot
niejsze - nic Was to nie kosztuje! 
Nasz numer KRS: 0000364692 na
leży wpisać w odpowiednią rubrykę  
w formularzu PIT.
Przy okazji chcielibyśmy z okazji 

– Bardzo nas cieszy fakt, że stypendyści ani 
na chwilę nie zwalniają tempa w realizacji 

swoich pomysłów. Jeden projekt został już 
zrealizowany w 100%. Kamila Śladowska, 

w ramach swojego pomysłu odmieniła 
Publiczne Przedszkole nr 2 „Leśny Zakątek” 
w Ząbkach. Malowidłem swojego autorstwa 
odmalowała klatkę schodową. Dzięki temu 

dzieci mogą rozwijać swoją wyobraźnię  
i kreatywność – mówi Julia Szymczak, se-

kretarz Towarzystwa Przyjaciół Ząbek 

TPZ działa na rzecz 
mieszkańców Ząbek

Inauguracja Projektu  
Mobilnego Planetarium

W pierwszy dzień kalendarzowej wiosny w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Karola Woj-
tyły w Kobyłce wystartował projekt Planetobus. Po inauguracji odbyła się konferencja prasowa  
w której uczestniczył minister Jarosław Gowin, Irena Cieślińska, dyrektor programowy Centrum 
Nauki Kopernik oraz Robert Roguski, burmistrz Miasta Kobyłka

Projekt mobilnego planetarium – 
planetobus powstał dzięki umowom 
podpisanym pomiędzy Centrum 
Nauki Kopernik, a Ministerstwem 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
które zapewnia finansowanie pro-
wadzonych działań. W ramach 
projektu w roku 2018 odbędzie się 
co najmniej 20 dwudniowych wyjaz-
dów mobilnego planetarium, które 
będzie odwiedzało wskazane przez 
Ministerstwo miejscowości.

W trakcie wyjazdu przeszkoleni 
prezenterzy i animatorzy będą pro-
wadzili pokazy w planetarium oraz, 
o ile pogoda dopisze, koordynowali 
obserwacje nieba. Odbiorcami tych 
działań będą przede wszystkim 

grupy szkolne wraz z nauczycie-
lami. Wizyta planetobusa zapewni 
też jednak kontakt z żywą nauką 
całemu środowisku – rodzinom 

uczniów oraz innym mieszkańcom 
odwiedzanych miejscowości.

Mobilne planetarium umożliwia 
bliski kontakt z jedną z najbardziej 
lubianych i atrakcyjnych nauk 
przyrodniczych, astronomią. To 
dziedzina, która intryguje uczniów, 
a także wielu dorosłych. Wiedza  
i kompetencje, które są po-
trzebne, by zrozumieć 
wiele opisywanych 
przez nią zjawisk 
są niskie, nie wy-
maga wyższego 
wykształcenia 
zrozumienie 
m e c h a -
n i z m u 

powstawania pór roku czy podzi-
wianie i porównywanie warunków 
panujących na Ziemi, gorącej 
Wenus i zamarzniętym Marsie. 

Jednocześnie atrakcyjność te-
matu umożliwia łagodne wejście 
w trudniejsze zagadnienia. Jako 
jedna z nielicznych nauk astrono-
mia zapewnia też bardzo ważne 
poczucie niedosytu – z jej pomocą 

łatwo pokazać naukę jako żywą, 
rozwijającą się dziedzinę w której 
nasza wiedza konfrontowana z na-
pływającymi wynikami obserwacji 

i pomiarów nieustannie przyrasta, 
ale też skłania nas do zadawania 
nowych, jeszcze ciekawszych pytań 
i wyzwań. Astronomia fascynuje też 
osoby niechętne naukom ścisłym, 
ukazując perspektywę humani-
styczną – miejsce Ziemi i człowieka 
we Wszechświecie, początek i przy-
szłe losy kosmosu. Bardzo istotny 
jest też wątek astronautyczny, 

który, ukazując przebieg misji 
komicznych i satelitarne 

otoczenie Ziemi zachęca 
do rozwoju kompetencji  

w zakresie nauk ści-
słych i wyboru ścieżek 

kariery związanych  
z – niezwykle defi-
cytowymi w Polsce 
– zawodami wy-
magającymi ana-
lizy danych sate-
litarnych i zna-
jomości technik 
kosmicznych.

K o l e j n y m 
istotnym wąt-
kiem edukacji 
planetobusowej 

są prowadzone 
wraz z uczestnikami 

pokazów obserwacje 
astronomiczne umoż-

liwiające samodzielne 
poznawanie rzeczywistości 

kosmicznej i wzmacniające 
samodzielność i umiejętności 
planowania działań przez uczest-
ników.

Na podstawie UM Kobyłka

Wizyta planetobusa zapewnia kontakt 
z żywą nauką całemu środowisku – 
uczniom, ich rodzinom oraz innym 
mieszkańcom odwiedzanych miej-
scowości. Istotnym wątkiem edukacji 
planetobusowej są prowadzone wraz 
z uczestnikami pokazów obserwacje 
astronomiczne umożliwiające samodziel-
ne poznawanie rzeczywistości kosmicznej 
i wzmacniające samodzielność i umiejętno-
ści planowania działań przez uczestników.

Wójt Gminy Strachówka
Piotr Orzechowski

Przewodnicząca 
Rady Gminy Strachówka

Anna Ołdak

Niech nadchodzące Święta Wielkanocne 
napełnią Wasze serca radością  

i nadzieją, a chwile spędzone w gronie  
najbliższych dodadzą otuchy  

i pozwolą przezwyciężyć wszystkie trudności.
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Powstanie nowocze-
sny wielofunkcyjny obiekt 
sportowy, na którym bę-
dzie możliwa gra w piłkę 
ręczną, mini koszykówkę, 
siatkówkę oraz tenisa. 
Wartość inwestycji to po-
nad 460 tys. złotych, a ter-
min oddania do użytku to 
przełom czerwca i lipca.

Wykonawca, firma Gra-
żyna Kowalska Comple-
xe Sportif, zbuduje 
wielofunkcyjne bo-
isko o wymiarach 
z e w n ę t r z n y c h 
22 na 44 metry. 
Ws z y s t k i e  z a -
stosowane ma-

teriały będą miały cer-
tyfikaty dopuszczające 
produkty do stosowania  
w budownictwie sporto-
wym. Dodatkowo obiekt 
zostanie odpowiednio od-
wodniony. 

Boisko zostanie wypo-
sażone w komplet bramek 
aluminiowych do piłki 
ręcznej, dwa komplety do 
mini koszykówki, komplet 
słupków uniwersalnych z 

siatką do siatkówki i tenisa 
oraz w wykonane z tworzy-
wa sztucznego siedziska 
z oparciem dla 90 osób. 

Obiekt sportowy zo-
stanie oświetlony za po-
mocą lamp typu LED. 
Sterowanie oświetleniem 

będzie możliwie w sposób 
zdalny. Wielofunkcyjne 
boisko będzie obiektem 
bezpiecznym. Wejście 
na teren obiektu będzie 
możliwe za pomocą kart 
zbliżeniowych i systemu 
czytników. Wykonawca 
położy także okablowanie, 
które zostanie wykorzy-
stane do planowanego 
monitoringu obiektu.

Przebudowa boiska 
w Ciemnem to kolejna 
gminna inwestycja w 
infrastrukturę szkolną 
mająca na celu poprawę 
warunków nauczania w 
gminie Radzymin. 

Na podstawie:  
UMiG Radzymin

Przebudowa bo-
iska w Ciemnem, 
którą zrealizuje firma 
Grażyna Kowalska 
Complexe Sportif, to 
kolejna gminna inwe-
stycja w infrastrukturę 
szkolną, mająca na 
celu poprawę warun-
ków nauczania  
w gminie Radzymin. 

Burmistrz Radzymina, Krzysztof Chaciński, podpisał 
19 marca br. umowę z firmą Grażyna Kowalska Com-
plexe Sportif z Tłuszcza na przebudowę boiska przy 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciemnem. 

Nowoczesne  
boisko powstanie  
w Ciemnem

sportow
a inw

estycja

O Żołnierzach  
Wyklętych w Ząbkach

Niezwykła lekcja historii odbyła się 9 marca w  Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego 
w Ząbkach. Gościem specjalnym i prelegentem był prof. Jan Żaryn, senator RP, wybitny specjalista 
w zakresie historii obozu narodowego oraz dziejów Kościoła katolickiego w Polsce w XX wieku.

Zgromadzona w hali sportowej 
młodzież gimnazjalna z ogrom-
nym zainteresowanie wysłuchała  
wspaniałego wykładu prof. Jana 
Żaryna o Żołnierzach Wyklętych. 
Senator Jan Żaryn w interesujący 
i przystępny dla gimnazjalistów 
sposób przedstawił historię pod-
ziemia poakowskiego - Delegatury 
Sił Zbrojnych, Zrzeszenia Wolność 
i Niezawisłość, powstałych w Pol-
sce w latach 1945–1948, jednostek 
Ruchu Oporu Armii Krajowej oraz 
podziemia narodowego, w tym 
Narodowych Sił Zbrojnych i  Naro-
dowego Zjednoczenia Wojskowego.  
Przypomniał także postacie mjr. Sta-
nisława Ostwinda - polskiego Żyda, 
starszego sierżanta Wojska Polskiego 
i majora Narodowych Sił Zbrojnych, 
płk. Antoniego Szackiego ps. „Bo-
hun, Dąbrowski” czy też st. sierż. 
Mieczysława Dziemieszkiewicza 
ps. „Rój”.

Podczas prelekcji nie zabrakło 
też cennych informacji i ciekawostek 
o niezłomnych obrońcach Ojczyzny, 
którzy wolność odzyskali dopiero  
w latach 70-tych XX wieku oraz o roli 
Kościoła w odzyskaniu przez Polskę 
wolności.

– Ostatni z Żołnierzy Wyklętych 
żyją jeszcze wśród nas, co wzmac-
nia w nas potrzebę i obowiązek 
upamiętniania bohaterów – przy-
pomniał podczas prelekcji prof. 
Jan Żaryn, który jest współtwórcą 
Fundacji „Żołnierzy Wyklętych”

Tej niesamowitej lekcji historii 
przysłuchiwali się także Piotr Uściń-
ski, poseł na Sejm RP, Patrycja Żoł-
nierzak, sekretarz UM Ząbki, która 
reprezentowała burmistrza Roberta 
Perkowskiego, Małgorzata Zyśk  
i Sławomir Pisarczyk, radni Powiatu 

Wołomińskiego, Paweł Poboży, pre-
zes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół  
i Placówek Edukacyjno – Wycho-
wawczych Miasta Ząbki oraz dyrek-
torzy,  wicedyrektorzy i nauczyciele 
wszystkich ząbkowskich szkół. 

Godzinny, niemalże akademicki 
wykład minął w oka mgnieniu. 
Prelekcja, dotykająca także kwestii 
świadomości historycznej i do-

cierania do prawdy, niejednokrot-
nie po wielu latach, została przez 
uczestników spotkania nagrodzona 
gromkimi brawami. Profesor za-
chęcał zgromadzoną młodzież do 
pogłębiania wiedzy o burzliwej, 
często tragicznej, historii polskiego 
podziemia niepodległościowego 
oraz jej popularyzowania.

Na zakończenie spotkania Ire-
na Małyszczuk, wraz z delegacją 
uczniów, w imieniu własnym i zgro-
madzonych gości, złożyła gorące 
podziękowania za wspaniały wykład 
o Żołnierzach Wyklętych, których 
męstwo, odwaga i niezłomność oraz 
bohaterska postawa, są dla młodego 
pokolenia wzorem godnego życia  
i umiłowania Ojczyzny. 

– Moje pokolenie nie mo-
gło usłyszeć, tak jak wy obecnie,  
o Żołnierzach Wyklętych. Te prawdy 
przekazywali nam w domu nasi 
rodzice. Macie to szczęście, że 
możecie taką wiedzę zdobyć dziś 
w szkole, po to, abyśmy wszyscy 
pamiętali i przekazywali ją następ-
nym pokoleniom – powiedziała 

Irena Małyszczuk, dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 2.

Młodzież wręczyła profesorowi 
Janowi Żarynowi pamiątkową książkę 
wraz z podziękowaniem, w którym 
została zawarta sentencja:

- To była niezwykła lekcja patrio-
tyzmu, która zapadnie nam głęboko  
w pamięci, a zdobytą wiedzę będzie-
my przekazywać potomnym. Walka, 

determinacja, poświęcenie i ofiara 
życia Żołnierzy Niezłomnych, nie 
była daremna i nie może być nigdy 
zapomniana. Twórcy zbrodniczego 
systemu komunistycznego chcieli 
zagrzebać pamięć o bohaterach i ich 
męczeństwie, ale nie wiedzieli, że są 
ziarnem i wydadzą plon stukrotny

Małgorzata Zyśk, Aleksandra Olczyk

– Ostatni z Żołnierzy 
Wyklętych żyją jeszcze 
wśród nas, co wzmacnia 
w nas potrzebę i obo-
wiązek upamiętniania 
bohaterów – przypomniał 
młodzieży zgromadzonej 
na prelekcji w Szkole 
Podstawowej nr 2  
w Ząbkach profesor  
Jan Żaryn, który jest 
współtwórcą Fundacji 
„Żołnierzy Wyklętych” 
oraz wybitnym specjali-
stą w dziedzinie historii 
obozu narodowego idzie-
jów Kościoła katolickiego 
w Polce w XX wieku.
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W piątek, 23 marca 2018 roku,  
w Ośrodku Kultury i Sportu  
w Zielonce odbył się etap powiatowy 
41. Konkursu Recytatorskiego „War-
szawska Syrenka”. Konkurs wyłonił 
reprezentantów powiatu wołomiń-
skiego w finale w Mazowieckim 
Instytucie Kultury w Warszawie. 

Laureaci etapów gminnych  
z całego powiatu wołomińskiego 
zaprezentowali się na scenie Ośrod-
ka Kultury i Sportu w Zielonce  

i wysłuchali uwag ekspertów 
– jurorów konkursu, którymi 
byli w tym roku aktorzy Wojciech 
Machnicki i Andrzej Bocian.

Jury wyłoniło troje laureatów. 
W kategorii „klasy 0-III” zwyciężył 
Dawid Sieczko z Kobyłki, w kate-
gorii „klasy IV-VI” Szymon Borowski  
z Zielonki, a w kategorii „klasy VII 
i gimnazjum” Marianna Juszczuk 
z Zielonki.

Pozostałe najbardziej dojrza-
łe i udane pod względem aktor-
skim recytacje jury nagrodziło 
wyróżnieniem. Otrzymali je: Amelia 
Gołębiewska (SP 1 w Zielonce), 
Aleksandra Tomkowicz (SP2 w 
Zielonce), Dawid Grzybowski, 
Bartosz Mędrzycki, Alicja Niewia-
domska, Dominik Satora, Klara 
Satora, Franciszek Mikulski, Michał 
Siuchta, Piotr Wytryszek, Gabriela 
Grzesiuk, Emilia Kolwicz, Julia 
Kosierkiewicz, Jan Turek. Podczas 

ogłaszania werdyktu jurorzy zgodnie 
podkreślali, że poziom prezentacji 
był bardzo wysoki. Gratulacje na-
leżą się wszystkim uczestnikom 
za awans do etapu powiatowego, a 
wszystkim nagrodzonym szczegól-
ne uznanie.

Na podstawie: OKiS Zielonka

Jurorzy 41. Konkursu Recy-
tatorskiego „Warszawska 
Syrenka” zgodnie podkre-
ślali, że poziom prezen-
tacji był bardzo wysoki 
i gratulacje należą się 
wszystkim uczestnikom 
za awans do etapu po-
wiatowego, a wszyst-
kim nagrodzonym 
szczególne uznanie.

byli w tym roku aktorzy Wojciech 

Jurorzy 41. Konkursu Recy-Jurorzy 41. Konkursu Recy-Jurorzy 41. Konkursu Recy
tatorskiego „Warszawska 

-

II Konkurs Piosenki  
Żołnierskiej i Patriotycznej

23 marca  
w Liceum Ogólno-

kształcącym  
im. Bitwy War-

szawskiej 1920 
roku  w Urlach 

odbył się II Kon-
kurs Piosenki 

Żołnierskiej  
i Patriotycznej.

Konkurs został zorga-
nizowany pod honorowym 
patronatem Marszałka Wo-
jewództwa Mazowieckiego 
i Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty. Współorganizato-
rem konkursu był Powiat 
Wołomiński, który ufundował 
nagrody dla laureatów. 
Nagrody ufundowali 
także: Marszałek 
Województwa 
Mazowieckiego 
- Adam Stru-
zik; Burmistrz 
Tłuszcza –  Pa-
weł Bednarczyk; 
Prezes LGD Rów-
niny Wołomińskiej – 
Rafał Rozpara ; Prezes 
BOAT – Dariusz Bielski; 
Radni Powiatowi - Magdalena 
Suchenek i Andrzej Zbyszyński; 
Rada Rodziców..

Konkurs rozpoczął minirecital  
Arlety Lemańskiej i Wojciecha 
Bardowskiego. Jury przy ocenianiu 
występu brało pod uwagę: mu-
zykalność i warunki słuchowe 
uczestnika, interpretację utworu 
oraz wyraz artystyczny. Uczestnicy 
występowali w dwóch kategoriach: 
• I kategoria – klasy VII szkół pod-
stawowych i klasy gimnazjalne  
– 37 uczestników z 13 szkół  

• II kategoria – 
licea i technika  
– 20 uczestników 
z 7 szkół. W I ka-
tegorii miejsce  

I zajęła Anna Kotar-
ba (SP nr 2 w Łocho-

wie), miejsce II Maria 
Szczapa (SP w Kruszu), 

miejsce III Aleksandra Banaszek 
(SP nr 5 w Wołominie).

W II kategorii – miejsce I zajęła 
Julia Bartoszek (LO Urle), miejsce 
II Oliwia Tur (ZS nr 3 w Wołomi-
nie), miejsce III Anna Ostrowska 
( ZS nr 3 w Wołominie). Ponadto 
wręczone zostały wyróżnienia i 
nagrody specjalne.

Sponsorami byli: Pan Piotr Pio-
trowski z Zakładów Mięsnych 
Jadów oraz Pan Mirosław Laska  z 
Piekarni Jadowskiej. Mikrofon stu-
dyjny zakupił Pan Jacek Wieldzyk.

Jury przy 
ocenianiu występu 
brało pod uwagę: 

muzykalność i warunki 
słuchowe uczestnika, 
interpretację utworu 

oraz wyraz  
artystyczny. 

Warszawska Syrenka  
najlepsi w powiecie

Róże Burmistrza Tłuszcza  
rozdane po raz ósmy!

W dniu 10 marca odbył się finał ósmej edycji plebiscytu „Róża Burmistrza Tłuszcza”, w ramach  
którego przyznano nagrody najbardziej zasłużonym mieszkankom Gminy Tłuszcz.

Galę poprowadziła Wioleta Kur, 
dyrektor Centrum Kultury, Sportu  
i Rekreacji w Tłuszczu i Michał Galicki. Bur-
mistrz Tłuszcza w swoim przemówieniu 
powiedział, że coroczna gala jest dla niego 
zawsze ogromnym wzruszeniem. 

Kandydatki do Róży Burmistrza zgła-
szano w pięciu kategoriach, a laureatki ple-
biscytu wyłoniła kapitułakonkursu. Nagrody 
podczas gali wręczyli wspólnie burmistrz 
Paweł Bednarczyk i przewodniczący Rady 
Miejskiej Krzysztof Gajcy.

W kategorii „Samorząd” nominowa-
ne zostały: Katarzyna Sadurska, Jadwiga 
Gizińska oraz Katarzyna Rostek. Główną 
nagrodę otrzymała dyrektor Centrum Usług 
Wspólnych w Tłuszczu, dawniej Zespołu 
Obsługi Placówek Oświatowych Jadwiga 
Gizińska.

W kategorii „Przedsiębiorczość” no-
minowane zostały: Anna Blusiewicz, Ewe-
lina Gzowska, Renata Mędrzycka oraz 
Agnieszka Kozuk. Główną nagrodę w 
tej kategorii otrzymała Agnieszka Ko-
zuk, która prowadzi własną działalność 
gospodarczą, ma duszę przedsiębior-
cy, ceni niezależność i wierzy w sukces. 
W kategorii „Działalność społeczna” nomi-

nowane zostały: Magdalena Białek, Anna 
Jaworska, Krystyna Gostyńska, Mieczy-
sława Kaska, Ewa Boguszewska, Jolanta 
Malinowska, Dagmara Malinowska, Emilia 
Sasin, Elżbieta Rosa, Anna Ciszyńska, 
Katarzyna Kamińska oraz Lidia Matejak. 
Główną nagrodę w tej kategorii otrzymała 
Anna Jaworska - aktywna uczestniczka 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz czło-
nek zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Tłuszczańskiej.

W kategorii „Edukacja i kultura” nomi-
nowane zostały: Jolanta Malinowska, Anna 
Jaworska, Jadwiga Gizińska, Emilia Sasin 
oraz Elżbieta Rosa. Nagrodę główną w tej 
kategorii otrzymała Emilia Sasin - członek 
Zespołu Ludowego Kalinki oraz członek 
Koła Gospodyń Wiejskich w Miąsem.

W kategorii „Superkobieta” nomino-
wane zostały: Mariola Kalewska, Danuta 
Sieradzka, Magdalena Białek, Marze-
na Białek, Emilia Sasin oraz Wiesława 
Krysik. Nagrodę główną w tej kategorii 
otrzymała Marzena Białek - pielęgniarka, 
która krzewi zasady udzielania pierw-
szej pomocy oraz profilaktyki zdro-
wotnej dla różnych grup społecznych. 
Specjalne wyróżnienie „Róża Róż”, po-

wędrowało do Jolanty Malinowskiej, która 
pracuje w Placówce Wsparcia Dziennego 
w Jasienicy jako wychowawca. Jest au-
torką scenariusza i reżyserem legendy  
o Jasienicy. Została liderem i reżyserem 
grupy śpiewaczej „Jasieńki”. Od lat prężnie 
tworzy ofertę edukacyjną i kulturalną dla 
swojej społeczności lokalnej.

Wielkim zaskoczeniem było przyznanie 
dodatkowych wyróżnień. Na rzecz gminy 

społeczeństwa działają również panie, które 
nie mieszkają na terenie Gminy Tłuszcz,  
a są wyjątkowe. Kapituła, na czele z burmi-
strzem Pawłem Bednarczykiem, postano-
wiła podziękować im za ogromną pomoc, 
zaangażowanie i uhonorować je pamiątko-
wymi statuetkami. Wyróżnienie otrzymały 
Bożena Żelazowska – przewodnicząca 
Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go Sejmiku Województwa Mazowieckiego 
oraz Halina Kusak – skarbnik Gminy.

Gala została połączona z akcją charyta-
tywną dla dzielnej dziewczynki – Weroniki. 
Ta 12-latka jest już po kilku zabiegach opera-
cyjnych. Stan zdrowia dziewczynki wymaga 
kolejnych bardzo skomplikowanych i kosz-
townych operacji (koszt ok. 100 tys. zł) oraz 
długotrwałej rehabilitacji. Oprócz zbiórki 
datków przez Harcerzy z Hufca ZHP  
w Tłuszczu odbyła się licytacja obrazów 
przekazanych przez Dariusza Wilczyń-
skiego, Halinę Krysik oraz Przemysława 
Sasina. Druga część gali, to niezwykły 
koncert zespołu Singin’ Birds. Zebrani 
goście mogli też podziwiać wystawę „Pa-
nowie- Paniom”.  

Na podstawie UG Tłuszcz
Fot. swallow studio

– Gdy rozmawialiśmy ostatnio 
– chyba jakieś pół roku temu, 
nie był Pan w dobrym humorze, 
bo okazało się, że festiwal tear-
talny Blackout w 2018 roku się 
nie odbędzie. Teraz wiadomo, 
że jednak się odbędzie. Co się 
zmieniło?
– Jesienią ubiegłego roku nie prze-
dłużono ze mną umowy na prowa-
dzenie zajęć teatralnych w wołomiń-
skim MDKu. Nie padły też żadne 
deklaracje odnośnie organizacji 
Festiwalu teatralnego Blackaut. I 
faktycznie przez jakiś czas nie było 
mnie w MDKu. Gdy po jakimś 
czasie miasto ogłosiło konkurs na 
kierownika do spraw animacji, wiele 
osób namawiało mnie do powrotu. 
Złożyłem więc swoją aplikację w 
tym konkursie i od początku lutego 
wróciłem do pracy w wołomińskiej 
kulturze.
- Rozumiem, że wrócił Pan do 
MDKu, jakie zadania przed Pa-
nem postawiono?
– Głównym zadaniem, jakie przede 
mną postawiono, jest organizacja 
jednej z najważniejszych imprez 
kulturalnych w naszym mieście, jaką 
jest Festiwal Teatralny Blackaut, 
który w tym roku będzie miał już 
swoją czwartą edycję. Przez te lata 
wydarzenie zyskało już swoja wyso-
ką markę. W tym roku postawiliśmy 
przed sobą trudne zadanie zorga-
nizowania wydarzenia mając na to 
nieco ponad dwa miesiące. Myślę, 
że determinacja, z którą zabrali-
śmy się do organizacji Festiwalu, 
zarówno moja jak i moich kolegów 
z MDK przyniesienie wyjątkowo 
ciekawy Festiwal.
– Czy mam przez to rozumieć, 
że widzowie zostaną zaskoczeni 
czymś nowym?
– Będzie trochę zmian. Do tej 
pory Festiwal trwał dwa dni. W 
tym roku dołożyliśmy kolejny 
dzień i całe wydarzenie od-
będzie się w dniach 13-15 
kwietnia. Zaczynamy 
w piątek 13 kwietnia o 
godzinie 19.00. Spod Ze-
społu Szkół nr 3 w Wo-
łominie (Jana Pawła II) 
wyruszy Teatr Ognia 
ze szczudlarzami i 
bębniarzami, który 
przejdzie przez pasaż 
do ulicy Kościelnej, 
którą dotrze do placu 

3 maja. Tu Teatr Ognia zaprezen-
tuje spektakl ognia a około godziny 
20.00 wystartuje równie znany i 
lubiany Teatr Pijana Sypialnia ze 
swoją potańcówką. Zapraszamy 
więc wszystkich mieszkańców lu-
biących taniec do wspólnej zabawy, 
a ci którzy nie tańczą, z pewnością 
również nie będą się nudzili. Piątko-
we spotkanie w plenerze zakończy 
się oficjalnym otwarciem Festiwalu 
przez władze miasta.

– Czy tak głośnie otwarcie zapo-
wiada niebagatelny wachlarz do-
znań artystycznych? Jakie grupy i 
teatry zobaczymy w tym roku?
– Do tej pory wpłynęło 16 zgłoszeń 
z całej Polski choćby z Torunia, 
Garwolina, Chojnic, Warszawy  
i wielu innych bliżej i dalej położo-
nych miejscowości. Teraz Jurorzy 
dokonają przeglądu nadesłanych 
filmów prezentujących poszczegól-
ne grupy i wybiorą 8 lub 10 zespołów, 

które przejdą do dalszego etapu 
festiwalu. Tak więc 14 i 15 kwietnia 
Wołomin czeka nietuzinkowa uczta 
dla ducha, bowiem spektakle kon-
kursowe będą otwarte – wstęp na 
Festiwal jest wolny od opłat. W nie-
dzielę 15 kwietnia nastąpi ogłoszenie 
wyników i koncert Doroty Osińskiej 
ale to wydarzenie będzie symbolicz-
nie biletowane (wstęp 10 zł).
– Takie przedsięwzięcie to ogrom-
ny wysiłek organizacyjny. W 
jaki sposób poradzicie sobie z 

„ogarnięciem” imprezy, bo nie 
podejrzewam, aby nagle fundu-
szy na nią w drastyczny sposób 
przybyło?
– Tu z pomocą przyszli wolonta-
riusze i to nie tylko nasi lokalni ale 
również ze Skierniewic, z Prusz-
kowa, z Kobyłki oraz nasz lokalny 
Teatr Wiśta Wio, który będzie w 
tym roku gospodarzem Festiwalu. 
Szacuję, że łącznie będzie to grupa 
około 20 wolontariuszy, którzy będą 

szli z pochodniami, będą opiekowali 
się zespołami i będą wykonywali 
całe mnóstwo różnych zadań. Już 
dziś z góry im dziękuję, bo bez ich 
zaangażowania nie udałoby się tego 
Festiwalu w tym roku przygotować. 
Ogromną pomoc otrzymaliśmy 
od firm działających w powiecie 
wołomińskim takim jak Hotel Gre-
gory w Kobyłce oraz Kino Helios 
z Centrum Handlowego w Woło-
minie i redakcja Życia Powiatu na 
Mazowszu.

Festiwal Blackaut  
a jednak 
się odbędzie

Z Piotrem Stawskim, dyrektorem Festiwalu Blackaut w Wołominie,  
o organizacji wydarzenia, oraz o tym jakie niespodzianki przygotowano w 
tym roku dla wołomińskiej publiczności, rozmawia Teresa Urbanowska. 

- Rozumiem, że wrócił Pan do 
MDKu, jakie zadania przed Pa-
nem postawiono?
– Głównym zadaniem, jakie przede 
mną postawiono, jest organizacja 
jednej z najważniejszych imprez 
kulturalnych w naszym mieście, jaką 
jest Festiwal Teatralny Blackaut, 
który w tym roku będzie miał już 
swoją czwartą edycję. Przez te lata 
wydarzenie zyskało już swoja wyso-
ką markę. W tym roku postawiliśmy 
przed sobą trudne zadanie zorga-
nizowania wydarzenia mając na to 
nieco ponad dwa miesiące. Myślę, 
że determinacja, z którą zabrali-
śmy się do organizacji Festiwalu, 
zarówno moja jak i moich kolegów 
z MDK przyniesienie wyjątkowo 
ciekawy Festiwal.
– Czy mam przez to rozumieć, 
że widzowie zostaną zaskoczeni 
czymś nowym?
– Będzie trochę zmian. Do tej 
pory Festiwal trwał dwa dni. W 
tym roku dołożyliśmy kolejny 
dzień i całe wydarzenie od-
będzie się w dniach 13-15 
kwietnia. Zaczynamy 
w piątek 13 kwietnia o 
godzinie 19.00. Spod Ze-
społu Szkół nr 3 w Wo-
łominie (Jana Pawła II) 
wyruszy Teatr Ognia 
ze szczudlarzami i 
bębniarzami, który 
przejdzie przez pasaż 
do ulicy Kościelnej, 
którą dotrze do placu 

które przejdą do dalszego etapu 
festiwalu. Tak więc 14 i 15 kwietnia 
Wołomin czeka nietuzinkowa uczta 
dla ducha, bowiem spektakle kon
kursowe będą otwarte – wstęp na 
Festiwal jest wolny od opłat. W nie
dzielę 15 kwietnia nastąpi ogłoszenie 
wyników i koncert Doroty Osińskiej 
ale to wydarzenie będzie symbolicz
nie biletowane (wstęp 10 zł).
– Takie przedsięwzięcie to ogrom
ny wysiłek organizacyjny. W 
jaki sposób poradzicie sobie z 

a jednak 
się odbędzie

– Tegoroczny Festiwal Teatralny Blackaut  
w Wołominie zaczynamy w piątek 13 kwietnia o 

godzinie 19.00. Spod Zespołu Szkół nr 3  
w Wołominie (Jana Pawła II) wyruszy Teatr  

Ognia ze szczudlarzami i bębniarzami,  
który przejdzie przez pasaż do ulicy Kościelnej, 

którą dotrze do placu 3 maja. Tu Teatr  
Ognia zaprezentuje spektakl ognia a około  

godziny 20.00 wystartuje równie znany i lubiany 
Teatr Pijana Sypialnia ze swoją potańcówką  

– mówi Piotr Stawski, dyrektor Festiwalu. 

Laureatki plebiscytu „Róża Burmistrza Tłuszcza” to niezwykłe kobiety

Przez osiem lat plebiscytu  
do konkursu zgłoszono ponad 
125 kobiet, z czego  
nagrodzono 52 z nich.  
W tegorocznej edycji kandydat-
ki do Róży Burmistrza Tłuszcza 
zgłaszano w pięciu katego-
riach, a laureatki plebiscytu 
wyłoniła kapituła konkursu. 
Zaskoczeniem było przyznanie 
dodatkowych wyróżnień  
dla pań, które nie mieszkają  
na terenie Gminy Tłuszcz.



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

29 marca 2018sportrelacje video z wydarzeń na www.zyciepw.pl

Początek roku 2018 był bardzo pracowity 
i efektywny dla Wołomińskiego Centrum 
Sztuk Walki. Klub wziął udział w pięciu 
turniejach. Reprezentanci Wołomina, oprócz 
innych osiągnięć, przywieźli 12. tytułów Mi-
strza Polski w Taekwondo oraz Tang Soo Do.  

12 tytułów Mistrza  
Polski w Taekwondo 
oraz Tang Soo Do  
w trzy miesiące

Podczas Otwartego Pucharu 
Polski Północnej w  Taekwon-
do ZSPUT, Damian Gębal, 
reprezentant Wołomińskiego 
Centrum Sztuk Walki zdobył 
tytuł najlepszego zawodnika  
w kategorii seniorów.

W prowadzonej przez 
Wołomińskie Cen-
trum Sztuk Walki 
wewnętrznej klasy-
fikacji medalowej  
w  s e z o n i e 
2017/2018 na 
czoło wysunęła 
się trójka za-
wodników. Trze-

cie miejsce zajmuje Michał 
Zdziarski, młody dziewięcio-
letni zawodnik trenujący od 
ponad roku. Ten krótki czas 
wystarczył, aby Michał dał 
się poznać na matach całego 
kraju jako zawodnik o niena-
gannej technice i dużej chęci 
do walki. Drugie miejsce zaj-
muje Oliwia Winiarek, bardzo 
utytułowana zawodniczka od 
wielu lat zajmująca miejsca w 
ścisłej czołówce konkurencji 
technicznych. Na prowadzeniu  
pozostaje Wiktoria Banaszek. 
Jej konkurentki znają Ją pod 

przydomkiem „Wixa”. Jest 
zawodniczką Kadry Narodo-
wej,   obecną Mistrzynią Polski 
Tang Soo Do we wszystkich 
trzech konkurencjach walki 

oraz Mistrzynią Polski w Ta-
ekwondo.

Zawodnicy Wołomiń-
skiego Centrum Sztuk Walki 
na co dzień trenujący przy 

ulicy Prądzyńskiego 22 oraz 
Oleńki 9 poza uczestnictwem  
w turniejach sportowych przez 
ostatnie trzy miesiące uczest-
niczyli także w zgrupowaniu 
kadry Polski zorganizowanym 
w Wołominie oraz dwóch se-
minariach z zakresu walki 
sportowej.

Klub w dniach 23- 27 
kwietnia organizuje nabór w 
swoje szeregi. Serdecznie za-
praszamy do skorzystania z 
darmowych zajęć sztuk walki w 
tych dniach. Więcej informacji 
na stronie http://wcsw.pl/
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24 marca odbył się dziewiętnasty Międzyna-
rodowy Turniej Karate Kyokushin o Puchar 
Burmistrza Józefowa, w którym wzięło udział  
472 zawodników z 42 klubów oraz reprezentacje 
Łotwy, Austrii, Niemiec, Rumunii i Rosji. 

16 medali  
KSW Kyokushin  
w Józefowie

Impreza była jak zwykle 
bardzo mocno obsadzona  
w wielu grupach wiekowo - wa-
gowych, a najliczniej w katego-
riach dzieci w wieku 7 - 12 lat. 
Karatecy KSW KYOKUSHIN 
walczyli dzielnie, choć szczęście 
nie dopisywało tak obficie, gdyż 
o wiele więcej walk można było 
rozstrzygnąć na swoją korzyć.

W sumie w Józefowie uda-
ło się wywalczyć 16 medali,  
a triumfatorami swoich katego-
rii zostali: Gabrysia Majewska, 
Klaudia Czarnecka, 

Hubert Szulim, Krystian Tysz-
ko, Jakub Nejfeld oraz Piotr 
Karbownik. Dobrze spisali 
się: Julia Kozera, Karol Naroż-
niak, Igor Gawrysiuk i Maciej 
Czepiel, którzy zajęli drugie 
miejsca. Brązowe medale zdo-
byli: Ania Stankiewicz, Antek 
Domitrz, Radek Bruszewski, 
Michał Pazio, Bartek Kazimier-
czak i Marcin Kaczanowski.

Trudno szczególnie wyróż-
nić poszczególnych zawodni-
ków, ponieważ w większości 

kategorii rywalizacja była bar-
dzo zacięta, a reprezentanci 
KSW KYOKUSHIN bardzo 
zdeterminowani. Być może 
zabrakło odrobiny sprytu i 
doświadczenia, by wyrówna-
ne walki kończyć zwycięsko. 
Uznanie należy się wszystkim 
zawodnikom, którzy mimo 
trudnego przedświąteczne-
go okresu poświęcili czas by 
walczyć na wyczerpującym 
turnieju. Doceniamy także 

odwagę debiutantów, ponieważ 
małymi mistrzami są dla nas 
także ci podejmujący wysiłek 
rywalizacji. Miejmy nadzieję, 
że zdobyte doświadczenie za-
owocuję podczas kwietniowego 
Junior KYOKUSHIN CUP, 
gdzie nawet najmłodsi będą 
mieli okazję powalczyć o kwa-
lifikacje do Mistrzostw Europy. 
Więcej informacji i zdjęcia na 
www.kswkyokushin.pl.

KSW KYOKUSHIN
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Zawodnicy 
Wołomińskiego 
Centrum Sztuk 
Walki, pierwszy 
kwartał 2018 r. mogą 
zaliczyć do udanych.  
12 tytułów Mistrza Polski 
i wiele medali to dobra 
prognoza na przyszłość.

Wysiłek karateków  
KSW KYOKUSHIN, podczas  Pucharu 

Burmistrza Józefowa zaowocował  
16 medalami.

Ligowa porażka Marcovii  
z rezerwami Mazura Karczew

W drugim wiosennym meczu zawodnicy Marcovii Marki ulegli rezerwom Mazura Karczew 1:2. 
Honorowe trafienia dla zespołu Macieja Wesołowskiego zdobył w 59 minucie Kacper Piekarz.

Pierwsza, wyrównana połowa 
zakończyła się bezbramkowym 
remisem. Markowianie w 100% re-
alizowali przedmeczowe założenia, 
ale do pełni szczęścia brakowało 
pokonania golkipera gospodarzy. 
Najlepszych ku temu okazji nie 
wykorzystali Kacper Piekarz i Bar-
tłomiej Świniarski. Wszystko miało 
iść w lepszym kierunku w dru-
gich 45-ciu minutach gry. Niestety 
rozpoczęły się one dla Marcovii 
najgorzej jak tylko mogły. Niecelne 
podanie Artura Szleżanowskiego 
zostało przejęte przez jednego  
z zawodników Mazura i po chwili 
Łukasz Bestry musiał wyciągać piłkę  
z siatki. Nie minęło kilka minut. 
a bramkarz z Marek został po-
konany po raz drugi. Dwa potęż-
ne „gongi” podziałały na graczy  
z Marek mobilizująco. Najpierw 
bramkę kontaktową zdobył Kacper 
Piekarz, który zmienił tor lotu piłki 
po uderzeniu Dominika Ochmana. 
Chwilę później trener Wesołowski 
postanowił zagrać „va banque” 

posyłając do boju Marcina Graczy-
ka i Piotra Bazlera. Mecz od tego 
momentu otworzył się na dobre 
- Marcovia nie mając już nic do 
stracenia musiała dążyć do zdoby-
cia wyrównującej bramki. Śmiała 
gra narażała się jednak na groźne 
kontry, które na całe szczęście nie 
znajdowały drogi do świątyni Łuka-
sza Bestrego. W końcówce spotkania 
na placu gry zameldował się jeszcze 
Viacheslav Serhiienko, który zmienił 

Dariusz Piwowarka. Po tej wymianie 
Marcovia przeszła na grę trójką 
obrońców. Posta- wie-
nie wszystkiego 
na jedną kartę 
nie przynio-
sło niestety 
z a m i e r z o -
nego efektu. 
Uporczywie 
grający na czas 
g o s p o d a r z e 

wybijali skutecznie markowian 
z rytmu. Mimo, że swoje szanse 
mieli Adrian Rowicki i Viacheslav 
Serhiienko to ostatecznie Mazu-
rowi udało się dowieźć zwycięstwo 
do końca. Teraz zawodników Ma-
cieja Wesołowskiego czeka po-
jedynek z Bugiem II Wyszków. 
Spotkanie to zostanie rozegrane  
w Wielki Piątek na boisku w Ząb-
kach. 

Skład Marcovii: Łukasz Bestry 
- Dominik Ochman, Artur Szleża-

nowski (54’ Łukasz Świadek), 
Dariusz Piwowarek (78’ 

Viacheslav Serhiienko), 
Michał Grykałowski 
(60’ Marcin Graczyk) - 
Sebastian Pękala, Kac-
per Piekarz, Adrian 
Rowicki, Bartłomiej 
Świniarski, Mariusz 
Rogalski (C) - Prze-
mysław Sieczko (60’ 
Piotr Bazler), trener: 

Maciej Wesołowski
Marcin Boczoń

momentu otworzył się na dobre 
- Marcovia nie mając już nic do 
stracenia musiała dążyć do zdoby-stracenia musiała dążyć do zdoby-stracenia musiała dążyć do zdoby
cia wyrównującej bramki. Śmiała 
stracenia musiała dążyć do zdoby
cia wyrównującej bramki. Śmiała 
stracenia musiała dążyć do zdoby

gra narażała się jednak na groźne 
kontry, które na całe szczęście nie 
znajdowały drogi do świątyni Łuka-
sza Bestrego. W końcówce spotkania 
na placu gry zameldował się jeszcze 
Viacheslav Serhiienko, który zmienił 

nie wszystkiego 
na jedną kartę 
nie przynio-
sło niestety 
z a m i e r z o -
nego efektu. 
Uporczywie 
grający na czas 
g o s p o d a r z e 

Serhiienko to ostatecznie Mazu
rowi udało się dowieźć zwycięstwo 
do końca. Teraz zawodników Ma
cieja Wesołowskiego czeka po
jedynek z Bugiem II Wyszków. 
Spotkanie to zostanie rozegrane  
w Wielki Piątek na boisku w Ząb
kach. 

Skład Marcovii: Łukasz Bestry 
- Dominik Ochman, Artur Szleża

nowski (54’ Łukasz Świadek), 
- Dominik Ochman, Artur Szleża

nowski (54’ Łukasz Świadek), 
- Dominik Ochman, Artur Szleża

Dariusz Piwowarek (78’ 
Viacheslav Serhiienko), 
Michał Grykałowski 
(60’ Marcin Graczyk) - 
Sebastian Pękala, Kac
per Piekarz, Adrian 
Rowicki, Bartłomiej 
Świniarski, Mariusz 
Rowicki, Bartłomiej 
Świniarski, Mariusz 
Rowicki, Bartłomiej 

Rogalski (C) - Prze
mysław Sieczko (60’ 
Piotr Bazler), trener: 

Maciej Wesołowski
Marcin Boczoń

Pierwsza, połowa meczu z Mazu-
rem Karczew zakończyła się bez-
bramkowym remisem, natomiast 
druga rozpoczęła się dla Marcovii 
najgorzej jak tylko mogła.  
W ciągu zaledwie kilku minut 
Łukasz Bestry musiał dwu-
krotnie wyciągać piłkę z siatki. 
Bramkę kontaktową zdobył dla 
Marcovii Kacper Piekarz.

Awans juniorów młodszych 
Bankówki do Finału „A”  
Mistrzostw Polski w unihokeju

W dniach 17–18 marca 2018 r., UKS „Bankówka” była gospodarzem Turnieju Półfinałowego 
Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w unihokeju. W hali sportowej Ośrodka Kultury i Sportu  
w 15-tu meczach o awans do Finału Mistrzostw Polski rywalizowało 6 zespołów z różnych stron 
kraju: UKS Bankówka Zielonka  (mazowieckie), ULKS Józefina  (mazowieckie), UKS Wiatr Ludź-
mierz (małopolskie), Aligator UKS Chwarzno Gdynia (pomorskie),  UKS Błyskawica Niechanowo 
(wielkopolskie) i UKS Jedynka Orzysz (warmińsko-mazurskie).

To były dwa dni wspaniałej walki 
zespołów o przepustkę do Finału 
„A”. Dla drużyny z Zielonki rywa-
lizacja zakończyła się zdobyciem 
drugiego  miejsca. Zawodnicy UKS 
„Bankówka” pokonali cztery zespoły 
wygrywając z Aligatorem Gdynia 
9:2, z Jedynką Orzysz 8:4, z Błyska-
wicą Niechanowo 3:1 i z Wiatrem 

Ludźmierz 6:3. Dwubramkową 
porażkę ponieśli  w ostatnim me-
czu z Józefiną, która wygrywając 
4:2 uzyskała awans do Finału „A”  
z pierwszego miejsca w grupie. 
UKS „Bankówka” awansowała  
z drugiego miejsca, a Wiatr Ludź-
mierz z trzeciej pozycji.

Najlepszymi zawodnikami UKS 
„Bankówka” w poszczególnych me-
czach zostali: Jakub Miętki, Damian 
Sobieski, Bartosz Jachacy, Jakub 
Szałański i Mateusz Moczydłowski. 
Najlepszym strzelcem i najlepszym 

zawodnikiem całego turnieju został 
Bartosz Jachacy, natomiast Jakub 
Szałański najlepszym asystującym.

Wszystkie uczestniczące w tur-
nieju zespoły otrzymały puchary i 
dyplomy. Dyplomy imienne otrzyma-
li także zawodnicy z poszczególnych 
zespołów (wg zajętych miejsc). 

Wyróżnieni zostali najlepsi zawod-
nicy poszczególnych meczów, MVP 
turnieju, trzech najlepszych strzel-
ców turnieju, trzech najlepszych 
asystujących i dwóch najlepszych 
bramkarzy turnieju. 

Szczególne podziękowania nale-

żą się Joannie Sadowskiej za wkład 
pracy przy przygotowaniu wyróżnień 
dla najlepszych zawodników oraz 
pamiątkowych imiennych dyplomów 
dla wszystkich zawodników turnieju, 
a kibicom za wsparcie i doping z try-
bun. Gratulujemy drużynie juniorów 

młodszych osiągniętych dotychczas 
wyników i życzymy dalszych zwy-
cięstw w majowym  finale. 

Trenerzy: Piotr Cymer i Stanisław 
Głowienka. Projekt został dofinanso-
wany z budżetu Miasta Zielonki.

Źródło: UM Zielonka

Drużyna UKS „Bankówka” awansowała do Finału „A” Mistrzostw Polski w unihokeju

Powiatowe zawody 
pływackie w Ząbkach

W piątek, 23 marca 2018 r. na pływalni Miejskiego Centrum Sportu w Ząbkach odbyły się Powiatowe Zawody  
Pływackie w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w kategorii dzieci i młodzież. Organizatorami 
wydarzenia są Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Wołominie, Powiat Wołomiński oraz Miasto Ząbki.

W kategorii dzieci do rywalizacji 
przystąpiły Szkoła Podstawowa nr 1  
w Ząbkach, Szkoła Podstawowa nr 2 
w Ząbkach, Szkoła Podstawowa nr 3 
w Ząbkach, Katolicka Szkoła Podsta-
wowa w Ząbkach, Szkoła Podstawowa 
nr 3 w Zielonce, Szkoła Podstawowa 
nr 3 w Wołominie, Szkoła Podstawo-
wa nr 5 w Wołominie i Szkoła Podsta-
wowa nr 7 w Wołominie. W kategorii  
młodzież w rywalizacji wzięli udział 
reprezentanci Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Ząbkach, Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Ząbkach, Katolickiej Szkoły 
Podstawowej w Ząbkach oraz Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Zielonce 

Pierwszą konkurencją  była szta-
feta 8 x 25 m. W każdym z roczników 

do sztafety trzeba było wystawić po 
dwie osoby, które popłynęły stylem 
dowolnym. Po konkurencji zespo-
łowej przyszedł czas na rywalizację 
indywidualną. Uczniowie ze sztafety 
zostali rozdzieleni na następujące 
biegi: 25 m stylem grzbietowym 
(2008, 2007), 25m stylem dowolnym 
(2008, 2007), 50m stylem grzbie-
towym (2005, 2006) i 50m stylem 
dowolnym (2005, 2006) W kategorii 
młodzież – dziewczęta i chłopcy klas 
7, II i III gimnazjalnych rywalizację 
rozpoczęli  od sztafety  6 x 25m sty-
lem dowolnym, a po niej rozpoczęły 
się konkurencje indywidualne: 50m 
stylem grzbietowym, 50m stylem 
dowolnym i 50 m stylem klasycznym. 

Po zakończonych biegach czasy 
zdobyte przez każdy zespół, zostały 
przez sędziów podliczone i na pod-
stawie wyników wyłoniono miejsca 
poszczególnych szkół.  

W rywalizacji dziewcząt(ka-
tegoria dzieci) pierwsze miejsce 
wywalczyła - SP 2 Ząbki, drugą 
pozycję zajęła  - SP 1 Ząbki, a trzecie 
miejsce - SP 7 Wołomin. W rywa-
lizacji chłopców (kategoria dzieci)  
na pierwszym miejscu uplasowała 
się SP 2 Ząbki, na drugim SP 7 
Wołomin, a na trzecim  SP 1 Ząbki. 
W kategoria młodzież - dziewczę-
ta najwyższe miejsce na podium 
zdobyła SP 2 Ząbki, drugą lokatę 
wywalczyła Katolicka SP Ząbki, 

a trzecią - SP 1 Ząbki, natomiast  
w rywalizacji chłopców (kategoria 
młodzież) pierwsze miejsce - SP 
2 Ząbki, drugie- SP 4 Zielonka, a 
trzecie Katolicka SP Ząbki.

Zwycięskim drużynom  medale 
ufundowane przez Burmistrza 
Miasta Ząbki i dyplomy wręczył 
prezes MCS Ząbki Mariusz Ryciak 
w towarzystwie zastępcy Przewodni-
czącego PSZS w Wołominie Mieczy-
sława Rosłana. Zwycięskie drużyny  
w kwietniu będą reprezentowały 
powiat wołomiński w rywalizacji 
międzypowiatowej w Piasecznie. 

Na podstawie sprawozdania  
Agnieszki Cichowskiej, nauczyciel-

ki SP 2 w Ząbkach.
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Praca 
Dam pracę

Prywatny Dom Opieki w Zielonce 
zatrudni opiekunki – salowe. 

Wynagrodzenie 2000 – 3000 zł, 
umowa o pracę. Dyżury  

– 12 godzin tel. 608 031 054
Zatrudnię kierowcę z kategorią C, 
jazda po kraju, tel. 570125750.
Zatrudnię fryzjera damsko-męskiego 
na cały etat lub 1/2 etatu Marki, szcze-
góły pod nr tel. 506165282
Zatrudnię do cukierni w Guzowatce, 
praca od zaraz, atrakcyjne wynagrodze-
nie, tel. 604587211.
Zatrudnię w cukierni w Dąbrówce 
koło Trojan kobiety. Atrakcyjna oferta 
pracy 602 351 430.

Budownictwo 
Usługi

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

Finanse

Usługi - Różne

tel. 602 733 336

WYCINKA
DRZEW NA POSESJI

prace pielęgnacyjne

koszenie trawy

przy użyciu podnośnika koszowego
lub metodą alpinistyczną

Zdrowie - Uroda

OGŁOSZENIA DROBNE

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

U
W

A
- Ogłoszenie drobne 

do rubryk:
Dam pracę

 i Szukam pracy
BeZPłATNe!

www.zyciepw.pl

o sporcie i rekreacjio sporcie i rekreacji

Legia Soccer Schools 
w Radzyminie!

Już 14 kwietnia w Radzyminie, w Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida, ul. Konstytucji 
3 maja 26 o godzinie 13.00 będzie miało miejsce wielkie wydarzenie! Właśnie wtedy odbędzie się 
tam pierwszy trening Legia Soccer Schools! Podczas treningu inauguracyjnego małych piłkarzy 
odwiedzi maskotka Legii – miś Kazek oraz zawodnik pierwszej drużyny Legii Warszawa!

Radzymin, to kolejny punkt 
na mapie Mazowsza, gdzie dzieci  
w wieku od 3 do 7 lat mają moż-
liwość, rozwijać swoją sportową 
pasję i rozpocząć piłkarską przy-
godę w najbardziej znanym i uty-
tułowanym polskim klubie jakim 
jest Legia Warszawa.

Projekt Piłkarskich Przedszko-
li Legii Warszawa to pierwszy 
etap ogólnopolskiego projektu 
szkolenia przygotowanego i ko-
ordynowanego przez klub Legia 
Warszawa. Celem ogólnopolskiego 
programu „Legia Soccer Schools” 
jest zabawa poprzez sport oraz 
edukacja w zakresie trwałego 
kształtowania prozdrowotnych 
nawyków wśród dzieci poprzez 
promocję aktywnego stylu życia 
w oparciu o trening piłkarski na 
najwyższym możliwym poziomie. 
Dzięki odpowiedniej liczebności 
grup oraz bogatemu wyposażeniu 
placów treningowych, każde dziec-
ko może liczyć na pełne wsparcie 
zarówno pod kątem pomocy w 
czasie piłkarskich zadań jak i 
rozwijania talentów, które drzemią  
w każdym małym człowieku.

Dodatkowo, klubem partner-
skim piłkarskiego przedszkola Legii  
w Radzyminie został Mazur Radzy-

min, dzieci po zakończeni szkolenia  
w LSS Radzymin będą miały 
możliwość kontynuować swoją 
piłkarską przygodę właśnie w 
Mazurze.

Tak o podjętej współpracy wypo-
wiedział się Jakub Szcześniak, part-

ner Fundacji Legia Soccer Schools  
w Radzyminie

„Jesteśmy zadowoleni, że jeden  
z najstarszych klubów w Powie-
cie Wołomińskim podjął z nami 
współpracę. Wierzę, że wspólne 
przedsięwzięcia przyniosą wy-
mierne rezultaty szkoleniowe i 

wizerunkowe. Naszą rolą będzie 
rekrutacja i zaszczepienie gry w 
piłkę nożną najmłodszych z Gmi-
ny Radzymin tj. przedszkolaków. 
Projekt Piłkarskich Przeszkoli 
Legii Warszawa jest największym 
projektem piłkarskim w Polsce 

dlatego podwójnie jestem zado-
wolony z nawiązania współpracy 
w Radzyminie w roku obchodów 
95-lecia klubu RKS „Mazur” 
Radzymin w które zamierzamy 
się czynnie włączyć. W Radzy-
minie jest bardzo dużo kibiców 
wierzymy, że nasze wspólne dzia-

łania przyciągną także naszych 
kibiców na stadiony. Dziękuje 
za zaufanie Zarządowi Klubu z 
Prezesem Tomaszem Wąsikiem 
na czele”. 

Natomiast tak na temat pod-
jętej współpracy wypowiedział 
sięTomasz Wąsik - Prezes Zarzą-
du RKS „Mazur” Radzymin

„Dla naszego Klubu współ-
praca z LSS to wielkie wyróż-
nienie i nobilitacja. Jesteśmy 
przekonani, iż łącząc swoje dłu-
goletnie doświadczenia stworzy-
my niepowtarzalne warunki do 
rozwoju dla młodych i starszych 
adeptów piłki nożnej w Radzymi-
nie. Wiele sobie obiecujemy od-
nośnie tej współpracy i jesteśmy 
głęboko przekonani, iż projekty 
LSS będą świetnym uzupełnie-
niem działalności Klubu Mazur, 
a także kolejnym krokiem do jego 
rozwoju. Tak jak wspomniał Pan 
Jakub, w tym roku nasz Klub 
obchodzi 95-lecie istnienia, więc 
tym bardziej cieszymy się, iż w 
tak szczególnym roku zawiązała 
się ta szczególna dla środowiska 
kibiców z Radzymina współpra-
ca. Już cieszymy się na myśl o 
udziale LSS w naszych uroczy-
stościach  i życiu Klubu.”

– Projekt Piłkarskich 
Przeszkoli Legii Warszawa 
jest największym projek-
tem piłkarskim w Polsce 
dlatego podwójnie jestem 
zadowolony z nawiązania 
współpracy w Radzyminie 
w roku obchodów 95-lecia 
klubu RKS „Mazur” Radzy-
min w które zamierzamy 
się czynnie włączyć – mówi 
Jakub Szcześniak. 

Trzy punkty  
dla Dolcanu i Mazura

W zeszły weekend (24-25 marca) miejscowe drużyny rywalizowały na boiskach piłkarskich w 
poszczególnych klasach rozgrywkowych. Jeśli chodzi o drużyny z powiatu wołomińskiego, to 
trzy punkty zgarnęły: Dolcan Ząbki i Mazur Radzymin. Jednym punktem musiały się zadowolić 
ekipy: Huraganu Wołomin, AP Marcovii II Marki. Bez punktu obeszły się kluby: AP Marcovii Marki, 
Bobra Tłuszcz, Huraganu II Wołomin i Wichru Kobyłka. 

IV liga, grupa  
mazowiecka (północ)

Dolcan Ząbki, w drugim wio-
sennym meczu, wygrał u siebie 
z Bugiem Wyszków 4:1. Na in-
augurację piłkarskiej wiosny (17 
marca) ekipa z Ząbek zwyciężyła 
na terenie rywala z MKS-em 
Ciechanów 0:3. Ząbkowianie, z 
dorobkiem 27 punktów, zajmują 
5. miejsce w tabeli. W następnej 
kolejce, 31 marca, Dolcan zmie-
rzy się na wyjeździe z Wisłą II 
Płock.

Huragan Wołomin, w swo-
im wiosennym debiucie (w 16. 
kolejce drużyna ta pauzowała), 
rozegranym na stadionie przy ul. 
Janusza Korsaka 4, podzielił się 
punktami z Mazurem Gostynin 
(0:0). Wołominianie zajmują 13. 
miejsce (15 pkt.), zaś w Wielką 
Sobotę zmierzą się na wyjeździe 
z Błękitnymi Raciąż.  

 Andrzej Greloch, trener Hu-
raganu Wołomin, powiedział po 
meczu - (...) Chociaż patrząc na 
chłodno myślę, że te dwa punkty 
gdzieś nam uciekły i u siebie mo-
gliśmy pokusić się o pełną pulę. 
Chwała chłopakom za podjęcie 
walki i uważam, iż druga połowa 
była wyraźnie ze wskazaniem na 
nas, a przyjezdni skoncentrowali 
się na tym, aby nie stracić bramki 
- zauważył.

Liga okręgowa, grupa Warszawa I
Bóbr Tłuszcz w sobotnim me-

czu, zorganizowanym w ramach 
17. kolejki rozgrywek, przegrał na 
terenie rywala 6:2. Przeciwnikiem 
drużyny trenera Tomasza Wojdyny 
w tym spotkaniu była Unia Warszawa. 
Aktualnie Bóbr zajmuje 9. miejsce w 

tabeli (25 pkt.). W najbliższym starciu 
ligowym (31 marca, godz. 12.00) 
tłuszczanie będą gościli ekipę Victorii 
II Sulejówek. 

Klasa A, grupa Warszawa I
W meczach rozegranych w 

ramach 15. kolejki rozgrywek 

(30 - 31 marca) drużyny z po-
wiatu wołomińskiego osiągnęły 
następujące rezultaty: SKP 
Korona Warszawa - AP Mar-
covia II Marki 3:3, Huragan II 
Wołomin - Mazur Radzymin 1:6, 
MKS Hutnik Warszawa - Wicher 
Kobyłka 1:0.

Paweł Choim

Na inaugurację piłkarskiej 
wiosny (17 marca) ekipa  
z Ząbek zwyciężyła na tere-
nie rywala z MKS-em Cie-
chanów 0:3. Podopieczni 
Piotra Szczechowicza (na 
zdjęciu), z dorobkiem  
27 punktów, zajmują piąte 
miejsce w tabeli. 31 mar-
ca, Dolcan zmierzy się na 
wyjeździe z Wisłą II Płock.

– (...) te dwa punkty gdzieś 
nam uciekły i u siebie mo-
gliśmy pokusić się o pełną 
pulę. Chwała chłopakom za 
podjęcie walki i uważam, iż 
druga połowa była wyraźnie 
ze wskazaniem na nas, a 
przyjezdni skoncentrowali się 
na tym, aby nie stracić bram-
ki - zauważył Andrzej Greloch, 
trener Huraganu Wołomin.

Bóbr Tłuszcz w sobotnim 
meczu, zorganizowanym 

w ramach 17. kolejki 
rozgrywek, przegrał na 

terenie rywala 6:2. Prze-
ciwnikiem drużyny trenera 

Tomasza Wojdyny (na 
zdjęciu) w tym spotkaniu 

była Unia Warszawa. 
Aktualnie Bóbr zajmuje  

9. miejsce w tabeli (25 pkt.).



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

www.wilenskapark.pl

OSIEDLE PROMIENNA 
W MARKACH

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

Logo Mazovia Development

Przyjdź i poznaj ofertę 
gotowych mieszkań!

Promienna I - ostatnie mieszkania
Promienna III - w budowie

OBsŁugA 

sTrON 
internetowych

 tworzenie treści  
(newsy, aktualności, copywriting),

 odświeżanie wyglądu strony  
(oraz rozwiązań programistycznych),

 prowadzenie kampanii reklamowej AdWords,

 optymalizację strony pod kątem wyszukiwarek,

 stworzenie fan page na Facebooku, 

 konfiguracja kampanii reklamowych na Facebooku,

 tworzenie grafiki (materiały do druku,  
bannery promocyjne, infografiki, obróbka zdjęć).

Wołomin, 
ul. Wileńska 36A 

 22 787 29 11
 22 787 77 83
www.logos.home.pl
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