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Młodziczki z klubu KPR RO-
KiS Radzymin, prowadzone 
przez trenerki: Agnieszkę 
Wardakowską, Ewę Filipek 
i Monikę Sawicką (na zdję-
ciu), w tym sezonie zagrały 
na bardzo wysokim po-
ziomie w lidze wojewódz-
kiej zdobywając pierwsze 
miejsce oraz awans do 
rozgrywek szczebla cen-

tralnego >> str. 6

7

– Pod umową swoje podpisy złożyli burmistrz 
Elżbieta Radwan oraz dyrektor szpitala Andrzej 
Gruza (na zdjęciu). Obecne były również dr Ewa 
Dądalska, ginekolog-onkolog, na oddziale której 
sprzęt będzie głównie wykorzystywany oraz wi-
ceburmistrz Edyta Zbieć, która o pomyśle zakupu 
kriostatu rozmawiała podczas grudniowej wizy-
ty w szpitalu. Decyzję o przeniesieniu środków  
w budżecie podjęto na początku marca >> str. 3

Paweł Żółtek

Elżbieta  
Zdrodowska

Robert  
Deska

– Jak rozkładają się dziś 
głosy w Radzie - tego nikt nie 

wie, przy każdym głosowaniu więk-
szość może wyglądać inaczej. A to, że 
p. wójt Kokoszka utracił większość 
wynika z tego, że chciał aby radni gło-
sowali tak, jak on to sobie zaplanował, 
nie ustalając tego wcześniej z tymi 
radnymi. – mówi Rafał Rozpara, 
radny Gminy Jadów >> str. 4

Nie ma  
żadnej  
wolty

– Przebudowa skrzyżo-
wania (drogi powiatowej Wojska 

Polskiego z drogą gminną Jana III 
Sobieskiego w Ząbkach - przyp. red.) 

z uwagi na ograniczenie w ruchu 
drogowym, przewidziana jest na 

okres wakacji, ale wcześniej zo-
stanie wykonana dokumentacja 
projektowa – mówi Sławomir 
Pisarczyk, radny Powiatu Woło-

mińskiego.>> str. 5
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– W ubiegłym tygodniu rozma-
wialiśmy o Konstytucji Biz-
nesu. Czy warto coś jeszcze 
dodać?
– W poprzednim tygodniu nie 
mówiliśmy o kolejnych zmia-
nach, które będą dotyczyć przed-
siębiorców.
– Jakie to jeszcze zmiany?
– Pojawi się nowy portal. W zasa-
dzie będzie to rozwinięcie istnie-
jącej już strony www.biznes.gov.
pl. Nowy portal ma umożliwiać 
wnoszenie opłat urzędowych, ale 
również ma umożliwiać uzyska-
nie zaświadczenia o niezaleganiu 
w podatkach albo składkach 
ZUS. Nowy portal przypomni 
przedsiębiorcom o zbliżają-

cych się terminach urzędowych,  
a także poinformuje nas o naj-
ważniejszych zmianach w pra-
wie. Dodatkowo będą tam pu-
blikowane wyjaśnienia dotyczące 
zagadnień prawnych, budzących 
najwięcej wątpliwości.
– To taki trochę interaktywny 
portal?

– Tak. Cyfryzacja w kontaktach z 
urzędami już od wielu lat jest wpro-
wadzana konsekwentnie. Już dziś 
każdy może założyć sobie konto w 
portalu pue.zus.pl, gdzie można 
samodzielnie sprawdzić chociażby 
wysokość odprowadzanych składek. 
Z kolei Minister Finansów zachęca 
do zakładania kont na Portalu Po-
datkowym. A co do zmian – ciekawą 
wydaje się, która dotyczy wszystkich 
obywateli, a mówi o tym, że możli-
we stanie się załatwianie spraw  w 
urzędzie za pomocą SMS 
lub innych środków ko-
munikacji.
– A kiedy dokładnie 
nowe przepisy za-
czną obowiązywać?

– Przepisy dotyczące Konstytucji 
Biznesu zaczną obowiązywać 30 
kwietnia.
– 30 kwietnia to również termin 
rozliczenia z fiskusem...
 - Co do rozliczenia dochodów za 
rok 2017 to istnieje możliwość, 
że to Urząd Skarbowy wypełni za 
nas PIT-37.

– Jak to?
– No tak. Do 16 kwietnia można 
złożyć online wniosek PIT-WZ.
– PIT-WZ? Co to takiego?
– PIT- WZ to wniosek o sporzą-
dzenie zeznania podatkowego 
przez Urząd Skarbowy. Przekazu-
jemy w nim urzędowi informacje o 
korzystaniu z odliczeń od podatku 

lub dochodu, np. z tytułu przysłu-
gującej ulgi na dzieci, wydatkach 
na cele rehabilitacyjne, pod-
wyższonych kosztach uzyskania 
przychodów czy przekazaniu 1% 
podatku na rzecz wybranej organi-
zacji pożytku publicznego. 
– A kto może złożyć taki wnio-
sek?
– Każdy, kto uzyskał w 2017 r. 
przychody – wykazane przez płat-
ników (np. etat, zlecenie, umowa 
o dzieło) lub organy rentowe 

(emerytury, renty, zasiłki) 
w informacjach: PIT-11, 

PIT-R, PIT-8C, PIT-
40A/PIT-11A – które 
należy ująć w zeznaniu 
podatkowym PIT-37. 
Nie ma znaczenia, 
czy rozliczamy się 
sami, czy wspólnie 
z małżonkiem, czy 
jako osoba samot-
nie wychowująca 
dzieci – we wnio-
sku wskażemy 
sposób rozlicze-
nia a urząd na 
podstawie tych 

danych wypełni 
nasz PIT.
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Konstytucja Biznesu
ułatwi prowadzenie firmy

O tym, czym jest Konstytucja Biznesu, dlaczego ją wprowadzono i od kiedy obowiązuje, oraz 
o tym czym będzie zajmował się Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców rozmawiamy  
z Pawłem Żółtkiem – właścicielem biura rachunkowego z Kobyłki

Biuro Rachunkowe
Kobyłka ul. Szeroka 6

tel. 22 786 06 11
www.mojerozliczenia.pl

N o w e
obowiązki dla przedsiębiorców

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

Przedsiębiorco! 
Nowy obowiązek dotyczy również Ciebie, 

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

WAŻNE!
Jednolity Plik Kontrolny musi być generowany i przesyłany 

wyłącznie w wersji elektronicznej.

czy Twoja firma jest gotowa na Jpk_VaT?

tel. 22 786 06 11
ul. szeroka 6, 05-230 kobyłka

e-mail: biuro@mojerozliczenia.pl
www.mojerozliczenia.pl

www.facebook.com/mojerozliczenia

Biuro Rachunkowe

Biuro Rachunkowe

– Tak. Cyfryzacja w kontaktach z 
urzędami już od wielu lat jest wpro-
wadzana konsekwentnie. Już dziś 
każdy może założyć sobie konto w 
portalu pue.zus.pl, gdzie można 
samodzielnie sprawdzić chociażby 
wysokość odprowadzanych składek. 
Z kolei Minister Finansów zachęca 
do zakładania kont na Portalu Po-
datkowym. A co do zmian – ciekawą 
wydaje się, która dotyczy wszystkich 
obywateli, a mówi o tym, że możli-
we stanie się załatwianie spraw  w 
urzędzie za pomocą SMS 
lub innych środków ko-
munikacji.
– A kiedy dokładnie 
nowe przepisy za-
czną obowiązywać?

lub dochodu, np. z tytułu przysłu
gującej ulgi na dzieci, wydatkach 
na cele rehabilitacyjne, pod
wyższonych kosztach uzyskania 
przychodów czy przekazaniu 1% 
podatku na rzecz wybranej organi
zacji pożytku publicznego. 
– A kto może złożyć taki wnio
sek?
– Każdy, kto uzyskał w 2017 r. 
przychody – wykazane przez płat
ników (np. etat, zlecenie, umowa 
o dzieło) lub organy rentowe 

(emerytury, renty, zasiłki) 
w informacjach: PIT-11, 

PIT-R, PIT-8C, PIT-
40A/PIT-11A – które 
należy ująć w zeznaniu 
podatkowym PIT-37. 
Nie ma znaczenia, 
czy rozliczamy się 
sami, czy wspólnie 
z małżonkiem, czy 
jako osoba samot
nie wychowująca 
dzieci – we wnio
sku wskażemy 
sposób rozlicze
nia a urząd na 
podstawie tych 

danych wypełni 
nasz PIT.

ułatwi prowadzenie firmy

– Pojawi się nowy portal. W zasadzie będzie  
to rozwinięcie (...) strony www.biznes.gov.
pl. Nowy portal ma umożliwiać wnoszenie 
opłat urzędowych, ale również uzyskanie 
zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach 
albo składkach ZUS. Nowy portal przypomni 
przedsiębiorcom o zbliżających się terminach 
urzędowych, a także poinformuje nas o naj-
ważniejszych zmianach w prawie – mówi Paweł 
Żółtek, właściciel Biura Rachunkowego z Kobyłki

Efekty współpracy rady  
z wójtem w Gminie Poświętne

Słaba jakość wody pitnej, to jeden z najczęściej podnoszonych przez mieszkańców Gminy Poświętne problemów. 
– Woda w naszego dotychczasowego ujęcia jest brudna. Nie nadaje się ani do prania, ani tym bardziej do celów 
spożywczych. Woda z wodociągu ma dobry smak, jest krystaliczna, dobra do celów w gospodarstwie jak również w 
domu. Jestem zadowolona, że mamy wreszcie wodociąg – opowiada Ewa Tlaga, mieszkańców Gminy Poświętne.

Również zdaniem Jana Cymer-
mana, wójta Poświętnego, dobra 
jakość wody to największa bolączka 
gminy, którą zarządza od wielu lat. 
– Mieszkańcy różnych miejscowości 
z naszej gminy, a jest u nas aż 28 
sołectw, często zgłaszają problem 
jakości wody zarówno podczas spo-
tkań wiejskich jak też spotkań in-
dywidualnych. Ale nasza  gmina nie 
ma możliwości sfinansowania sieci 
wodociągowej z własnych środków. 
Dlatego staramy się o pozyskiwanie 
środków zewnętrznych, gdy tylko 
pojawia się taka możliwość w formie 
konkursu lub preferencyjnych kredy-
tów – mówi wójt Cymerman.

Należy pamiętać, że aby gmi-
na mogła ubiegać się o dotacje w 
różnych, pojawiających się ostatnio 
coraz częściej konkursach, powinna 
mieć niemal gotową do tego celu 
dokumentację techniczną o której 
należy myśleć wcześniej planując 
strategiczne dla gminy inwestycje. 
Jak się okazuje w Poświętnem 
nie zawsze jest to możliwe. 
– W poprzedniej kadencji 
miała miejsce sytuacja, 
kiedy rada zablokowała 
wójtowi możliwość ubie-
gania się o zewnętrzne 
finansowanie na wodo-
ciąg bowiem z projektu 
budżetu zdjęła środki 
na projekty sieci wo-
dociągowej a to praktycznie 
uniemożliwiło składanie przez gminę 
wniosków do RPO na wodociąg w 
Woli Ręczajskiej, Kielczykowiźnie i 
Kolnie. Musieliśmy więc te miejsco-
wości zwodociągować w dużej części 
ze środków własnych. Gdyby nie 
było tej blokady ze strony rady to w 
tamtym okresie mogliśmy pozyskać 
cztery miliony złotych, co pozwoliło 
by na realizację wodociągu w tych 
miejscowościach – mówi Jolanta 

Sałańska, od trzech kadencji radna 
Gminy Poświętne, mieszkanka Rę-
czaj Polskich.

- Długo czekaliśmy, ale wreszcie 
mamy wodociąg, z czego jestem bar-
dzo zadowolony. Woda w mojej studni 
jest okropna, żółta i brudna. Nie 
nadaje się do spożycia. Do użytku do-

mowego przywożę wodę z Ciemnego. 
Piłem już wodę z naszego wodociągu, 
jest bardzo dobra i czysta. Rozwiąże 
dużo moich problemów domowych i 
gospodarskich – dodaje mieszkaniec 
gminy Ryszard Pazio.

Wójt Cymerman podkreśla, że 
możliwość współpracy pomiędzy 
organem stanowiącym (Radą) a 
organem wykonawczym (Wójtem, 
Burmistrzem czy Prezydentem) ma 

kluczową rolę dla rozwoju danej gmi-
ny. – Bez możliwości na współpracę 
i porozumienie rozwój gminy jest 
zagrożony - mówi. Te słowa znajdują 
potwierdzenie również w rozmowach 
z ekspertami, którzy zwracają uwagę 
na znaczenie harmonijnej współpracy 
dla rozwoju.

- Radni, blokując wyprzedzają-
ce działania gminy bądź działania 
planistyczne, skazują praktycznie 
gminę na odcięcie od możliwości 
pozyskania dodatkowych środków  na 
rozwój infrastruktury: drogowej, wo-
dociągowej, kanalizacyjnej, inwestycji 
w obiekty użyteczności publicznej, 
warto zacząć mówić o tym już, gdy 
zbliżamy się do końca obecnej kaden-

cji i za chwilę będziemy dokonywali 
nowych wyborów – dodaje prawnik 
od spraw samorządowych.

Podczas rozmowy radna Sałań-
ska kilkakrotnie powraca do po-
przedniej kadencji, przypominając  
częste problemy pojawiające się 
na linii rada – wójt. Jej zdaniem na 
szczęście dla gminy w tej kadencji 
takich sytuacji nie ma. – Wzajemne 
wsparcie jest bardzo ważne bo tylko 

dzięki współpracy rady i wójta można 
osiągnąć dobre dla mieszkańców 
efekty. Cieszę się, że w obecnej 
kadencji jest bez porównania lepiej. 
Dlatego i efekty są odczuwalne 
przez mieszkańców – mówi nasza 
rozmówczyni. – Dobiega końca 
realizacja wodociągu w Ręczajach 
Polskich i w Ręczajach Nowych o 
długości 10 km. Podłączenie do sieci 
zadeklarowało ok 190 gospodarstw 
obu miejscowości a gmina pozyskała 
na ten cel dofinansowanie w kwocie 2 
miliony 300 tys. Złotych – opowiada 
radna.

Warto zauważyć, że pomimo iż 
Gmina Poświętne jest gminą wiejską 
to odnotowuje, jako jedyna z gmin 

wiejskich w powiecie wołomińskim, 
przyrost mieszkańców. W ciągu 
ostatnich dwóch lat z 5 950 nastąpił 
wzrost do 6 200 osób. – A na prze-
łomie kolejnych dwóch lat, sądząc 
po ilości powstających  budynków 
mieszkalnych zapowiada się dalszy 
przyrost. Osiedlają się u nas rów-
nież nowe firmy, choćby ostatnio 
w Ręczajach Polskich – mówi wójt 
Cymerman.  Teresa Urbanowska   

gminy, którą zarządza od wielu lat. 
– Mieszkańcy różnych miejscowości 
z naszej gminy, a jest u nas aż 28 
sołectw, często zgłaszają problem 
jakości wody zarówno podczas spo-
tkań wiejskich jak też spotkań in-
dywidualnych. Ale nasza  gmina nie 
ma możliwości sfinansowania sieci 
wodociągowej z własnych środków. 
Dlatego staramy się o pozyskiwanie 
środków zewnętrznych, gdy tylko 
pojawia się taka możliwość w formie 
konkursu lub preferencyjnych kredy-konkursu lub preferencyjnych kredy-konkursu lub preferencyjnych kredy
tów – mówi wójt Cymerman.

Należy pamiętać, że aby gmi-
na mogła ubiegać się o dotacje w 
różnych, pojawiających się ostatnio 
coraz częściej konkursach, powinna 
mieć niemal gotową do tego celu 
dokumentację techniczną o której 
należy myśleć wcześniej planując 
strategiczne dla gminy inwestycje. 
Jak się okazuje w Poświętnem 
nie zawsze jest to możliwe. 
– W poprzedniej kadencji 
miała miejsce sytuacja, 
kiedy rada zablokowała 
wójtowi możliwość ubie-
gania się o zewnętrzne 
finansowanie na wodo-
ciąg bowiem z projektu 
budżetu zdjęła środki 
na projekty sieci wo-

- Długo czekaliśmy, ale wreszcie 
mamy wodociąg, z czego jestem bar-
dzo zadowolony. Woda w mojej studni 
jest okropna, żółta i brudna. Nie 
nadaje się do spożycia. Do użytku do-

zagrożony - mówi. Te słowa znajdują 
potwierdzenie również w rozmowach 
z ekspertami, którzy zwracają uwagę 
na znaczenie harmonijnej współpracy 
dla rozwoju.

- Radni, blokując wyprzedzają
ce działania gminy bądź działania 
planistyczne, skazują praktycznie 
gminę na odcięcie od możliwości 
pozyskania dodatkowych środków  na 
rozwój infrastruktury: drogowej, wo
dociągowej, kanalizacyjnej, inwestycji 
w obiekty użyteczności publicznej, 
warto zacząć mówić o tym już, gdy 
zbliżamy się do końca obecnej kaden

– W poprzedniej kadencji miała miejsce sytuacja, 
kiedy rada zablokowała wójtowi możliwość ubie-
gania się o zewnętrzne finansowanie na wodo-

ciąg bowiem z projektu budżetu zdjęła środki na 
projekty sieci wodociągowej. (...) Gdyby nie było 
tej blokady ze strony rady to w tamtym okresie 

mogliśmy pozyskać cztery miliony złotych, co 
pozwoliło by na realizację wodociągu w tych 
miejscowościach – mówi Jolanta Sałańska, 
od trzech kadencji radna Gminy Poświętne, 

mieszkanka Ręczaj Polskich.

Burmistrz Miasta Marki
działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn.zm.) informuję, 
że na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Urzędu Miasta 
Marki przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 w Markach zo-
stał wywieszony na okres 21 dni, począwszy od dnia 
12 kwietnia 2018 r. wykaz nieruchomości przeznaczo-
nej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz 
właściciela nieruchomości przyległej.

Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać  
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  

Urzędu Miasta Marki (pok. nr 28),  
lub telefonicznie pod nr (22) 781-10-03 wew. 310.
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Jedna drużyna?
Edward M. Urbanowski

Nie jest tak pięknie jak mówią w rządowej telewizji. Obóz dobrej zmia-
ny trzeszczy! Premier Mateusz Morawiecki uważa ministra Zbigniewa 
Ziobro za nielojalnego. Co złego, to Ziobro - taki zarzut słychać w kręgach 
zbliżonych do Mateusza Morawieckiego. Takie jest tłumaczenie większości 
wpadek premiera, kłopotów rządu i przecieków, które stają się utrapieniem 
PiS. Wśród stronników premiera narasta przekonanie, że Zbigniew Ziobro 
jest głównym hamulcowym rządu lub wręcz, że sypie piach w tryby pisow-
skiej machiny pracującej dziś dla Morawieckiego.

Przede wszystkim chodzi o ustawę o IPN. Ustawa ta powstała w Mi-
nisterstwie Sprawiedliwości, kierowanym przez Ziobrę. Powstała jeszcze  
w 2016 r., ale była przez niemal półtora roku trzymana w sejmowej zamrażar-
ce. Nieoficjalnie wiadomo, że to Ziobro zaproponował Jarosławowi Kaczyń-
skiemu odmrożenie jej i szybkie przyjęcie na początku 2018 r. Znajdujące 
się w niej zapisy o zakazie obwiniania Polski i Polaków za zbrodnie III Rzeszy 
miały być antidotum na reportaż telewizji TVN o polskich neonazistach.

Tyle, że wybuchł potężny międzynarodowy kryzys. Nie ma wąt-
pliwości, że ze skandalu wokół ustawy o IPN premier wyszedł 
bardzo mocno osłabiony na arenie międzynarodowej. Wielu jest  
w PiS takich, którzy twierdzą, że Ziobro celowo forsował ustawę o IPN, bo 
chciał wywołać międzynarodowy skandal, który uwikła i osłabi Morawiec-
kiego na samym początku jego rządów. I to mu się udało! Nie jest bowiem 
tajemnicą, że już od dwóch miesięcy Premier nie może się spotkać ze zna-
czącymi przedstawicielami administracji 
USA, na czym mu bardzo zależy.

Premier nie jest dłużny swojemu 
ministrowi. Odwołał kilku jego ludzi ze 
stanowisk wiceministrów. Zaś w cią-
gnącym się od wielu miesięcy sporze z 
Brukselą o łamaniu praworządności w 
Polsce, zaproponował daleko idące ustęp-
stwa kosztem ministra sprawiedliwości. 
Bez opinii kolegium sądu oraz Krajowej 
Rady Sądownictwa minister sprawiedli-
wości nie będzie mógł odwołać prezesa 
lub wiceprezesa sądu. Dziś Ziobro ma 
pełną dowolność dymisji. Dodatkowo 
Ziobrze zabrano prawo do decydowania, 
którzy sędziowie po osiągnięciu wieku 
emerytalnego będą nadal sądzić. Ma to 
robić prezydent. Morawiecki wymusił także na Ziobrze wycofanie się z 
bezkrytycznego stosunku do ustawy o IPN. Pod naciskiem premiera, Ziobro 
przesłał do badającego tę ustawę Trybunału Konstytucyjnego swą opinię 
podważającą część jej zapisów.

Zbigniew Ziobro reaguje na to jak zawsze: broni swoich ludzi i aktyw-
nością w ujawnianiu kolejnych afer. Sytuację Ziobry komplikuje jednak 
dodatkowo fakt, że przeciwko niemu coraz bardziej otwarcie występuje 
także Antoni Macierewicz, który atakuje Ziobrę za śledztwo smoleńskie 
prowadzone przez podległą ministrowi sprawiedliwości prokuraturę,  
a zwłaszcza za dobór zagranicznych ekspertów. Część z nich uważa bowiem 
za rosyjskich agentów!

Wydaje się, że prawdziwym powodem tej wojny jest walka o sukcesję po 
Jarosławie Kaczyńskim. Morawiecki i Ziobro już widzą się na miejscu Preze-
sa! Jarosław Kaczyński nie reaguje. Wygląda to tak, jakby lider PiS chciał mieć 
w partii oraz w rządzie wrogie sobie frakcje i ambitnych konkurentów, dzięki 
czemu może swobodnie dzielić i rządzić, wykorzystując te animozje. 

Niby nic nowego. Ale czy to tak miało wyglądać? 

Rozpoczęła się zbiórka pieniędzy 
na zrzutka.pl przeznaczonych na 
wykonanie rzeźby upamiętniającej 
najsłynniejszego wołomińskiego 
psa Miśka zwanego też Szeryfem. 
W wyniku akcji ma być wykonany z 
brązu odlew rzeźny psa naturalnej 
wielkości, który znajdzie swoje miej-
sce na terenie jednego z miniparków, 
które powstaną w ramach programu 
rewitalizacji miasta.

W Wołominie jeszcze chyba żad-
na akcja nie zjednoczyła tak wielu 
mieszkańców jak pomysł wykonania 
rzeźby psa Miśka lub, jak kto woli 
i pamięta, Szeryfa. Pomysł krążący 
w kuluarowych rozmowach miesz-
kańców od lat, który do przestrzeni 
publicznej trafił za sprawą Andrzeja 
Kazimierza Zycha wsparła Elżbieta 
Radwan, burmistrz Wołomina. Na 
realizację przedsięwzięcia potrzeba 
40 000,00 zł. Ruszyła akcja zbierania 
pieniędzy za pośrednictwem portalu 
zrzutka,pl.

Inicjatywa zyskała wielu zwo-
lenników. To wskazuje na po-
trzebę mieszkańców posiadania  
w przestrzeni miejskiej własnego 
symbolu, czegoś takiego, co spo-
woduje, że Wołomin będzie z tym 
symbolem indentyfikowany bowiem 
z przestrzeni miejskiej znikło już 
bezpowrotnie wiele wyróżników. 

„Grzybek”, „szubienica”, Huta Szkła 
Wołomin, Stolarka Wołomin, czołg i 
wiele innych żyją już tylko w pamięci 
mieszkańców i na niezbyt licznych 
fotografiach.

A próba podjęta przez załoge 
wołomińskiego Djchem Chemicals 
Poland SA by takim wyznacznikiem 
stał się czołg FT-17 spaliła na pa-

newce gdyż, podobnie jak rzeźba 
psa Miśka, nie uzyskała akceptacji 
wołomińskiej rady.

Czy potrzeba własnego wyznacz-
nika okaże się na tyle silna, że tym ra-
zem akcja się powiedzie, przekonamy 
się już wkrótce. Akcja na zrzutka.pl 
trwa a dołączyć do niej może każdy, 
kto uważa, że warto. Pierwsze pienią-
dze już wpłynęły

W Wołominie jeszcze chyba 
żadna akcja nie zjednoczyła tak 
wielu mieszkańców jak pomysł 

wykonania rzeźby psa Miśka 
lub, jak kto woli i pamięta, 

Szeryfa. Pomysł (...) który do 
przestrzeni publicznej trafił 

za sprawą Andrzeja Kazimie-
rza Zycha wsparła Elżbieta 

Radwan, burmistrz Wołomina. 
Na realizację przedsięwzięcia 

potrzeba 40 000,00 zł. 

Wielu jest w PiS takich, 
którzy twierdzą, że Ziobro 
celowo forsował ustawę 

o IPN, bo chciał wywołać 
międzynarodowy skandal, 

który uwikła i osłabi 
Morawieckiego na samym 

początku jego rządów.  
I to mu się udało! Nie jest 
bowiem tajemnicą, że już 

od dwóch miesięcy Premier 
nie może się spotkać ze 

znaczącymi przedstawicie-
lami administracji USA,

Wołomin – ruszyła zbiórka 
pieniędzy na rzeźbę  
psa Miśka - Szeryfa 

Teresa Urbanowska

Pod umową swoje podpisy złożyli 
burmistrz Elżbieta Radwan oraz 
dyrektor szpitala Andrzej Gruza. 
Obecne były również dr Ewa Dą-
dalska, ginekolog-onkolog, na od-
dziale której sprzęt będzie głównie 
wykorzystywany oraz wiceburmistrz 
Edyta Zbieć, która o pomyśle zakupu 
kriostatu rozmawiała podczas gru-
dniowej wizyty w szpitalu. Decyzję 
o przeniesieniu środków w budżecie 
podjęto na początku marca.

Kriostat to urządzenie, które 
umożliwia szybkie przeprowadze-

nie badania histopatologicznego, 
dzięki czemu podczas jednej 
operacji można od razu zdiagno-
zować niepokojące zmiany. To 
rozwiązanie lepsze dla pacjenta, 
ograniczające liczbę zabiegów. W 
niektórych przypadkach, dzięki 
możliwości szybkiej ingerencji, 
użycie kriostatu ratuje życie 
pacjentów. Jednak to nie jedyny 
sprzęt, który jest pilnie potrzebny 
w wołomińskim szpitalu.

Histeroskop to kolejne urzą-
dzenie, które wpłynie na poziom 

diagnostyki i leczenia. Sprzęt 
który jest na wyposażeniu szpitala 
jest bardzo wysłużony i ma ogra-
niczone możliwości i nie spełnia 
standardów naszych czasow. Za 
pomocą histeroskopu wykonu-
je się badanie ginekologiczne, 
które jest dużo dokładniejsze 
niż USG, w trakcie można rów-
nież pobrać wycinki do analizy. 
Rak szyjki macicy jest jednym z 
nowotworów, które późno dają 
objawy – dokładność i czas mają 
tu olbrzymie znaczenie. Na nowy 

histeroskop potrzebne jest około 
280 000 zł. Skąd wziąć pieniądze 
na zakup?

Wiceburmistrz Edyta Zbieć 
liczy, że za Wołominem pójdą 
inne gminy powiatu, które pro-
porcjonalnie dofinansują zakup 
nowego sprzętu dla szpitala. Bę-
dzie postulować o spotkanie w tej 
sprawie: „Powinniśmy się spotkać 
i porozmawiać. Szpital obsługuje 

pacjentów z całego powiatu, to do-
tyczy nas wszystkich”. Na terenie 
gmin Kobyłka, Marki, Ząbki, Zie-
lonka, Radzymin, Tłuszcz, Woło-
min, Dąbrówka, Jadów, Klembów, 
Poświętne i Strachówka mieszka 
blisko 240 tysięcy ludzi, którzy są 
potencjalnymi pacjentami Szpi-
tala Powiatowego. Wszyscy mamy 
interes w tym, żeby warunki i 
możliwości diagnostyczne uległy 
poprawie. Lepszy sprzęt to popra-
wa warunków pracy, a to z kolei 
przyciągnie specjalistów.

Uczestnicy spotkania – od lewej: Andrzej Gruza, Elżbieta Radwan, Ewa Dądalska, Edyta Zbieć

Gmina Wołomin  
dofinansowała szpital

10 kwietnia podpisano umowę o przekazanie dotacji w wysokości 50 000 złotych na zakup kriostatu 
dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. To pierwszy krok, jaki podjęła gmina 
Wołomin, aby poprawić możliwości diagnostyczne placówki, w której leczą się mieszkańcy.

GDDKiA przeprowadzi badania 
akustyczne w Markach

Jednym z najgorętszych tematów po otwarciu obwodnicy Marek jest hałas dobiegający z trasy. 
O polepszenie ochrony akustycznej od kilku lat starają się samorząd i mieszkańcy.

Od 2013 r. mieszkańcy i samo-
rządowcy starają się o zwiększe-
nie ochrony akustycznej wzdłuż 
obwodnicy Marek. Wnioski w tej 
sprawie otrzymywała m.in. Gene-
ralna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad, inwestor drogi S8. Po 
otwarciu trasy przewidywania, że 
hałas może być uciążliwy, potwier-
dziły się. Problem dotyczy nie tylko 
Marek, ale także Zielonki, Kobyłki, 
Wołomina i Radzymina. Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Au-
tostrad na niedawnym spotkaniu 
w Zielonce zadeklarowała, że 
na terenie Marek przyśpieszy 
badania akustyczne. Do ratusza 

trafiło niedawno pismo z oddzia-
łu warszawskiego z informacją i 
prośbą o zaopiniowanie miejsc, w 
których będą prowadzone badania. 
Przedstawiciele Urzędu Miasta 
sprawdzili te lokalizację. Co do 
zasady – są to miejsca najbardziej 
narażone na hałas: zarówno te, 
chronione już przez ekrany, jak i 
te, w których tych ekranów nie wy-
budowano. W piśmie do GDDKiA 
marecki ratusz zaproponował nie-
duże korekty dotyczące lokalizacji 
działań i zaznaczył, że badania 
powinny być prowadzone w dniu 
o największym natężeniu ruchu, 
w niekorzystnych warunkach at-

mosferycznych (duża wilgotność). 
Takie badanie trwa 24 godziny – 
zarówno w dzień jak i w nocy. Za 

przekroczenie dopuszczalnych 
norm hałasu nie są uznawane po-
jedyncze przekroczenia, ale wynik 
z całego okresu badania. Ważne 
jest, by badania było prowadzone 
przy pomieszczeniu z otwartymi 
oknami. W innym wypadku jego 
wynik jest weryfikowany w dół, a 
to może skutkować tym, że normy 
nie będą przekroczone. Wówczas 
GDDKiA nie będzie mieć man-
datu do podjęcia działań zapobie-
gających hałasowi.  

Niezależnie od badania GDD-
KiA własne certyfikowane badania 
natężenia hałasu zamierza prze-
prowadzić marecki ratusz. Red

Wiceburmistrz Edyta Zbieć 
liczy, że za Wołominem 
pójdą inne gminy powia-
tu, które proporcjonalnie 
dofinansują zakup nowego 
sprzętu dla szpitala. Będzie 
postulować o spotkanie w 
tej sprawie. – Powinniśmy 
się spotkać i porozmawiać. 
Szpital obsługuje pacjentów 
z całego powiatu, to dotyczy 
nas wszystkich – mówi.

Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad na 
niedawnym spotkaniu w 
Zielonce zadeklarowała, że 
na terenie Marek przyśpieszy 
badania akustyczne. Do ra-
tusza trafiło niedawno pismo 
z oddziału warszawskiego z 
informacją i prośbą o zaopi-
niowanie miejsc, w których 
będą prowadzone badania.
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– Od lat dbamy o to, aby 
mieszkańcy mogli podróżować 
bezpiecznie i komfortowo. 
Nowe pociągi będą nowo-
czesne i energooszczędne,  
a liczniejszy tabor pozwoli na 
zwiększenie częstotliwości 
ich kursowania na Mazow-
szu. (...) Wszystkie za-
mówione pociągi mają 
być produkowane na 
Mazowszu – w zakła-
dach firmy Stadler  
w Siedlcach – pod-
kreśla wicemar-

szałek Wiesław Raboszuk.  
– Dziś Koleje Mazowiec-
kie są najnowocześniejszym 
przewoźnikiem regionalnym  
w kraju. Tylko w zeszłym roku 
z ich usług skorzystało ponad 
62 mln osób, a dzięki realizo-
wanym inwestycjom jest też 
niekwestionowanym liderem 
pod względem liczby nowo-
czesnego taboru – dodaje.

 Spółka na realizację tej 
inwestycji ubiegała się o środki 
unijne w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020. Przed-
stawiciele Kolei Mazowiec-
kich oraz Centrum Unijnych 
Projektów Transportowych 

podpi- sali cztery 
umowy na 580 mln zł dofi-
nansowania na zakup nowego 
taboru.

– (...) zakup nowego taboru 
zdecydowanie poprawi ofertę 
przewozową Kolei Mazo-
wieckich. Po dostarczeniu 
pojazdów komfort podróżo-
wania koleją na Mazowszu 
będzie zatem jeszcze lepszy. 
(...) – mówi Robert Stępień, 
prezes zarządu Kolei Mazo-
wieckich.

Na „Zakup 16 sztuk no-
wych pięcioczłonowych Elek-
trycznych Zespołów Trakcyj-
nych”, które od 2022 roku będą 
obsługiwały trasę pomiędzy 
Warszawą i Tłuszczem prze-
znaczono 413,61 mln zł, z 
czego kwota dofinansowania 
to 168,07 mln zł.

Na „Zakup  
16 sztuk nowych 
pięcioczłonowych 
Elektrycznych Ze-
społów Trakcyjnych”, 
które od 2022 roku 
będą obsługiwały  
trasę pomiędzy  
Warszawą i Tłuszczem 
przeznaczono  
413,61 mln zł

W styczniu br. Koleje Mazowieckie podpisały umowę 
ramową na zakup 71 elektrycznych zespołów trak-
cyjnych, które dostarczy Stadler Polska Sp. z o.o. 
Koszt zakupu to ponad 2,2 mln zł brutto. Niestety, na 
trasie Warszawa – Tłuszcz pojawią się one dopiero 
w 2022 roku

16 sztuk nowych 
pociągów na trasie 
Warszawa – Tłuszcz 
dopiero w 2022 r.

N
ow

e pociągi dopiero w
 2022 roku

Szef  resortu ener-
gii Krzysztof Tchórzew-
ski podczas czwartkowej 
konferencji wskazał, że 
koszty gazu dla gospo-
darstw domowych spada-
ją. Od 2015 r. spadły one  
o 11 proc. Podkreślał, że Pol-
ska musi zwiększyć dostęp-

ność gazu, 
który jest 
pal iwem 
e k o l o -
g icznym  
i niskoemi-
syjnym.

„Chcemy 
pomóc polskim 
rodzinom, by „kop-
ciuchy” zamienić na piece 
gazowe - powiedział mi-
nister energii Krzysztof 
Tchórzewski.

Prezes PGNiG Piotr 
Woźniak podkreślił, że jest 
to program pilotażowy, ale 
jeśli się będzie dobrze roz-
wijał, będzie kontynuowany. 
W jego opinii ważne jest, 

że został połączony z Kartą 
Dużej Rodziny.

W ramach ogólnopol-
skiego programu PGNiN 
„Dofinansowanie nawet do 
3 tys. zł” dopłaty na wymianę 
kotła gazowego na ekologicz-
ne ogrzewania gazowe może 
uzyskać 11 tys. gospodarstw 
domowych. 10 tys. z nich ma 
szansę otrzymać wsparcie 
do 1 tys. zł. na zakup kotła, a 
tysiąc rodzin posiadających 

Kartę Dużej Rodziny 
może liczyć na wyższe 
dofinansowanie.

Wnioski na do-
finansowanie bę-
dzie można składać  

w Biurach 
O b s ł u -

g i  K l i e n t a 
PGNiG Obrót 

Detaliczny od 2 
maja br. Wszystkie 

osoby zainteresowane dofi-
nansowaniem będą musiały 
zlikwidować dotychczasowe 
źródło ciepła na paliwo stałe, 
a także zakupić i zainstalo-
wać jako źródło ogrzewania 
kocioł kondensacyjny zasila-
ny paliwem gazowym. 

Źródło: Codzienny Serwis  
Informacyjny PAP

Dopłaty na wymia-
nę kotła gazowego 

na ekologiczne 
ogrzewania 

gazowe może 
uzyskać 11 
tys. gospo-

darstw 
domo-
wych. 

PGNiG rusza z programem dopłat dla osób, które zdecy-
dują się na wymianę kopciucha na piec gazowy. Będzie 
mogło z niego skorzystać 11 tys. gospodarstw domo-
wych. Dofinansowanie może wynieść nawet 3 tys. zł.

Program dopłat  
na wymianę  
kopciuchów  
na piece gazowe

 pozbyć się „kopciucha”

Nie ma  
żadnej wolty

O układzie sił w jadowskiej radzie, trudnym budżecie gminy na 2018 rok i 
podsumowaniu dobiegającej końca kadencji z wieloletnim radnym gminnym 
Rafałem Rozparą, rozmawia Teresa Urbanowska.

– Ostatnie miesiące powoli do-
biegającej do końca kadencji 
to w samorządach na ogół czas 
wzmożonych podsumowań  
tego co się przez ostatnie lata 
działo. Odnoszę wrażenie, że 
w Jadowie wygląda to nieco 
inaczej niż przykładowo w 
Wołominie, czy w Kobyłce bo 
raczej nie krytykujecie w czam-
buł dotychczasowych działań 
gminy, ale zaczynacie stawiać 
wymagania. Czy nie jest za 
późno na taką woltę?
– Pani Redaktor, nie jest to żad-
na wolta. Po prostu niektórym 
radnym otworzyły się oczy, że 
są wykorzystywani. Pochwalamy 
i popieramy te działania gminy, 
które na to zasługują, ale jed-
nocześnie mówimy o tym, co się 
nam nie podoba.
– Można powiedzieć, że przez 
całą kadencję Dariusz Ko-
koszka, wójt Jadowa miał 
komfortową sytuację. Posia-
dał większość w Radzie. Co 
takiego się wydarzyło, że ta 
większość stopniała i jak dziś 
rozkładają się głosy w jadow-
skiej radzie?
- Jak rozkładają się dziś głosy w 
Radzie - tego nikt nie wie, przy 
każdym głosowaniu większość 
może wyglądać inaczej. A to, że p. 
wójt Kokoszka utracił większość 
wynika z tego, że chciał aby radni 
głosowali tak, jak on to sobie 
zaplanował, nie ustalając tego 
wcześniej z tymi radnymi.
– Tym co łączy Jadów z innymi 
samorządami w końcowej fa-
zie kadencji to spór o kształt 
budżetu. Czy to jest ten 
element, który zaważył 
na przepływie popar-
cia?
– Budżet to najważ-
niejsza uchwała w 
danym roku dla 
wszystkich radnych 
i wszyscy, którzy 
tego potrzebu-
ją powinni być w 
nim uwzględnieni. 
Niestety w projek-
cie budżetu na rok 
2018 tak nie było. 
Znowu niektóre 
wsie zostały po-
minięte. To dlate-
go radni podjęli działania, aby 
dokonać zmian w tym projek-
cie. Większość, która powstała, 
zjednoczyła się a także została 
zachęcona przez swoich wybor-
ców do poparcia propozycji, w 
których ich miejscowości zostały 
uwzględnione.
– Nie ukrywam, że lubię Jadów. 
Wysoko ceniłam pracę Gminne-
go Centrum Kultury pod prze-
wodnictwem dyrektor Haliny 
Filemonowicz. Byłam na kilku 
samorządowych spotkaniach w 
Waszej Gminie i odnoszę wraże-

nie, że Wasze spory są bardziej 
personalne niż ideowe. A jak tą 
sytuację ocenia Pan, wieloletni 
samorządowiec i społecznik 
zaangażowany w wiele orga-
nizacji?
– My również bardzo wysoko 
oceniamy pracę p. Haliny Filemo-
nowicz na stanowisku dyrektora 
GOK w Jadowie, i bardzo nas za-
smuca i zadziwia fakt, że p. wójt 

poprowadził sprawy w ten sposób, 
że p. Filemonowicz dyrektorem 
już nie jest. Jeśli chodzi o spory 
czy są one ideowe czy personalne 
to wydaje mi się, że my po prostu 
bardziej je postrzegamy przez pry-
zmat poszczególnych osób, ale tak 
naprawdę chodzi w nich o to, jak 
wydajemy pieniądze gminne, czy je 
szanujemy, czy jesteśmy sprawie-
dliwi i gospodarni w ich wydawa-
niu, czy nie faworyzujemy jednych 
miejscowości kosztem innych.  
Jak dotąd nasze spory zawsze 
kończyły się kompromisem, mam 

nadzieję, że i tym razem tak bę-
dzie.
– Podczas prac nad uchwałą bu-
dżetową jak i w trakcie sesji bu-
dżetowej postawiliście żądania 
wprowadzenia kilku inwestycji. 
O które z nich „walczyliście”. 
Rozumiem, że uważacie je za 
realne do realizacji. Czy potrafi 
Pan określić jak bardzo zmieniły 
one kształt budżetu?

– Te inwestycje, które my jako 
radni wprowadziliśmy do budżetu: 
• budowa drogi Szewnica - Sitne 
ul. Kwiatowa •  budowa ul. Dłu-
giej w Urlach • budowa drogi 
w Nowinkach działka nr 20 (za 
szkołą) • budowa drogi w Sulejo-
wie ul. Słoneczna • modernizacja 
ulicy Kostrzewy w Adampolu 
• modernizacja remizy OSP w 
Jadowie • rozbudowa kanalizacji 
sanitarnej (projekt) • przebudowa 
drogi - ul. Spokojna w Zawiszynie 

• budowa ul. Cichej w Sitnem 
• budowa drogi Bor-

ki - Warmijaki • 

zakup samochodu pożarniczego 
- średniego dla OSP w Starowoli 
zwiększyły kwotę środków na 
inwestycje poprzez przesunięcie 
ich z wydatków bieżących. Kształt 
budżetu z tego powodu oczywi-
ście uległ zmianie ale w naszej 
ocenie jest to zmiana na lepsze 
gdyż uwzględniono inwestycje w 
miejscowościach, w których nic 
albo prawie nic przez ostatnie 4 
lata nie było zrobione. Uważamy, 
że wprowadzone inwestycje są 
realne do realizacji i przyczynią 
się do znacznego, równomierne-

go rozwoju gminy i przyśpieszą 
realizację zadań, na które czekają 
mieszkańcy.
– Wiem, że jest Pan zachęcany 
do startu w wyborach jako kan-
dydat na wójta Jadowa, jednak 
nie padła jeszcze z Pana strony 
deklaracja. Czy rozważa Pan 
taką ewentualność? 
– Oczywiście rozważam taką 
możliwości, tym bardziej, że wy-

nika ona podczas wielu rozmów z 
mieszkańcami, ale na razie żadnej 
decyzji nie podjąłem. Uważam, 
że nikt nie wygrywa wyborów 
sam, jeśli jest drużyna, która chce 
coś zrobić dla dobra wszystkich 
mieszkańców gminy a nie tylko 
poszczególnych wsi, wtedy warto 
startować. W chwili obecnej roz-
mawiamy i szukamy kandydatów 
na radnych, o wójcie jeszcze nie 
zdecydowaliśmy.
– Czym zakończyła się batalia 
o nadanie imienia szkole w 
Urlach  wieloletniej dyrektor tej 
placówki Pani … Paśkudzkiej? 

- Batalia tak naprawdę nie doty-
czyła nadania szkole imienia p. 
Paśkudzkiej, ponieważ takiego 
wniosku nie było. Ze strony szkoły 
wpłynął wniosek o nadanie szkole 
imienia p. Korczaka, czemu liczni 
mieszkańcy z okręgu szkolnego 
Urli mocno i wyraźnie się sprze-
ciwiali. W chwili obecnej wniosek 
ten nie przeszedł i procedura musi 
zacząć się od nowa - oczywiście 
jeśli szkoła będzie tego chciała. 
My ze swej strony dalej będziemy 
pracować nad upamiętnieniem 
postaci p. Paśkudzkiej.

– Jak rozkładają się dziś głosy w Radzie - 
tego nikt nie wie, przy każdym głosowaniu 
większość może wyglądać inaczej. A to, że 

p. wójt Kokoszka utracił większość wynika z 
tego, że chciał aby radni głosowali tak, jak 
on to sobie zaplanował, nie ustalając tego 

wcześniej z tymi radnymi. (...) Budżet to 
najważniejsza uchwała w danym roku dla 
wszystkich radnych i wszyscy, którzy tego 

potrzebują powinni być w nim uwzględnieni 
– mówi Rafał Rozpara, radny Gminy Jadów.
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Wyniki zaprezentowano  
w środę 4 kwietnia 2018 roku 
w siedzibie WIOŚ w Warszawie 
na spotkaniu z przedstawi-
cielami Urzędu Marszałkow-
skiego, Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad  
i Grzegorza Dudzika,  burmi-
strza Zielonki

Badania w Radzyminie 
nie wykazały przekroczenia 
norm. Natomiast w Zielonce 
jedno z dwóch badań w nocy 
wykazało przekroczenie norm 
o 1,7 db. Jest to przekrocze-
nie niewielkie, ale skutkują-
ce rozpoczęciem procedury  
o wydanie decyzji o zwiększe-
niu ochrony od hałasu.

Zgodnie z ustaleniami z 
WIOŚ, Miasto Zielonka zleci w 
najbliższym czasie dodatkowe 
badania hałasu, które zostaną 

dołączone do wspólnego wy-
stąpienia gmin do Wojewódz-
kiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska.

W możliwie krótkim termi-
nie WIOŚ przekaże wyniki tych 
badań do Marszałka, który na 
ich podstawie powinien wydać 
decyzję nakazującą dobudowa-
nie ekranów.

Obecni na spotkaniu 
przedstawiciele GDDKiA 

potwierdzili, że po wyda-
niu przez Marszałka decyzji 
o zwiększeniu ochrony od 
hałasu, zlecą wykonawcy do-
budowanie ekranów. Należy 
zastrzec, że do instalacji do-
datkowych ekranów jeszcze 
w tym roku, może dojść tylko 
pod warunkiem, że nie zosta-
ną wniesione odwołania do 
decyzji Marszałka. Gdyby do-
szło do odwołań cała procedu-
ra znacznie się przeciągnie.

– Nasze starania o poprawę 
ochrony przed hałasem w oko-
licach Trasy S8 prowadzimy 
na dwóch ścieżkach. Pierw-
sza to doprowadzanie ochro-
ny hałasowej do poziomów  

z obowiązujących norm. Nie-
stety, wyniki badań pokazują, 
że dzisiejsze normy są zbyt 
łagodne. Stąd nasze zabiegi  
o rzetelną rządowo-parlamen-
tarną dyskusję nad wysokością 
norm. Tylko zmiana w tym 
zakresie mogłaby przynieść 
prawdziwa ciszę w okolicach 
trasy - powiedział po spo-
tkaniu burmistrz Grzegorz 
Dudzik.

– (...) wyniki badań poka-
zują, że dzisiejsze normy 
są zbyt łagodne. Stąd 
nasze zabiegi o rzetelną 
rządowo-parlamentarną 
dyskusję nad wysoko-
ścią norm – mówi 
Grzegorz Dudzik, 
burmistrz Zielonki

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 
przedstawił wyniki pierwszych badań natężenia 
hałasu przy trasie S8  przeprowadzonych w Zie-
lonce i Radzyminie w marcu bieżącego roku.

Wyniki pierwszych 
badań hałasu  
przy S8 w Zielonce

w
alka o ciszę trw

a

Bezpieczeństwo  
drogowe w Ząbkach

Memoriał im. Pułkownika
Jarosława Florczaka

O nowych inwestycjach drogowych i niebezpiecznym skrzyżowaniu w Ząbkach ze Sławomirem 
Pisarczykiem, radnym powiatowym rozmawia Aleksandra Olczyk

Jarosław Florczak był uczniem Szkoły Podstawowej nr 5 w Wołominie i zawodnikiem klubu siat-
karskiego Huragan. Zginął na służbie 10 kwietnia 2010 roku podczas lotu do Smoleńska.

– Jakie inwestycje powiatowe będą 
realizowane w 2018 roku?
– Może zacznę od inwestycji, która 
została wprowadzona na ostatniej 
sesji Rady Powiatu Wołomińskiego, 
22 marca 2018 r. i dotyczy „Budo-
wy wyniesionego skrzyżowania na  
ul. Wojska Polskiego i Jana III So-
bieskiego w Ząbkach”. Ponieważ na 
powyższym skrzyżowaniu dochodzi 
do licznych kolizji drogowych, poprzez 
wymuszanie pierwszeństwa przez 
samochody jadące podporządko-
waną drogą gminną, wystąpiliśmy  
z koleżanką Małgorzatą Zyśk, rów-
nież radną powiatową, do Starostwa  
w Wołominie z wnioskiem o poprawę 
bezpieczeństwa na wspomnianym 
skrzyżowaniu. W tym miejscu doszło 
już do kilku groźnych wypadków 
oraz uszkodzenia ogrodzenia nie-
ruchomości graniczącej z pasami 
drogowymi. Jest to sytuacja szczególnie 
niebezpieczna, gdyż może prowadzić  
do ciężkiego wypadku z udziałem 
pieszych.
– A czy władze Ząbek zauważyły 
ten problem, czy coś z tym posta-
nowiły zrobić?
– Burmistrza Robert Perkow-
ski złożył wniosek do starosty Ka-
zimierza Rakowskiego już na po-
czątku listopada 2017 r., zabiegał  
o poprawę bezpieczeństwa na tym 
skrzyżowaniu i zwrócenie uwagi 
odpowiednim służbom Starostwa 
w celu wypracowania rozwiązania, 
które poprawiłoby bezpieczeństwo  
w ruchu drogowym. My ściśle współ-
pracujemy z urzędem w Ząbkach  
i w ślad za tym także wystosowa-
liśmy wniosek i dwie interpelacje 
(jedną wspólnie z władzami Ząbek)  
o szybkie i zdecydowane rozwiązanie 
problemu bezpieczeństwa na skrzy-

żowaniu drogi powiatowej Wojska 
Polskiego z drogą gminną Jana III 
Sobieskiego.
– A więc cel został osiągnięty 
dzięki wspólnym staraniom bur-
mistrza Roberta Perkowskiego  
i was jako radnych powiatowych? 
- Tak, wspólne działanie jest zawsze 
bardziej skuteczne, bo będąc na miej-
scu w Powiecie możemy zabiegać  
o to, czego potrzebuje nasza gmina 

i jej mieszkańcy. Przebudowa wspo-
mnianego skrzyżowania z uwagi na 
ograniczenie w ruchu drogowym, 
przewidziana jest na okres wakacji, ale 
wcześniej zostanie wykonana doku-
mentacja projektowa.
– Czy to jedyna inwesty-
cja, która będzie realizo-
wana przez Powiat jeszcze  
w tym roku?
- Nie, w budżecie Powiatu Wołomiń-
skiego na rok 2017 r. dla Ząbek została 
zaplanowana „Budowa ulic Drewnic-
kiej i Kochanowskiego wraz z odwod-
nieniem”. Przetarg na realizację tej in-
westycji ogłaszany był trzykrotnie. Taka 

jest teraz sytuacja na rynku budowla-
nym. Za pierwszym razem do przetar-
gu nie zgłosił się żaden wykonawca. W 
drugim postępowaniu przetargowym 
firma, która złożyła ofertę nie spełniała 
części kryteriów przetargowych. Sku-
tek był taki, że zbliżał się koniec roku,  
a termin realizacji przesuwał się. 
Złożyłem wspólnie z radną Małgo-
rzatą Zyśk kolejne pisma, aby środki 
przeznaczone na budowę Drewnickiej  

i Kochanowskiego w roku 2017, 
zostały dodane do kwot zabezpie-
czonych na powyższą inwestycję  
w 2018 r. W naszych działaniach wspie-
rał nas burmistrz Robert Perkowski. 
Środki finansowe z lat 2017 i 2018 
zostały zsumowane i umieszczone 
w budżecie jako zadanie dwuletnie. 
Trzecie postępowanie przetargowe 
zakończyło się pomyślnie, 12 grudnia 
2017 roku wyłoniono wykonawcę  
i podpisano umowę na realizację inwe-
stycji. Jak tylko na to pozwolą warunki 
atmosferyczne, budowa tak oczekiwa-
nej przez mieszkańców Ząbek drogi 
zostanie rozpoczęta.

– Ale budowa tej drogi powiatowej 
rozpoczęła się chyba znacznie 
wcześniej, jak sięgam pamięcią to 
było to w 2015 roku?
– Tak, zgadza się. Przebudowa ulic: 
Szpitalnej, Drewnickiej i Kochanow-
skiego była priorytetem zarówno dla 
Urzędu Miasta Ząbki, jak i dla nas, 
radnych powiatowych. Pierwszy  etap 
budowy ul. Szpitalnej rozpoczął się  
w 2015 roku. Wtedy to rozpoczęta 
inwestycja, po wyczerpaniu zabezpie-
czonych środków, została niefortunnie 
zakończona przewężeniem. które 
mogło być powodem kolizji. Wysto-
sowałem razem ze wspomniana już 
koleżanką radną szereg wniosków 
i interpelacji, do starosty, zarządu  
i radnych powiatu, aby w trybie pilnym 
zabezpieczyć środki i kontynuować 
budowę. Dzięki podjętym staraniom 
ul. Szpitalna do skrzyżowania z ul. 
Narutowicza, na początku 2016 r. 
została zakończona. W sierpniu i we 
wrześniu 2015 r., złożyliśmy wnioski 
do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 
oraz budżetu Powiatu Wołomińskiego 
na 2016 r., na przebudowę ciągu 
ulic Drewnicka- Kochanowskiego.  
W projekcie budżetu zarząd powiatu 
inwestycji nie umieścił. Napisaliśmy 
interpelację i otrzymaliśmy odpowiedź, 
że kontynuacja będzie możliwa, jeśli 
uda się zabezpieczyć środki. W sierpniu 
i wrześniu 2016 r. ponownie złożyliśmy 
wnioski do WPI i budżetu Powiatu Wo-
łomińskiego na lata 2017 i 2018. Dzisiaj 
mogę powiedzieć, że nasze wspólne 
działania przyniosły oczekiwany efekt, 
wkrótce budowa tych dróg będzie 
kontynuowana.
– Dziękuję Panu za rozmowę  
i życzę powodzenia w pracy samo-
rządowej.
– Dziękuję bardzo.

– (...) Przebudowa skrzyżowa-
nia (drogi powiatowej Wojska 
Polskiego z drogą gminną 
Jana III Sobieskiego w 
Ząbkach - przyp. red.) z uwagi 
na ograniczenie w ruchu dro-
gowym, przewidziana jest na 
okres wakacji, ale wcześniej 
zostanie wykonana doku-
mentacja projektowa – mówi 
Sławomir Pisarczyk, radny 
Powiatu Wołomińskiego.

Osobom związanym z siatkówką, przy-
jaciołom, znajomym płk. Jarosława Florcza-
ka nie muszę tego wyjaśniać. Pozostałym 
wspomnę tylko, że Jarek - pozwalam sobie 
tak o nim mówić, bo miałam okazję znać go 
osobiście - był uczniem Szkoły Podstawowej 
nr 5 w Wołominie i zawodnikiem klubu 
siatkarskiego Huragan.

Tak jak wielu innych młodych chłopa-
ków w latach siedemdziesiątych trenował 
siatkówkę w klubie siatkarskim Huragan 
Wołomin. Pasja takich trenerów jak Andrzej 
Doktorski, Karol Moczydłowski, Mieczy-
sław Rosłan przyciągała do tego sportu. 
Wielu młodych chłopców poświęcało swój 
czas tej wspaniałej sportowej pasji, nawią-
zywały się tam nowe znajomości, przyjaźnie. 
Na boisku i poza nim uczyli się wzajemnego 
szacunku, współpracy w grupie, lojalności 
i zdrowej sportowej rywalizacji. I tak siat-
karskie boisko połączyło losy:  Sławomira 
Bujniaka, Roberta Dołowego, Tomasza 
Kielmansa, Zbigniewa Kułaka, Andrzeja 
Pielacha, Dariusza Pabijana, Waldemara 
Penara,  Andrzeja Rostka, Adama Trzciń-
skiego, Krzysztofa Walczuka i wielu wielu 
innych . Losy Jarka, tak jak innych młodych 
siatkarzy z tego okresu, to czas obowiązko-
wej służby wojskowej, a potem realizacji 
różnych życiowych wyborów. Po otrzymaniu 
propozycji z Biura Ochrony Rządu Jarek 
swoje życie zawodowe poświęcił - w do-
słownym tego słowa znaczeniu - ochronie 
najważniejszych osób w państwie.

Zginął na służbie 10 kwietnia 2010 roku 
podczas lotu do Smoleńska.

Zbigniew Kułak, obecnie trener i 
wychowawca młodzieży, kolega Jarka z 

siatkarskiego boiska zastanawiał się nad 
uczczeniem jego pamięci. Narodziła się 
myśl organizowania corocznych rozgrywek 
dla najmłodszych siatkarzy - tak powstał 
Memoriał im. płk. Jarosława Florczaka. 
Co roku jako Uczniowski Klub Spor-
towy Piątka gościmy wielu uczestników 
tego wydarzenia. Są to drużyny z czoło-
wych klubów siatkarskich Mazowsza: 
MDK - Warszawa, MOS-Wola, Plas-W-wa, 
Czarni - Radom, drużyny z Wyszkowa, 
Tłuszcza, Ostrołęki, Łodzi, Mrozów, 
Siedlec, Białegostoku. Mieliśmy też gości 
z Będzina i Ełku a w tym roku ugościmy 

siatkarzy z Gdańska i Bzury Ozorków.  
W zależności od tego, jak w danym roku 
przebiegają klubowe rozgrywki ogólno-
polskie Kinder, gościmy różne zespoły. 
Uśmiech grających dzieci, rodziny, a przede 
wszystkim córki płk. Florczaka, wdzięcznej 
za to, że pamięć o jej ojcu jest wciąż żywa, to 
dla nas największa nagroda i mobilizacja do 
tego, żeby działać dalej. Dziś z perspektywy 
lat, różnych wydarzeń, doświadczeń, ocen 
i opinii, które do nas docierają, myślę, że 
jest to najlepsza forma uczczenia pamięci 
„Florka”. Bez względu na zmiany politycz-
ne w kraju, co roku urzędnicy wysokiego 

szczebla nie odmawiają nam wsparcia dla 
tego ważnego dla siatkówki? miasta? wyda-
rzenia. Od lat patronat nad Memoriałem 
obejmuje: Minister Sportu i Turystyki, 
Polski Związek Piłki Siatkowej,do tej pory 
patronat obejmował BOR a z racji likwidacji 
tej formacji w tym roku będzie to SOP Służ-
ba Ochrony Państwa. Współorganizatorem 
tegorocznego wydarzenia jest Starostwo 
Powiatowe w Wołominie.

Przyjaciele Jarka - czy to z siatkarskiego 
boiska, czy ze służby w BOR - wspierają 
nas pracą, wiedzą, zaangażowaniem i 
niejednokrotnie sponsoringiem. Pomaga-
ją nam także lokalne urzędy: Starostwo, 
Gmina Wołomin, Szkoła, Ośrodek Sportu 
i Rekreacji Huragan i liczni wolontariusze 
oraz ludzie dobrej woli.

Tegorocznemu memoriałowi  tak 
jak każdemu poprzedniemu  towarzyszy 
wydarzenie niespodzianka. Mieliśmy mię-
dzy innymi :  pokaz sprzętu BOR, pokazy 
technik walki w wykonaniu utytułowanych 
zawodniczek BOR .

 Plakat z planem imprezy już wkrótce. 
Zaczynamy 21 kwietnia w SSP 5 Wołomin 
przy ul. Lipińskiej  16, wręczenie nagród 
dla zwycięzców o 17.00 a godz. 18.00 
wydarzenie niespodzianka . Pamiętajcie: „ 
Gramy dla Florka”. 

Główny organizator Memoriału –  
Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”pow-
stał w roku 2011.

Szkoli chłopców z klas IV-VI w piłce 
siatkowej. Są to na dzień dzisiejszy głównie 
dzieci uczęszczające do Sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 5 w Wołominie. 

Bronisława Kułak 

„Florek” - Jarosław Florczak (ur. 
w 1969 w Warszawie, zm. 10 kwietnia 
2010 w Smoleńsku) – podpułkownik 
Biura Ochrony Rządu.

W latach 1976-1984 był uczniem 
Szkoły Podstawowej nr 5 w Wołominie 
(klasa o profilu sportowym), należał do 
drużyny siatkarskiej.

W latach 1984-1989 uczęszczał do 
Technikum Elektrycznego w Zielonce. 
W szkole średniej był sędzią koszykówki 
damskiej.

W BOR służył 21 lat. W tym czasie 
był m.in. w grupie chroniącej premier 
Hannę Suchocką, premiera Walde-

mara Pawlaka, prezydenta Aleksandra 
Kwaśniewskiego . Podczas wizyty Jana 
Pawła II był w grupie chroniącej. Był 
konsultantem ds. BOR - serialu Ekipa. 
W 2007 roku przeszedł na emeryturę, 
z której wrócił jednak na prośbę szefa 
BOR. Podczas obchodów katyńskich 
koordynował i nadzorował akcję BOR.

Pasjonował się siatkówką; był 
członkiem reprezentacji BOR w tej 
dyscyplinie.

Zginął 10 kwietnia 2010 w kata-
strofie polskiego samolotu Tu-154 w 
Smoleńsku w drodze na obchody 70. 
rocznicy zbrodni katyńskiej. Był naj-

wyższym stopniem funkcjonariuszem 
BOR, który poniósł wówczas śmierć. 
Pośmiertnie został awansowany na 
stopień pułkownika BOR. Został 
pochowany 21 kwietnia 2010 roku na 
cmentarzu w podwarszawskich Ząb-
kach. Miał żonę i jedną córkę.

Ordery i odznaczenia: 
• Krzyż Kawalerski Orderu Odrodze-
nia Polski • Brązowy Krzyż Zasługi 
• Brązowy Medal „Siły zbrojne w Służ-
bie Ojczyzny” • Odznaka Honorowa 
BOR • Gwiazda Iraku

„Florek” 
Jarosław Florczak

Memoriał to forma uczczenia pamięci godna propagowania
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24 marca br. na hali przy Szkole Podstawowej im. Cypria-
na Kamila Norwida w Dąbrówce odbył się Turniej Drużyn 
Mieszanych w Piłce Siatkowej 

Turniej Drużyn Mieszanych 
w Piłce Siatkowej

Turniej został objęty 
honorowym patronatem 
Wójta Gminy Dąbrówka 
Radosława Korzeniewskie-
go. Do turnieju zgłosiło się 
siedem drużyn, w każdym 
zespole przez cały mecz na 
boisku musiały przebywać 
minimum trzy panie. Zgło-
szone zespoły rozlosowano 
do dwóch grup, gdzie grano 
systemem „każdy z każ-
dym”, do dwóch wygranych 
setów. Za każdy rozegrany 
mecz drużyny zdobywały 
punkty, odpowiednio: 

wygrana 2:0 – 3 pkt., wygra-
na 2:1 – 2 pkt., przegrana 
1:2 – 1 pkt., przegrana 0:2 
– 0 pkt. Wszystkie zespoły 
prezentowały wysoki po-
ziom, natomiast najlepiej 
zaprezentowali się zawod-
nicy z „Czarnej Skry”, któ-
rzy byli bezkonkurencyjni  
w rozgrywkach, wygrywając 
po raz kolejny cały turniej. 
Drugie miejsce zajął ze-

spół „Śnieżynek”, a trzecie 
zespół „Adamy”. Po zakoń-
czeniu zmagań sportowych 
przyszedł czas na rozdanie 
pucharów oraz medali. Ze-
społy, które zajęły miejsca 
od czwartego do siódmego, 
otrzymały okazałe puchary 
oraz piłki siatkowe. Pierw-
sze trzy zespoły otrzymały 
medale,  puchary oraz piłki 
siatkowe. Za ufundowanie 
nagród raz jeszcze dzię-
kujemy Wójtowi Gminy 
Dąbrówka Rado-

sławowi Korzeniewskie-
mu, który objął rozgrywki 
honorowym patronatem. 

Kolejność końcowa 
turnieju Drużyn Miesza-
nych w Piłce Siatkowej: 
1.Czarna Skra; 2.Śnie-
żynki; 3.Adamy; 4.Mło-
dzi i Ambitni; 5.X Team; 
6.Młodsi i Ambitniejsi; 7. 
Black Team
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Wszyscy uczestnicy  
turnieju Drużyn Mieszanych  

w Piłce Siatkowej reprezentowali wyso-
kie zaangażowanie

W niedzielę, 8 kwietnia, zakończyły się rozgrywki 
półfinałowe Mistrzostw Polski Seniorów w unihoke-
ju. Przeciwnikiem MUKS Zielonka była drużyna KS 
Gorący Potok Szarotka Nowy Targ. Do wyłonienia 
lepszej drużyny potrzebne były aż 3 mecze.

MUKS Zielonka  
w finale  
Mistrzostw Polski!

W pierwszym meczu ro-
zegranym w sobotę, 17 marca 
2018 roku w Nowym Targu  
po bardzo wyrównanej walce 
MUKS  Zielonka uległ Szarot-
ce dopiero w dogrywce.  

KS Gorący Potok Szarotka 
Nowy Targ – MUKS Zielonka  
5–4 (1-1) (2-2) (1-1) (1-0) 
dogr. Bramki dla Zielonki:  
Dzianis Rahovik – 1, Mateusz 
Kowalski – 1, Michał Sieńko 
– 1 oraz  Andrzej Kryński – 
1. Najlepszy zawodnik: 
Michał Sieńko

Mecze rewanżowe 
zostały rozegrane w  
dniach 7–8 kwiet-
nia w Zielonce.  

Sobotni mecz 
zakończył się zwy-
cięstwem MUKS  

Zielonka  5–1. O losie meczu 
zdecydowała głównie trzecia 
tercja wygrana przez Zielonkę 
5:0. MUKS Zielonka – KS 
Gorący Potok Szarotka Nowy 
Targ 5 – 1  (1-0) (0-0) (5-0); 
Bramki dla Zielonki: Jakub Ry-
dzewski – 1, Michał Lubański 
– 1, Rafał Deska – 1, Mateusz 
Kowalski – 1 oraz Mateusz 
Antoniak – 1. Najlepszy za-
wodnik: Maciej Bogdański. 

O awansie do finału Mistrzostw 
Polski  rozstrzygnął dopiero 
mecz niedzielny.  Jeszcze w  56 
min. Szarotka prowadziła 6 – 3.  
Końcówka meczu zdecydowa-
nie należała jednak  do MUKS 
Zielonka. Cztery bramki zdo-
byte w ciągu trzech minut dały 
awans do Finału.

MUKS Zielonka – KS 
Gorący Potok Szarotka Nowy 

Targ 7–6 (2-3) (1-1) (4-2) 
Bramki dla Zielonki: Mate-
usz Antoniak – 5 oraz Maciej 
Sieńko – 2. Najlepszy zawod-
nik: Mateusz Antoniak. Stan 
rywalizacji półfinałowej:  2–1 
dla MUKS Zielonka.  

W Finale Mistrzostw 
Po lsk i  MUKS Zie lon -
ka zmierzy się z drużyną 
KS Górale  Nowy Targ. 
Mecz zostanie rozegrany 
w sobotę, 21 kwietnia 2018  
o godz. 20.00 w Rzeszowie.

Mecze półfinałowe roz-
grywane w Zielonce obej-
rzało na trybunach łącznie 
prawie 1000 osób. 

W Finale 
Mistrzostw 
Polski Seniorów 
w unihokeju 
zawodnicy MUKS 
Zielonka zmierzą się 
z drużyną KS Górale 
Nowy Targ. Mecz zosta-
nie rozegrany w sobotę, 
21 kwietnia 2018 roku 
w Rzeszowie

su
k
c
e
s u

n
ih

o
k
e
istó

w
 

Początek zmagań drużyn w lidze MZPN!

Przed nami początek ligowych zmagań w lidze Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Jest to o tyle wyjątkowe 
wydarzenie, iż do rozgrywek przystąpią cztery nowe drużyn AMP GOOL w różnych kategoriach wiekowych: AMP 
GOOL Wołomin (rocznik: 2007 i 2008), AMP Duczki (rocznik: 2008) oraz AMP Tłuszcz (rocznik:2007). Swoje pierw-
sze mecze chłopcy rozegrają już w najbliższą sobotę, 14 kwietnia.  

Jesteśmy przekonani, że dzięki 
udziałowi kolejnych drużyn w li-
gowych rozgrywkach, podopieczni 
AMP GOOL będą mieli okazję 
jeszcze bardziej podnieść swoje 
umiejętności piłkarskie. 

Naszym młodym zawodnikom 
życzymy powodzenia w ligowych 
rozgrywkach, mając nadzieję, że 
dostarczą im one mnóstwo radości  
z gry w piłkę nożną. Rodzicom, nato-
miast, życzymy wielu  pozytywnych, 
zdrowych, piłkarskich emocji.

Zarząd klubu AMP GOOL

Poniżej przedstawiamy Państwu terminarz pierwszej kolejki dla wszystkich drużyn AMP GOOL

Drużyna Data Godzina Przeciwnik Dom / Wyjazd

AMP GOOL Wołomin 2007 14.04 15.30 UKS SZEL-GOL Wyjazd

AMP GOOL Wołomin 2008 14.04 10.00 UKS Pogoń Józefów Wyjazd

AMP GOOL Duczki 2008 14.04 12.30 UKS Orły Zielonka Wyjazd

AMP GOOL Tłuszcz 2007 14.04 12.30 NOSiR Świt II Nowy Dwór Mazowiecki Wyjazd

Reprezentacja AP GOOL 2007 15.04 10.00 KS Legionovia Wyjazd

Reprezentacja AP GOOL 2009 14.04 15.00 UKS Varsovia Wyjazd

Reprezentacja AP GOOL 2010 15.04 12.00 UKS Białe Orły Wyjazd

Monarchs Ząbki pokonali  
Husarię Szczecin 17:0

W niedzielę, 8 kwietnia br., na stadionie w Ząbkach odbył się pierwszy mecz domowy drużyny 
futbolu amerykańskiego Monarchs Ząbki, w ramach 2. kolejki najwyższej klasy rozgrywkowej 
PLFA - Topligi. Rywalami  Monarchów była Husaria Szczecin. Obie drużyny rozpoczęły swój sezon 
od porażek, więc do rywalizacji przystąpiły z nadzieją na swoje pierwsze, tegoroczne zwycię-
stwo. Gospodarzom miał pomóc nowy rozgrywający, Jaren Williams, który dołączył do zespołu 
tuż po pierwszym meczu z Kozłami Poznań. 

Mecz otworzył występ Orkiestry 
Dętej Miasta Ząbki pod batutą Bar-
bary Hijewskiej.

W pierwszej kwarcie obie drużyny 
prowadziły wyrównaną grę. Huza-
rzy, którzy w rywalizacji z Warsaw 
Eagles charakteryzowali się szczelną 
i dobrze zorganizowaną formacją 
obronną, od pierwszych akcji pokaza-
li, że podtrzymali formę. Rozgrywa-
jący Monarchów był pod stałą presją,  
co skutkowało stratą jardów po sac-
kach (powalenie rozgrywającego za 
linią wznowienia akcji) lub błędach 
w komunikacji. Mimo to, jednym 
podaniem w szeregi drugiej linii 
obrony przyjezdnych, gospodarze 
odrabiali straty i zdobywali teren 
pierwszymi próbami. I to właśnie 
oni byli najbliżej zdobycia punktów, 
kiedy to kopacz, Eryk Przepiorzyń-
ski, stanął przed próbą zdobycia dla 
swojej drużyny trzech punktów, na  
21 jardzie boiska. Niestety, nieuda-
nie. 

Druga kwarta początkowo przy-
pominała tę pierwszą, gra była twarda 
i wyrównana. Pierwszym impulsem 
do ataku ze strony Monarchs Ząbki 
był przeychwyt złapany przez Jakuba 
Laskowskiego. Zawodnik gospo-
darzy przebieg z piłką 30 jardów, 
również dzięki bardzo dobrym blo-
kom kolegów z drużyny. Defensywa 
gospodarzy nabrała wiatru w żagle,  
a odzwierciedleniem tego był kolejny 

przechwyt, tym razem w wykonaniu 
Franciszka Maja. Niedługo po tym, 
przed drugą szansą stanął Przepio-
rzyński. Tym razem bez problemu 
trafił piłką między słupki bramki, 
dzięki czemu Monarchowie scho-
dzili na przerwę z trzy punktowym 
prowadzeniem.

Po rozpoczęciu trzeciej odsłony 
spotkania, atak Monarchs, z minuty 
na minutę, funkcjonował coraz lepiej. 
Dowodem na to było przyłożenie Da-
wida Chmielewskiego, który złapał  
23-jardowe podanie od Jarena Wil-
liamsa. Skuteczne podwyższenie 

zanotował też Eryk Przepiorzyński.
Formacja ofensywna gospodarzy, 

dzięki obecności Williamsa wyraźnie 
zyskała na jakości, w porównaniu do 
spotkania w Poznaniu. Pomagała  
w tym mobilność Amerykanina, do-
bre czytanie gry rywala, szybkie decy-
zje, jak również poprawna organizacja 
gry na linii wznowienia akcji. Swoje 
zrobili również biegacze, czyli, m.in. 
Witold Szpotański oraz Dominik 
Krzak. Na wysokości zadania stanęła 
też formacja obronna. We znaki dawał 
jej się tylko running back szczeciń-
skiej Husarii, Noah Whittle. 

Na kilka minut przed zakończe-
niem spotkania drużyna z Ząbek 
przypieczętowała swoje zwycięstwo, 
kolejnym, dokładnym podaniem 
rozgrywającego do skrzydłowego, 
Aleksandra Jacka. Błąd w komuni-
kacji drugiej linii defensywy Husarii 
Szczecin pozwolił na bezproblemowe 
złapanie futbolówki. Chwilę później, 
kolejne skuteczne kopnięcie wykonał 
Eryk Przepiorzyński.

Wynik do końca meczu nie uległ 
zmienia, a Monarchs Ząbki wygrali 
pewnie z Husarią Szczecin 17:0  
i tym samym zaliczyli swoje pierwsze 
zwycięstwo w swojej nowej historii. 
Po dwóch kolejkach zajmują trzecie 
miejsce w grupie północnej, za War-
saw Eagles oraz Kozłami Poznań.

Następna okazja do kibicowania 
Monarchs już 22 kwietnia. Wówczas 
ich rywalami będą Warsaw Eagles, 
główni faworyci tegorocznej edycji 
Topligi. 

Monarchs Ząbki – Husaria Szcze-
cin 17:0 (0:0; 3:0; 0:0; 14:0)

II kwarta - 3:0 – 14-jardowy 
field-goal Eryka Przepiorzyńskiego;  
IV kwarta - 10:0 – przyłożenie Dawida 
Chmielewskiego po 23-jardowej 
akcji po podaniu Jarena Williamsa 
(podwyższenie Eryk Przepiorzyński). 
17:0 – przyłożenie Aleksandra Jacka 
po 31-jardowej akcji po podaniu Ja-
rena Williamsa (podwyższenie Eryk 
Przepiorzyński)

Monarchs Ząbki w pięknym stylu pokonali Husarię Szczecin

KPR ROKiS Radzymin  
Mistrzem Mazowsza  
w kategorii Młodziczek

KPR ROKiS Radzymin zakończył rozgrywki piłki ręcznej w lidze województwa mazowieckiego zdo-
bywając pierwsze miejsce w kategorii Młodziczek oraz awans do rozgrywek szczebla centralnego.

Młodziczki z klubu KPR RO-
KiS Radzymin, prowadzone przez 

trenerki: Agnieszkę Wardakowską, 
Ewę Filipek i Monikę Sawicką, 
w tym sezonie zagrały na bardzo 
wysokim poziomie pokonując swoje 
przeciwniczki i zdobywając w tej ka-
tegorii  pierwsze miejsce oraz awans 
do rozgrywek szczebla centralnego.

–  Sukces naszych zawodniczek 
to nie przypadek. W tym sezonie 
dziewczęta rozegrały 20 meczów  
z których 19 wygrały. To ich wysi-
łek, systematyczna i ciężka praca 
na treningach oraz zaangażowanie 
trenerek i wsparcie rodziców, któ-
rzy towarzyszyli nam w każdym 
meczu. A to dopiero początek 

naszej sportowej przygody, bo 
mamy nadzieję godnie reprezen-
tować Mazowsze w rozgrywkach 
ogólnopolskich  – mówi Agnieszka 
Wardakowska, jedna z trenerek 
zwycięskiego zespołu

W sobotę, 7 kwietnia 2018r. 
zawodniczki KPR ROKiS Radzy-
min zostały nagrodzone pucharem 

przez Grzegorza Gutkowskiego, 
prezesa Warszawsko - Mazowiec-
kiego Związku Piłki Ręcznej za 
zdobycie pierwszej lokaty w lidze 
wojewódzkiej.

Już niebawem, pod koniec 
kwietnia drużyna rozpocznie 
zmagania o  Puchar ZPRP Mło-
dziczek

Msc. Nazwa drużyny M Zw P Rw Rp Zd St Zd-St P_Zd P_St

1 KPR ROKiS Radzymin 20 19 1 0 0 598 389 209 57 3

2 MMKS Jutrzenka Płock 20 16 4 0 0 615 448 167 48 12

3 AP Marcovia Marki 20 16 4 0 0 692 504 188 48 12

4 UKS Varsovia I Warszawa 20 14 6 0 0 500 422 78 42 18

5 UKPR Agrykola Warszawa 20 13 7 1 0 482 432 50 38 22

6 UKS Varsovia II Warszawa 20 10 10 1 1 512 584 -72 30 30

7 UKS Wilanowia 20 9 11 0 0 508 513 -5 27 33

8 UKS Zielonka 20 5 15 0 0 468 595 -127 15 45

9 MKS Ochota Warszawa I 19 3 16 0 0 425 545 -120 9 48

10 KS Zawkrze Mława 19 2 17 0 1 441 582 -141 7 50

11 AZS EUST Radom 20 2 18 0 0 332 559 -227 6 54 Młodziczki z KPR ROKiS Radzymin Mistrzyniami Mazowsza
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Praca 
Dam pracę

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

Nieruchomości 
Sprzedam

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

Usługi/Różne   

Mapy d/c projektowych, 
inwentaryzacje, 

tyczenia budynków, 
podziały, granice.

Powiat wołomiński, 
legionowski, Warszawa.

NajNiższe ceNy
506-714-320

geobart.eu, biuro@geobart.eu

tel. 602 733 336

WYCINKA
DRZEW NA POSESJI

prace pielęgnacyjne

koszenie trawy

przy użyciu podnośnika koszowego
lub metodą alpinistyczną

Detektyw, ochroniarz, kierowca osobi-
sty, obsługa imprez, wesela zawiozę do 
ślubu, sprawdzanie wierności partnera, 
kontrahenta, inne 519-646 574.

Zdrowie/Uroda

OGŁOSZENIA DROBNE

Baśniowy świat  
Elżbiety Zdrodowskiej

Ludzie, którzy tworzyli Wołomin

– W wolnych chwilach śpiewam, maluję obrazy, odnawiam stare meble spotykam się z przyja-
ciółmi – mówi o swoich życiowych pasjach Elżbieta Zdrodowska, której wernisaż odbył się  
w minioną niedzielę w Pałacu w Chrzęsnem. Tak dużej frekwencji nie odnotowała jeszcze 
żadna indywidualna wystawa z tych, które do tej pory się tu odbyły.

Są ludzie, obok których nie przecho-
dzi się obojętnie, taką właśnie osobą jest 
Elżbieta Zdrodowska, którą trudno jest 
sklasyfikować i określić jednym zdaniem.

Ela, to osoba pełna ekspresji, którą znam 
chyba od zawsze. Żywiołowa, serdeczna  
i ciągle nienasycona w swojej pasji two-
rzenia. To człowiek bardzo wrażliwy, 
dostrzegający cierpienie i potrzeby innych, 
wierzący w to, że poprzez twórczość wiele 
z tych potrzeb da się zaspokoić. Swoją 
pasją tworzenia zaraża innych, a im ktoś 
jest słabszy, tym więcej dostaje od niej 
serca na dłoni. Trochę szalona, trochę 
ekscentryczna, kobieta, żona, matka – po 
prostu artystyczna dusza. 

– W wolnych chwilach śpiewam, 
maluję obrazy, odnawiam stare me-
ble i tworzę różne inne rękodzieło, ko-
rzystając z wielu technik plastycznych  
i spotykam się z przyjaciółmi – tak sama 
mówi o swoich życiowych pasjach.

Na jej wernisaż, który odbył się  
w minioną niedzielę w Pałacu w Chrzę-
snem licznie przybyli przyjaciele, znajomi, 
ludzie z którymi pracuje i dla których 
tworzy. Tak dużej frekwencji jeszcze tu nie 
było podczas indywidualnej wystawy. 

Autorka prac jest absolwentką Li-
ceum Ekonomicznego w Wołominie, 
Studium Architektoniczno-Budowlanego 
na Przyrynku w Warszawie oraz studiów 
Architektury Krajobrazu w SGGW w 
Warszawie.

Jest również pracownikiem Wydziału 
Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego 

w Wołominie, a po pracy współpracuje  
z Fundacją Kreatywni Słupno prowadzoną 
przez Teresę Jóśk, gdzie spełnia się jako 
instruktor warsztatów artystycznych oraz 
jako terapeuta zajęciowy, co, jak sama 
mówi, sprawia jej ogromną satysfakcję.

Dzięki działaniom w fundacji posta-
nowiła kontynuować naukę wybierając 
nowy kierunek studiów podyplomowych  

z tzw. przygotowania pedagogicznego, 
który da jej kwalifikacje nauczycielskie, 
pozwalające zostać specjalistą w dziedzi-
nie integracji sensorycznej.

– Od kilku lat prowadzę własnego 
bloga dzieląc się swoimi pasjami z in-
nymi. Malowanie towarzyszy mi odkąd 

pamiętam. Mam wiele pasji i z żadnej 
nie potrafię zrezygnować. Wszystko mnie 
zawsze interesowało, a najbardziej tworze-
nie, wymyślanie, malowanie, przerabianie 
i eksperymentowanie z różnymi technika-
mi plastycznymi, które ciągle odkrywam, 
uczę się ich, inspirują mnie – opowiada.

– Wszędzie gdzie spojrzę, widzę coś, 
co przypomina mi jakąś postać, fragment 

abstrakcyjnego świata, który uwieczniam 
na różnych powierzchniach np. blejt-
ramach, sklejkach, kawałkach drewna,  
czy szkła. Tworzyłam tak od zawsze, ale 
wszystkie prace za chwilę znajdowały 
swoich właścicieli w rodzinie, czy wśród 
znajomych. Mimo ciągłego malowania 

nie trzymałam i nie gromadziłam stwo-
rzonych przez siebie prac. Namowa 
przyjaciół, którzy ciągle zwracali mi uwagę, 
że czas najwyższy, abym pokazała w końcu 
swoje prace spowodowała, że zaczęłam 
tworzyć i gromadzić na nowo swoją własną 
twórczość, która jest bardzo kolorowa, 
bajkowa, często abstrakcyjna. Artystą,  
z którym się utożsamiam odkąd natknęłam  
się na jego prace jest Hundertwasser 
– człowiek związany z ekologią, bardzo 
kolorowy, trochę szalony, ale jednocześnie 
bardzo świadomy. Jego prace przypomi-
nają mi bardzo mój świat, mnie samą 
– opowiada o swoich inspiracjach.

Ma wiele marzeń, z których część 
ostatnio zaczyna się spełniać. 

– Moim marzeniem zawsze było 
stworzenie miejsca tzw. domu pracy twór-
czej, gdzie będę mogła dalej się realizować 
i pomagać młodym i dojrzałym ludziom 
odkrywać siebie, swoje pasje w każdym 
wieku i wylewać emocje w różnoraki 
sposób – podkreśla.

Prace, prezentowane na wystawie  
w Chrzęsnem powstały głównie z uży-
ciem farb akrylowych, złoceń, farb do 
szkła, konturówek, spękań z użyciem 
medium jednoskładnikowego, decoupage 
i innych. – Obrazy są odzwierciedleniem 
mojego wewnętrznego, bajkowego i aniel-
skiego świata, w którym widać również 
chwile zwątpienia, czy zagubienia, ale jest 
to świat, w który uciekam przed tym co 
realne – dodaje.

Teresa Urbanowska

W dniu 5 kwietnia 2018 roku odbyła się druga z cyklu sesji naukowych, poświęconych wybitnym 
postaciom, które tworzyły historię Wołomina. Inicjatorką II sesji, podobnie jak pierwszej, była 
Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Pokoleń” Zofia Michalik. Honorowy patronat nad wydarze-
niami objęła Elżbieta Radwan, burmistrz Wołomina. 

II sesję przygotowali ucznio-
wie III Liceum Ogólnokształcące-
go im. Jana Pawła II w Wołominie 
pod kierunkiem swoich nauczy-
cieli historii p. Katarzyny Ewiak  
i p. Marcina Karczewskiego. Wspar-
cia merytorycznego udzielili im lo-
kalni miłośnicy historii Wołomina: p. 
Marzena Kubacz, p. Anna Wojtkow-
ska, p. Janusz Bublewski i p. Marek 
Kozłowski. Bogatej dokumentacji 
zdjęciowej użyczył twórca portalu 
Dawny Wołomin p. Łukasz Rygało. W 
atrakcyjnej wizualnie formie ucznio-
wie przedstawili sylwetki takich za-
służonych postaci, jak ks. Jan Ignacy 
Golędzinowski – twórca parafii Matki 
Bożej Częstochowskiej w Wołominie, 

filantrop i społecznik, męczennik 
za wiarę i Ojczyznę; nauczycielka, 
dyrektorka Szkoły Powszechnej nr 2  
w Wołominie, wielka patriotka Ja-
dwiga Markowska; Stefan, Helena 
i Janusz Nasfeterowie – właściciele 
części dóbr Wołomińskich, społecz-
nicy i filantropi; Szlema Kohn – zało-
życiel huty szkła w Wołominie; Jerzy 
Surowcew – „biały”emigrant z Rosji, 
wielki lokalny patriota. Prezentacjom 
towarzyszyły utwory muzyczne po-
święcone Wołominowi i miłości  do 
„małej Ojczyzny” w wykonaniu p. 
Justyny Sokołowskiej i uczennicy 
klasy III b Anny Ostrowskiej. Pani 
Zofia Michalik wystąpiła z inicjatywą 
powołania dwóch komitetów spo-

łecznych: I - Komitet Społeczny ds. 
Budowy Symbolicznej Mogiły Śp. 
Księdza Jana Ignacego Golędzinow-
skiego na cmentarzu parafialnym 
w Wołominie (Śp. Ks. Jan Golędzi-
nowski zginął śmiercią męczeńską w 
niemieckim obozie koncentracyjnym 
w Dachau i do dziś nie ma Jego sym-
bolicznego miejsca spoczynku.) II 
– Społeczny Komitet ds. Utworzenia 
Muzeum Historii Wołomina (coraz 
częściej nie tylko miłośnicy dziejów 
naszego miasta, lecz także wielu 
mieszkańców, zwłaszcza  nauczycieli  
i uczniów, zgłasza taką potrzebę). 
Obie inicjatywy zostały przyjęte  
z zainteresowaniem i mają szansę 
realizacji. Liczymy tu zwłaszcza na 

pomoc i wsparcie merytoryczne 
samorządowców obecnych na sesji: 
Wiceburmistrza Wołomina p. Ro-
berta Makowskiego, poprzednich 
Burmistrzów, pp. Jerzego Mikulskie-
go i Pawła Solisa, Przewodniczącego 
Rady Miasta p. Leszka Czarzastego 
oraz sprawującej patronat nad całym 
przedsięwzięciem pani Burmistrz 
Wołomina Elżbiety Radwan. Jako 
inicjatorka sesji, pragnę podziękować 
za zaangażowanie i wielki wysiłek 
włożony w ich zorganizowanie pp. 
Dyrektorom obu wołomińskich lice-
ów ogólnokształcących: pp. Krzyszto-
fowi Milczarkowi, Henryce Dudzie  
i Jolancie Mazur. 

Zofia Michalik.

– Moim marzeniem 
zawsze było stworzenie 
miejsca tzw. domu pracy 
twórczej, gdzie będę mo-
gła dalej się realizować  
i pomagać młodym  
i dojrzałym ludziom odkry-
wać siebie, swoje pasje  
w każdym wieku i wyle-
wać emocje w różnoraki 
sposób – mówi  
Elżbieta Zdrodowska 

Na tablicy ogłoszeń 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Wołominie 
zostało zamieszczone na okres 21 dni 
Zarządzenie nr 133/2018 Burmistrza Wołomina 
z dnia 9.04.2018 r. w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych 
do oddania w najem.

Na tablicy ogłoszeń 
oraz na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Wołominie 
został zamieszczony, na okres 21 dni 
wykaz nieruchomości Gminy Wołomin 
przeznaczonych do oddania w dzierżawę,
stanowiący załącznik  
do Zarządzenia nr 134/2018 
Burmistrza Wołomina z dnia 09.04.2018 r.
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Burmistrz Wołomina
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OBWIESZCZENIE 
o przystąpieniu do sporządzania :

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza we wsi Zagościniec wraz z terenem części •	
osiedla „Perkowizna we wsi Zagościniec, 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Cięciwa w Gminie Wołomin,•	
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowościach: Czarna, Helenów •	

i Wołomin w Gminie Wołomin, zmiana uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXXVIII-57/2017 z dnia 18 maja 2017 
roku– dotyczy obszaru w związku z poszerzeniem o całość stref sanitarnych od cmentarza i włączeniem fragmentu 
rzeki Czarna,

oraz przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektów tych planów.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 
z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Rad Miejską w Wo-
łominie następujących uchwał o przystąpieniu do sporządzania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Nr XLVIII-22/2018 z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie przystąpienia •	
do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego rejonu cmentarza we wsi Zagościniec wraz z terenem części 
osiedla „Perkowizna” we wsi Zagościniec,

Nr XLVIII-21/2018 z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie przystąpie-•	
nia do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
wsi Cięciwa
oraz zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Wołominie 
uchwały o przystąpieniu do zmiany granic planu zagospodaro-
wania przestrzennego:
XLVIII-23/2018 z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie zmiany uchwały 
Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXXVIII-57/2017 z dnia 18 maja 2017 
roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowo-
ściach: Czarna, Helenów i Wołomin w Gminie Wołomin.
Zainteresowani mogą składa wnioski do wyżej wymienionych projek-
tów planów miejscowych. Wnioski należy składa na piśmie, w kance-
larii Urzędu Miejskiego w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Ogrodowa 
4, do dnia 11 maja 2018 r. (włącznie).
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wniosko-
dawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (numer 
ewidencyjny działki i obręb), której dotyczy.

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpie-
niu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko do projektów miejscowych planów zagospodarowa-

nia przestrzennego, w ramach której sporządzone będą Progno-
zy oddziaływania na środowisko projektowanych miejscowych 
planów: 

rejonu cmentarza we wsi Zagościniec wraz z terenem części osie-•	
dla „Perkowizna” we wsi Zagościniec – wg załącznika graficznego Nr 
1 do uchwały Nr XLVIII-22/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 
31 stycznia 2018 r.,

terenu wsi Cięciwa – wg załącznika graficznego Nr 1 do uchwa-•	
ły Nr XLVIII-21/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 31 stycznia 
2018r.,
terenu położonego w miejscowościach: Czarna, Helenów i Wołomin 
w Gminie Wołomin - wg załącznika graficznego Nr 1 do uchwały Nr 
XLVIII-23/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 31 stycznia 2018 
r.
w ramach której sporządzana jest Prognoza oddziaływania na 
środowisko projektu planu. 

Zainteresowani mogą składa wnioski i uwagi w postępowaniu strate-
gicznej oceny oddziaływania na środowisko do wyżej wymienionych 
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
do dnia 11 maja 2018 r. (włącznie).
Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą by wnoszone w 
formie pisemnej, w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wołominie, 05-200 
Wołomin, ul. Ogrodowa 4, ustnie do protokołu, za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej na adres e-mail: wu@wolomin.org.pl bez 
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicz-
nym.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wniosko-
dawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (numer 
ewidencyjny działki i obręb), której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Bur-
mistrz Wołomina.

Z up. Burmistrza
Wanda Grygo

Naczelnik Wydziału Urbanistyki 




