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Kamienice Briggsów 
wracają do czasów 
świetności

15 000

5

Starosta Kazimierz Ra-
kowski podpisał umowę 
na dofinasowanie siedmiu 
szkół w Powiecie Wołomiń-
skim na kwotę 4 mln 720 tys. 
złotych. Pieniądze zostaną 
przeznaczone m.in na staże  
i praktyki dla 640 uczniów  
oraz nowoczesne wyposaże-
nie, doszkalanie kadry i wdra-

żanie innowacji. >> str. 4

7

–  Niejednokrotnie we wznieco-
nych przez siebie pożarach ludzie 

tracą dobytek całego życia. Wystę-
puje również bezpośrednie zagroże-
nie dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt 
– mówi Grzegorz Skoczeń, komen-
dant OSP w Wołominie. >> str. 5

Paweł Żółtek

Tomasz  
Rosa

Jacek Orych

– Kiedy 3 lata temu or-
ganizowaliśmy po raz pierw-

szy tak duże wydarzenie, naszym 
celem był wzrost tożsamości lokalnej 
(...). Uważam, że to się udaje (...). 
Szczególnie zależy nam na dzieciach 
i młodzieży. Dlatego w biegu, który 
organizujemy w ramach uroczysto-
ści, mogą pobiec nawet najmłodsi  
– mówi wójt Dąbrówki Rado-
sław Korzeniewski >> str. 4

Kołaków,  
21 kwietnia. 
Bądźmy razem!

W ramach zapo-
czątkowanej przez Elżbietę 

Radwan, burmistrz Wołomina, 
współpracy z Fundacją Ronal-

da McDonalda prowadzącą 
program „NIE nowotworom  

u dzieci” ,14 kwietnia br. 
przebadano kolejnych 70 
dzieci. Następne badania 
odbędą się już 8 maja 

>> str. 3

„NIE nowotworom 
u dzieci”  
po raz trzeci  
w Wołominie

Ponad 4,7 mln 
złotych dla  

siedmiu szkół  
powiatu 

Złóż zeznanie 
podatkowe
w terminie

Podsumowanie  
sezonu siatkarzy  
Huraganu Wołomin

Stop  
pożarom  

traw



– Termin 30 kwietnia zbliża się 
wielkimi krokami.
– Tak. Rzeczywiście kwiecień się 
kończy a tym, którzy jeszcze nie 
rozliczyli się z dochodów uzyskanych 
w 2017 roku na rozliczenia i złożenie 
zeznania pozostało nieco ponad ty-
dzień. W tym roku 30 kwietnia przy-
pada w poniedziałek i do tego dnia 
należy złożyć w urzędzie skarbowym 
roczne zeznanie podatkowe.
– Dlaczego to takie ważne, żeby 
zeznanie złożyć w terminie?
- Wiadomo, za niezłożenie zeznania 
podatkowego w terminie może 
podatnika spotkać sankcja choćby w 
postaci mandatu karno-skarbowego. 
Niezłożenie zeznania podatkowego 
jest wykroczeniem karno-skarbo-
wym. Warto jednak dodać, że sam 
mandat to nie wszystko. Nieter-
minowe złożenie zeznania może 
nas również pozbawić pewnych 
przywilejów.
– Na przykład jakich?
– Na przykład może nas pozbawić 
możliwości rozliczenia docho-
dów wspólnie z małżonkiem 
lub jako osoba samotnie 
wychowująca dziecko. W 
niektórych przypadkach 
brak takiej możliwości 
może okazać się dużo 
bardziej dotkliwą sankcją 
niż sam mandat. 
– No dobrze. Załóżmy, 
że większość podatników zdąży 
rozliczyć się w terminie. Jakie 
zatem zeznanie podatkowe na-
leży złożyć?
– PIT-36 składają podatnicy, którzy 
uzyskali przychody opodatkowane na 
zasadach ogólnych przy zastosowa-
niu skali podatkowej i nie wypełniają 
zeznania PIT-37. Ten formularz tj. 
PIT-36 składają przede wszystkim 

podatnicy, którzy prowadzili poza-
rolniczą działalność gospodarczą 
lub działy specjalne produkcji rolnej 
opodatkowane według skali podat-
kowej. Ale nie tylko. Ten formularz 
składają również podatnicy, którzy 
uzyskali przychody z zagranicy, ale 
również podatnicy, którzy otrzymali 
PIT-8C mogą być zobowiązani do 
rozliczenia swoich dochodów na 
formularzu PIT-36.
PIT-36L  składają podatnicy, którzy 

prowadzili działalność gospodarczą 
lub działy specjalne produkcji rolnej 
opodatkowane 19% podatkiem linio-
wym. Ten formularz przeznaczony 
jest wyłącznie dla podatników rozli-
czających się indywidualnie.
PIT-37 składają podatnicy, którzy 
uzyskali przychody, opodatkowane 
na ogólnych zasadach według skali 
podatkowej, wyłącznie ze źródeł 

położonych na terytorium RP, za 
pośrednictwem płatników i nie 
prowadzili pozarolniczej działalno-
ści gospodarczej opodatkowanej na 
ogólnych zasadach, przy zastosowa-
niu skali podatkowej oraz działów 
specjalnych produkcji rolnej. Przede 
wszystkim chodzi o dochody uzyski-
wane z pracy na etacie, zleceniu czy 
z tytułu umów o dzieło. Obowiązek 
złożenia zeznania nie dotyczy podat-
ników, którym rocznego obliczenia 
podatku dokonał płatnik. Czyli np. 
jeśli otrzymujemy wyłącznie emery-
turę lub rentę z ZUS to nie musimy 
składać rozliczenia rocznego. ZUS 
zrobi to za nas.
PIT-38 składają podatnicy, którzy 
uzyskali przychody opodatkowane 

19% podatkiem na zasadach okre-
ślonych w art. 30b ustawy (np. z 
odpłatnego zbycia papierów warto-
ściowych). W uproszczeniu chodzi o 
dochody z giełdy z tytułu sprzedaży 
akcji, ale również ze zbycia udziałów 
w spółce z ograniczoną odpowie-
dzialnością.
PIT-39 składają podatnicy, którzy 
uzyskali dochody z odpłatnego zbycia 

nieruchomości i praw majątkowych 
w roku podatkowym, opodatkowane 
19% podatkiem na zasadach określo-
nych w art. 30 ustawy oraz zwolnione 
z opodatkowania na podstawie art. 21 
ust. 1 pkt 131 ustawy. Czyli jeśli w 
2017 roku sprzedaliśmy nierucho-
mość a od końca roku, w którym ją 
nabyliśmy nie minęło 5 lat to musimy 
złożyć PIT-39. Dla ułatwienia: jeśli 
nabycie nastąpiło w roku 2011 albo 
wcześniej, to nie mamy obowiązku 
rozliczać sprzedaży dokonanej w 
roku 2017.
– Jak zwykle dużo tego.
– Z drugiej strony to raptem pięć for-
mularzy. Najważniejsze, żeby odpo-
wiednie zeznanie złożyć w terminie, 
jeśli mamy taki obowiązek.
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Złóż zeznanie w terminie
nie stracisz przywilejów

O tym kogo obowiązują zeznania podatkowe, co tracimy jeśli nie dotrzymamy terminu ich złożenia oraz o obo-
wiązujących formularzach, 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

Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. dnia 15.11.2017 r. podpi-
sał Umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Modernizacja Punktów Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Wołomin”. Zadanie jest realizowane 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowisku”, 
Działanie 5.2 „Gospodarka odpadami”. 

Całkowita wartość projektu wynosi 1 568 706,00 PLN. Wartość dofinansowania 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  wynosi 855 600,00 PLN.

Modernizacja Punktów Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Wołomin

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU
Przedmiotowy projekt zakłada zwiększenie dostępności dla wszystkich 
mieszkańców gminy Wołomin do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych: przy ul. Łukasiewicza 4 w Woło-
minie i przy  Al. Niepodległości 253 w Starych Lipinach oraz podniesienie 
jakości świadczonych usług Wnioskodawcy, w zakresie odbioru selektywnie 
gromadzonych odpadów komunalnych dostarczanych do dwóch PSZOK-ów  
z obszaru gminy Wołomin. 

Podniesienie dostępności PSZOK-ów odbywa się m.in. poprzez: 
• dostosowanie funkcjonowania PSZOK do potrzeb osób niepełnosprawnych,
• wydłużenie godzin pracy 8h/5 dni w tygodniu oraz ponadto pracę 2 PSZOK-ów 

w sobotę do godziny 19.00, 

• prowadzenie szerokiej kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej selek-
tywnego zbierania odpadów.

Podniesienie jakości świadczonych usług odbywa się m.in. poprzez: 
• poszerzenie gamy usług powiązanych z selektywną zbiórką odpadów komu-

nalnych,
• utworzenie punktu naprawczego oraz punktu przyjmowania rzeczy używanych 

niestanowiących odpadów, 
• doposażenie 2 PSZOK-ów w sprzęt niezbędny do zapewnienia prawidłowego 

funkcjonowania i optymalizacji realizowanych usług publicznych m.in. zakup 
i montaż wagi samochodowej, rozdrabniacza,

• zwiększenie liczby rodzajów odpadów objętych selektywną zbiórką odpadów 
do 15 frakcji, na każdym z 2 PSZOK-ów zlokalizowanych i obsługujących 
gminę Wołomin.

Razem dbamy o środowisko!

– Dlaczego to takie ważne, żeby 
zeznanie złożyć w terminie?
- Wiadomo, za niezłożenie zeznania 
podatkowego w terminie może 
podatnika spotkać sankcja choćby w 
postaci mandatu karno-skarbowego. 
Niezłożenie zeznania podatkowego 
jest wykroczeniem karno-skarbo-
wym. Warto jednak dodać, że sam 
mandat to nie wszystko. Nieter-
minowe złożenie zeznania może 
nas również pozbawić pewnych 

– Na przykład jakich?
– Na przykład może nas pozbawić 
możliwości rozliczenia docho-
dów wspólnie z małżonkiem 
lub jako osoba samotnie 
wychowująca dziecko. W 
niektórych przypadkach 
brak takiej możliwości 
może okazać się dużo 
bardziej dotkliwą sankcją 
niż sam mandat. 

podatku dokonał płatnik. Czyli np. 
jeśli otrzymujemy wyłącznie emery
turę lub rentę z ZUS to nie musimy 
składać rozliczenia rocznego. ZUS 
zrobi to za nas.
PIT-38 składają podatnicy, którzy 
uzyskali przychody opodatkowane 

– Nieterminowe złożenie zeznania może 
nas pozbawić pewnych przywilejów, takich 

choćby jak możliwość rozliczenia docho-
dów wspólnie z małżonkiem lub jako 

osoba samotnie wychowująca dziecko. 
W niektórych przypadkach brak takiej 

możliwości może okazać się dużo 
bardziej dotkliwą sankcją niż sam 

mandat – mówi Paweł Żółtek, właści-
ciel biura rachunkowego z Kobyłki. 
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 Ostatni ułan, czy …?
Edward M. Urbanowski

Akcja „NIE nowotworom u dzieci” cieszy się dużym zainteresowaniem Burmistrz Wołomina zaprasza na kolejne badanie dzieci w dniu 8 maja 

Zapadła medialna cisza w sprawie opublikowanego Raportu Technicznego 
tzw. podkomisji smoleńskiej posła Antoniego Macierewicza o przyczynach 
katastrofy samolotu 154M w dniu 10 kwietnia 2010 roku. Jak ogłoszono, 
przyczyną katastrofy samolotu były dwa wybuchy. Jeden w skrzydle a drugi w 
kadłubie. Powinna wybuchnąć medialna bomba, a tu cisza. Dlaczego? Od-
powiedź wydaje się oczywista. Milczenie Prezesa! Na ostatniej miesięcznicy 
smoleńskiej Jarosław Kaczyński nic o ustaleniach podkomisji Macierewicza 
nie wspomniał. Zapewne czeka na wyniki śledztwa Prokuratury kierowanej 
przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Patrząc z boku, jest to 
racjonalne zachowanie, gdyż podkomisja Macierewicza nigdy nie szukała 
prawdy a jedynie argumentów na udowodnienie z góry przyjętej hipotezy o 
wybuchach w samolocie. A Prezesowi – i tu mu chwała - chodzi o wyjaśnienie 
rzeczywistej przyczyny katastrofy.

Z raportu technicznego: - Podkomisja unieważnia klasyfikację przyczyn 
katastrofy samolotu TU 154M w Smoleńsku, jako kontrolowany lot ku ziemi 
spowodowany przez błąd pilota. Samolot uległ destrukcji w powietrzu w wy-
niku eksplozji. Jeden wybuch miał miejsce w lewej części kadłuba w rejonie 
trzeciej salonki, gdzie fala uderzeniowa wyrwała lewe drzwi pasażerskie, 
wysadziła pierwszy i trzeci dźwigar lewego centropłatu, a ciała kilkunastu pa-
sażerów trzeciej salonki zostały zniszczone i rozrzucone na przestrzeni ponad 
100 metrów. Z ustaleń podkomisji wynika, że samolot zniszczyły co najmniej 
dwie eksplozje. Druga rozsadziła lewe skrzydło samolotu tak, że odcięła jedną 
końcówkę, a następnie doprowadziła do zniszczenia klapy lewego skrzydła. 
Rozpad samolotu na kilkadziesiąt tysięcy części, brak krateru po uderzeniu w 
miękki grunt ponad 70-tonowego samolotu oraz charakterystyczne zniszcze-
nia ciał ofiar, to dowody na eksplozję, do której doszło w Tu-154M.

Antoni Macierewicz: - Co do natury eksplozji nie ma wątpliwości, ale co 
do jej dokładnego kształtu. Trwają dyskusje, które wymagają jeszcze dalszych 
ekspertyz, jaki był charakter eksplozji, w którym miejscu dokładnie został 
umieszczony ewentualny ładunek wybuchowy. To nie są rozstrzygnięte sprawy. 
Na obecnym etapie prac badając dziesiątki hipotetycznych wersji wydarzeń nie 
ma wątpliwości, że na tragedię złożył szereg świadomych działań. Zarówno 
w obszarze remontu samolotu Tu 154 M, sposobu przygotowania oficjalnej 
delegacji rządowej do Katynia, świadome fałszywe sprowadzenie samolotu 
do lądowania przez rosyjskich kontrolerów jak i awarie oraz eksplozje, które 
ostatecznie zniszczyły Tupolewa i doprowadziły do śmierci prezydenta RP 
polskiej oraz całej delegacji rządowej.

Marcin Kierwiński, poseł PO: - W raporcie technicznym podkomisji 
badającej katastrofę smoleńską są tylko kłamstwa, nieścisłości i nieprawdziwe 
dane; bardzo smutne jest, że wielka narodowa tragedia jest sprowadzona 
do kolejnych kłamstw Antoniego Macierewicza. Nie uzyskaliśmy żadnych 
informacji na temat przeprowadzonych badań, na temat dowodów, na temat 
wyliczeń. Wszystko to, co zrobiła podkomisja opiera się na oglądaniu zdjęć. 
Mam nadzieję, że to jest ostatnia szarża Macierewicza.

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak nie zatwierdził tego 
raportu, bo … nie musiał.

„NIE nowotworom u dzieci”  
po raz trzeci w Wołominie

 8 maja Wołomińskie maluchy będą miały kolejną, trzecią już, szansę na bezpłatne badanie USG 
w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktycznych Badań „NIE nowotworom u dzieci”. 

Współpracę z Fundacją Ro-
nalda McDonalda prowadzą-
cą program „NIE nowotworom  
u dzieci” rozpoczęła Burmistrz 
Elżbieta Radwan. Po raz pierwszy, 
fundacyjny ambulans, przystoso-
wany i wyposażony w urządzenia 
do USG, odwiedził Wołomin  
w grudniu 2017 roku. Już podczas 
zapisów wiadomo było, że nie 

wystarczy miejsc dla wszystkich 
zainteresowanych. Program zakła-
dał przyjęcie 70 dzieci – chętnych 
było dwa razy więcej. 

Elżbieta Radwan zadeklarowała 
dalszą współpracę i obiecała po-
nownie zaprosić Fundację do Wo-
łomina. Dzięki staraniom Gminy 
Wołomin 14 kwietnia przebadano 
kolejnych 70 dzieci. I tym razem 

nie wystarczyło miejsc dla wszyst-
kich potrzebujących. Ogromne 
zainteresowanie badaniami oraz 
głosy rodziców na temat trudno-
ści z dostępem do bezpłatnych 
badań profilaktycznych dla dzieci 
sprawiły, że Burmistrz natych-
miast wystosowała zaproszenie 
dla Fundacji Ronalda McDonalda  
do Wołomina. 

Zdrowie maluchów i spokój 
ich rodziców okazały się najważ-
niejsze. Serdecznie zapraszamy 
na bezpłatne badania, które zo-
staną przeprowadzone 8 maja 
br. Informacje na temat zapisów 
zostaną ogłoszone na stronie www.
wolomin.org oraz profilu miasta 
w serwisie Facebook https://www.
facebook.com/wolomin/

We wtorek, 10 kwietnia, odbyło się pierwsze posiedzenie Mareckiej Rady Seniorów. To nowy organ  
o charakterze opiniodawczym, interwencyjnym i inicjującym, którego członkami są osoby 60 plus.  
W inauguracyjnym posiedzeniu wzięło udział dziewięciu członków MRS.

– Cieszę się, że takie ciało powstało 
w Markach. Liczę, że za sprawą MRS 
w naszym mieście będzie inaczej, a 
płynące z niej sygnały i pomysły staną 
się dla nas cennym drogowskazem - 
mówi burmistrz Jacek Orych.

Przygotowania do uruchomienia 
MRS trwały od wielu miesięcy. To sami 
mieszkańcy Marek decydowali o jej 
kształcie, a także obsadzie, wybierając 
własnych kandydatów. A ci ostatni na 
pierwszym posiedzeniu MRS wybrali 
przewodniczącą rady i jej zastępczynię. 
Te zaszczytne funkcje powierzyli od-
powiednio Marii Borysewicz i Helenie 
Komorowskiej. Po dokonaniu wyborów 
głos zabrał Przemysław Wiśniewski 
z Fundacji Zaczyn, która pomagała 
seniorom tworzyć radę.

– Społeczeństwo generalnie się 
starzeje. Marki na razie jeszcze nie, bo 

są miastem, do którego napływa wielu 
młodych ludzi. Ale to dla nowej rady 
dobra wiadomość. Macie czas, żeby się 
poznać, a następnie rozpocząć pracę - 
mówi Przemysław Wiśniewski.

Przedstawiciel fundacji doradził 
mareckim seniorom, by nie repre-
zentowali jedynie własnej grupy spo-
łecznej.

– Bądźcie raczej wielopokoleniowi. 
Ci, którzy idą za Wami, kiedyś od Was 
przejmą pałeczkę. Prowadźcie otwarte 
posiedzenia. Niech przychodzą na nie 
zarówno zaproszeni przez Was goście, 
jak i ci, którzy są po prostu ciekawi Wa-
szych działań. Odwiedźcie wszystkie 
mareckie instytucje i środowiska, które 
pomogą Wam rozwiązywać problemy. 
Niech też od Was wychodzą inicjatywy - 
wyliczał Przemysław Wiśniewski.

Źródło: UM Marki

Inauguracja Mareckiej  
Rady Seniorów

Odbyło się pierwsze posiedzenie Mareckiej Rady Seniorów
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Ponad 4,7 mln złotych trafi do siedmiu 
szkół Powiatu Wołomińskiego 

Staże i praktyki zawodowe, a także nowocześnie wyposażone pracownie i atrakcyjne zajęcia lekcyjne – to wszystko 
jeszcze w tym roku czeka uczniów 159 mazowieckich szkół zawodowych, w tym 26 z subregionu warszawskiego. 

Będzie to możliwe dzięki projekto-
wi „Zintegrowany rozwój szkolnictwa 
zawodowego” realizowanemu przez 
Samorząd Województwa Mazowiec-
kiego przy udziale Agencji Rozwo-
ju Mazowsza S.A. Jego wartość to 
ok. 120 mln zł, z czego blisko 108 
mln zł to środki unijne z RPO WM 
2014-2020. Umowy w tej sprawie  
z przedstawicielami powiatów pod-
pisali marszałek Adam Struzik oraz 
oraz Elżbieta Lanc, członek zarzą-
du województwa mazowieckiego.  
W sumie do 26 szkół z subregionu 
warszawskiego trafi ponad 20 mln zł.

Ponad ponad 4,7 mln złotych 
zostanie przeznaczonych m.in na 
staże i praktyki dla 640 uczniów 
oraz nowoczesne wyposażenie, do-
szkalanie kadry i wdrażanie inno-
wacji w siedmiu szkołach Powiatu 
Wołomińskiego: Technikum w ZS  
w Wołominie, Szkoły Branżowej  
I Stopnia w ZS w Wołominie, 
Technikum w ZSE im. S. Staszica 
w Wołominie, Szkoły Specjalnej 
Przysposabiającej do Pracy w ZSS  
w Wołominie,  Technikum w ZST-Z 
im. inż. Cz. Nowaka w Radzymi-
nie,  Technikum w ZS im. K.K. Ba-
czyńskiego w Tłuszczu,Technikum  
w ZS im. Prezydenta I. Mościckiego 
w Zielonce.

– Uczniowie z 26 szkół zawodo-
wych w subregionie warszawskim 
będą mieć szanse na dodatkowe 
zajęcia, praktyki i specjalistyczne 
kursy. Jestem przekonany, że wiedza 

i umiejętności zdobyte w ich trakcie 
pomogą im na rynku pracy – podkreśla 
marszałek Adam Struzik.

Projekt jest odpowiedzią na po-
trzeby placówek zajmujących się 
kształceniem zawodowym i przed-
siębiorców szukających wykwalifiko-
wanych pracowników. 

Zyskają szkoły, uczniowie, ale  
i nauczyciele. Uczniowie będą mogli 
liczyć na staże i praktyki zawodowe 
dla 14 tys. osób, ale także kursy spe-
cjalistyczne oraz doradztwo eduka-
cyjno-zawodowe. Dzięki projektowi 
uczniowie wejdą na rynek pracy  
z praktycznymi umiejętnościami i od-
powiednimi kwalifikacjami, tak bardzo 

oczekiwanymi przez pracodawców.
– Szkolnictwo zawodowe po la-

tach zapaści odbudowuje się. Na 
Mazowszu ma nie tylko już coraz 
lepsze wyniki, ale też swoje własne, 
inteligentne specjalizacje. Są takie 
wyraźne obszary, które specjalizują się 
w konkretnej branży, np. w okolicach 
Mławy mamy elektronikę na bazie 
LG, ale mamy też branżę mechanicz-
ną na bazie przedsiębiorstw takich 
jak np. Intercars. Olbrzymia część 
szkolnictwa zawodowego rozwija się 
wraz z branżą gastronomiczną – to 
są kelnerzy, ale także technika kształ-
cące technologów żywności – dodaje 
Artur Andrysiak, członek zarządu 

Agencji Rozwoju Mazowsza SA. 
Dla każdej ze szkół zostanie opraco-
wany i wdrożony program innowacji 
pedagogicznej. Uatrakcyjni on zajęcia 
i wzbogaci obecne procesy nauczania 
o nowe, nieszablonowe działania, 
dzięki którym uczestnicy poszerzą 
wiedzę i umiejętności. Z kolei dzia-
łania te przełożą się na zwiększenie 
szans absolwentów tych szkół na 
rynku pracy. 

W ramach wdrażania innowacji 
pedagogicznych, szkoły będą oferować 
nowe kierunki kształcenia. Planowana 
jest modernizacja już istniejących 
kierunków. W pracowniach zawodo-
wych pojawi się nowy sprzęt, prze-
szkolonych zostanie 1040 nauczycieli 
zawodu i instruktorów praktycznej 
nauki zawodu.  Przeprowadzone 
zostaną również zajęcia dla ponad 10 
tys. uczniów. 

W ramach realizacji projektu 
przewidziana jest też organizacja cyklu 
36 targów edukacyjno-zawodowych, 
w których udział wezmą uczniowie  
i około 300 przedsiębiorców z regionu 
Mazowsza.

Dzięki takiemu wsparciu szkolnic-
two zawodowe zostanie dostosowane 
do potrzeb i uwarunkowań lokalnej  
i regionalnej gospodarki. Mazowieccy 
przedsiębiorcy zyskają nowych, wy-
kształconych pracowników, a kompe-
tentni i doświadczeni absolwenci bez 
trudu odnajdą się na rynku pracy.

Projekt zakłada ponad pięcioletni 
okres realizacji do 31 marca 2023 r. 

Kołaków, 21 kwietnia. 
Bądźmy razem!

– Identyfikacja mieszkańców z miejscem, w którym żyją jest funda-
mentalna dla rozwoju tego miejsca. Również dla pozycji tego miejsca 
w układzie szerszym: powiatowym, mazowieckim, czy też krajowym 
– mówi Radosław Korzeniewski, wójt gminy Dąbrówka, organizator 
rekonstrukcji zrzutu cichociemnych w Kołakowie.

– 21 kwietnia uroczystości zwią-
zane z rocznicą zrzutu oddziału 
cichociemnych w Kołakowie będą 
organizowane przez Pana, jako 
wójta gminy, już po raz trzeci. 
Czy dostrzega Pan wpływ tego 
wydarzenia na świadomość hi-
storyczną mieszkańców?
– Nie prowadziliśmy badań w tym 
zakresie, ale wydaje mi się, że znacz-
nie wzrosła wśród mieszkańców 
świadomość lokalnej historii. Moje 
rozmowy z mieszkańcami udo-
wadniają, że nazwa Weller2  jest 
identyfikowana. Uważam, że to jest 
dużym sukcesem. Kiedy 3 lata temu 
organizowaliśmy po raz pierwszy tak 
duże wydarzenie, naszym celem był 
wzrost tożsamości lokalnej, zachęce-
nie lokalnej społeczności do wejścia 
w autentyczną relację z naszą histo-
rią. Uważam, że to się udaje, choć 
jest to proces ciągły. Szczególnie 
zależy nam na dzieciach i młodzieży. 
Dlatego w biegu, który organizujemy 
w ramach uroczystości, mogą pobiec 
nawet najmłodsi. Sądzę, że takie 
wydarzenie zostanie im w pamięci 
i za 10 – 15 lat będą wspominać 
swoje pierwsze zmagania w zawo-
dach sportowych, ale też z jakiej 
okazji były te ich pierwsze zmagania.  
I to – uważam – jest najlepsza lekcja 
historii. 
– Z pewnością lepsza niż ta w 
szkolnej sali… 
– Tu, w naszej gminie, wylądowa-
li cichociemni, którzy mieli swój 
udział w odzyskaniu przez Polskę 
wolności. To jest dla nas bardzo 
ważne. Dlatego tak intensywnie 
pracujemy nad utożsamianiem się 

naszych mieszkańców z tymi ideami, 
przekonaniami…
Podczas tegorocznych uroczystości 
organizujemy rekonstrukcję zrzutu. 
Z samolotu skoczy 4 skoczków, z 
których dwóch rozwinie spadochro-
ny czaszowe, takie same, na jakich 
skakali w kołakowskim lesie cicho-
ciemni: Osa, Starba, Łobuz, Pły-
wak. Dwóch pozostałych skoczy na 
współczesnych spadochronach. To 

będzie bardzo symboliczne. Planu-
jemy także, że w samej rekonstruk-
cji odbioru zrzutu wezmą udział 
członkowie rodzin żołnierzy Armii 
Krajowej, w tym tych, którzy ten 
zrzut odbierali. W 3 Biegu Tereno-
wo-Przełajowym może wystartować 
tylko 316 zawodników. Liczba ta nie 
jest przypadkowa – tylu właśnie było 
cichociemnych. Podczas uroczysto-
ści będzie także wiele innych atrakcji: 
pokaz pirotechniczny z podkładem 

muzycznym, park linowy, pokaz 
umundurowania żołnierzy GROM, 
którzy są kontynuatorami tradycji 
cichociemnych. Zaczynamy o godz. 
17. Na godz. 21 zaplanowaliśmy kon-
cert zespołu Redlin, który wykona 
patriotyczne piosenki w nowej 
folkowej aranżacji. 
– To ogromne przedsię-
wzięcie. Nie obawia się 
Pan zarzutów o to, że 
tak dużo inwestuje w 
promocję?

– Wydarzenie nie jest finansowane w 
całości z budżetu gminy. Składamy 
wnioski do różnych źródeł, m.in. do 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, do fundacji prowadzo-
nych przez spółki Skarbu Państwa. 
Poza tym w tym przedsięwzięciu 
uczestniczą jako współorganiza-
torzy, partnerzy różne organizacje, 
m.in. Fundacja Sprzymierzeni z 
GROM, Muzeum Wojska Polskiego, 
Instytut Pamięci Narodowej. 

Uważam, że każda złotówka włożo-
na w wydarzenie o charakterze pa-
triotycznym zwróci się. Identyfikacja 
mieszkańców z miejscem, w którym 
żyją jest fundamentalna dla rozwoju 

tego miejsca. Również dla pozy-
cji tego miejsca w układzie 

szerszym: powiatowym, 
mazowieckim, czy też 
krajowym. Dlatego 

promujemy szcze-
gólne wydarzenia, 
które miały miejsce 
na terenie naszej 
gminy.

– A dla Pana, młodego człowieka, 
który wychował się w tej gminie 
co jest najważniejsze w tym 
wydarzeniu?
– Poczucie wyjątkowości. Świado-
mość, że historia dała nam taką 
możliwoś, że możemy czuć się 
wyjątkowi na mapie Polski. 
– 21 kwietnia spotkamy się 
wszyscy w Kołakowie, ale to nie 
koniec. 3 września ciąg dalszy w 
Dąbrówce.

– Tak. Tradycja cichociemnych 
zasługuje na stałe infrastrukturalne 
upamiętnienie. Chcemy, żeby do 
grona wielkich Polaków – patronów 
naszych szkół; Jan Paweł II, Tadeusz 
Kościuszko… -  dołączyli Żołnierze 
Cichociemni. Planujemy nadanie 
tego imienia hali sportowo-widowi-
skowej w Dąbrówce. Na jednej ze 
ścian hali zostanie wykonany mural 
przedstawiający zrzut w Kołakowie. 
Sądzę, że mural stale przypomi-
nający to wydarzenie, będzie miał 
znaczny wpływ na ugruntowanie 
postaw patriotycznych wśród dzieci 
i młodzieży a także na promowanie 
spuścizny historycznej naszej gmi-
ny. Poza tym wdowa po jednym z 
cichociemnych, którzy wylądowali w 
naszej gminie, gen. Stefanie Bałuku, 
pani Danuta Bałuk, zapropono-
wała, ze przekaże nam osobiste 
pamiątki po generale. To bardzo 
duże dla nas wyróżnienie. Pa-
miątki staną się początkiem 
wystawy dot. cichociemnych, 
którą planujemy stworzyć w 
dąbróweckiej szkole. 
– Mieszkańców gminy 
Dąbrówka specjalnie 
zachęcać nie trzeba do 
udziału w wydarzeniu. 
Proszę na koniec roz-
mowy zaprosić gości 
z innych gmin.
– Serdecznie zapraszam 
wszystkich do Kołakowa 

21 kwietnia. Na własne 
oczy będzie można popa-

trze jak bohaterowie wykony-
wali legendarne zadania.

Rozmawiała  
Agnieszka Nowińska

– Kiedy 3 lata temu organizowaliśmy po raz pierw-
szy tak duże wydarzenie, naszym celem był wzrost 
tożsamości lokalnej, zachęcenie lokalnej 
społeczności do wejścia w autentyczną 
relację z naszą historią. Uważam, 
że to się udaje, choć jest to proces 
ciągły. Szczególnie zależy nam na 
dzieciach i młodzieży. Dlatego w bie-
gu, który organizujemy w ramach 
uroczystości, mogą pobiec nawet 
najmłodsi – mówi wójt Dąbrówki 
Radosław Korzeniewski 

Na tablicy ogłoszeń oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Wołominie 
został zamieszczony na okres 21 dni
wykaz nieruchomości Gminy Wołomin 
przeznaczonych do zbycia, 
stanowiący załącznik 
do Zarządzenia nr 138/2018 
Burmistrza Wołomina z dnia 12.04.2018 r.

Do siedmiu szkół powiatu wołomińskiego trafi 4 mln 720 tys. złotych



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

5więcej wiadomości na www.zyciepw.pl powiat

www.zyciepw.pl dołącz do nas na dołącz do nas na 

Stop pożarom traw

Dnia 6 kwietnia 2018 r. w Bydgoszczy zainaugurowano ogólnopolską Kampanię Społeczną „Stop 
Pożarom Traw”. W samym powiecie wołomińskim w dniach 6-8 kwietnia 2018 r. odnotowano 70 
pożarów traw, gałęzi i krzaków na nieużytkach rolnych. Najwięcej takich zdarzeń miało miejsce 
w gminach Radzymin, Tłuszcz i Wołomin. Tylko w niedzielę, 8 kwietnia br., do pożarów traw  
i poszycia leśnego OSP w Ząbkach wyjeżdżało czterokrotnie.

Początek wiosny to okres, w któ-
rym gwałtownie wzrasta liczba po-
żarów traw na łąkach i nieużytkach 
rolnych. Spowodowane jest to wypa-
laniem suchych traw i pozostałości 
roślinnych, które stanowią doskonały 
materiał palny. Prędkość rozprze-
strzeniania się pożaru może wynosić 
nawet ponad 20 km/h i poważnie 
zagraża życiu i zdrowiu znajdują-
cych się w pobliżu ludzi i zwierząt.  
W rozprzestrzenianiu ognia pomaga 
także wiatr. W przypadku dużej 
jego prędkości i gwałtownej zmiany 
kierunku, pożary bardzo często wy-
mykają się spod kontroli i przenoszą 
na pobliskie lasy i zabudowania. 
Niejednokrotnie w takich pożarach 
zniszczeniu ulega dobytek całego 
życia. Pomimo rosnącej świadomości 
społecznej dotyczącej negatywnych 
skutków takiego postępowania, nadal 
wiele osób jest przekonanych, że wy-
palanie traw użyźnia ziemię. Niestety 
jest to błędne myślenie. Wypalanie 
traw prowadzi do nieodwracalnych, 
niekorzystnych zmian w środowisku 
naturalnym, a niejednokrotnie także 
do wypadków śmiertelnych. 

– W tym roku są już 2 ofiary 
śmiertelne, a 101 osób zostało ran-
nych – alarmuje resort spraw we-
wnętrznych i administracji. 

Nie da się ukryć, że pożary po-
wodują poważne straty materialne 
czego przykładem może być pożar 
trawy, który spowodował zapalenie 
się elewacji w jednym z budynków 
na terenie Powiatu Wołomińskiego. 
W Polsce w 2017 roku odnotowano 
125 892 pożarów, wśród których 
były 38634 pożary traw na łąkach  
i nieużytkach rolnych, co stanowiło 
32% wszystkich pożarów w Polsce. 
Szacowane straty powstałe w wyniku 
pożarów traw wyniosły w roku ubie-
głym 10 397 000 złotych, a średni czas 
trwania akcji gaśniczej to 47 minut. 
Strażacy wyjeżdżali do pożarów traw 
co około 13 minut.

Wypalanie traw powoduje rów-
nież poważne straty ekologiczne. 
Ziemia ulega wyjaławianiu,, za-
hamowany zostaje bardzo poży-
teczny, naturalny rozkład resztek 
roślinnych oraz asymilacja azotu  
z powietrza. Do atmosfery przedo-

staje się szereg trujących, dla ludzi 
i zwierząt, związków chemicznych. 
Podczas pożaru powstaje duże 
zadymienie, które jest szczególnie 
groźne dla osób przebywających w 
bezpośrednim sąsiedztwie miejsca 
spalania, z uwagi na wysoką toksycz-
ność dymu. Niszczone są miejsca 
lęgowe wielu gatunków ptaków. 
Dym uniemożliwia pszczołom  
i trzmielom oblatywanie łąk, owady 
giną w płomieniach, co powoduje 
zmniejszenie liczby zapylonych 

kwiatów, a w konsekwencji obniże-
nie plonów roślin. W pożarach giną 
zamieszkujące lasy i łąki zwierzęta. 
Wypalanie traw to także bardzo duże 
zagrożenie dla lasów. Ogień z su-
chych traw porastających nieużytki 
niejednokrotnie przenosi się na ob-

szary leśne, niszcząc bezpowrotnie 
lokalny ekosystem.

Generał brygadier Leszek Suski, 
Komendant Główny Państwowej 
Straży Pożarnej, podkreślił, że 30 
proc. pożarów gaszonych przez stra-
żaków to właśnie pożary traw. - Roz-
poczynamy kampanię w miesiącach, 
w których pożarów jest najwięcej, 
aby odniosła jak najlepszy skutek – 
zaznaczył komendant.

- W 2017 roku Państwowa Straż 
Pożarna odnotowała ponad 38 tys. po-

żarów traw. Według statystyk, za około 
94 proc. zdarzeń tego typu odpowie-
dzialny jest człowiek. W gaszenie 
tych pożarów traw zaangażowanych 
było 266 tys. strażaków - mówił 
Wiceminister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Jarosław Zieliński. 

Jednocześnie zwrócił uwagę, że 
przez lekkomyślność ludzi związaną 
z wypalaniem traw, ratownicy mogą 
nie dojechać na czas tam, gdzie są 
bardziej potrzebni.

Wypalanie traw jest zabronione, 
szczegółowo określa to m.in. ustawa 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880  
z późn. zm.), a za wykroczenia tego 
typu grożą surowe sankcje.

Na podstawie:  
KG PSP i KP PSP Wołomin

- Po zimie trawy są wysuszo-
ne i palą się bardzo szybko. 
W rozprzestrzenianiu się 
ognia sprzyjają powiewy wia-
tru. W przypadku gwałtownej 
zmiany jego kierunku, pożary 
bardzo często wymykają się 
spod kontroli i przenoszą 
na pobliskie lasy, niszcząc 
bezpowrotnie bezcenne drze-
wostany, które po pożarze 
odradzają się przez wiele 
dziesiątek lat. Niejednokrot-
nie we wznieconych przez 
siebie pożarach ludzie tracą 
dobytek całego życia. Wystę-
puje również bezpośrednie 
zagrożenie dla zdrowia  
i życia ludzi i zwierząt – mówi  
Grzegorz Skoczeń, komen-
dant OSP w Wołominie.

Kamienice Briggsów wracają 
do czasów świetności

Zabytek na danym terenie, to zarówno powód do dumy, jak też do troski JST, na terenie których 
się znajduje. Marki kojarzone są z nazwiskiem Briggsów, którzy zbudowali tu fabrykę przędzal-
niczą, w ślad za którą powstało osiedle robotnicze. Miasto chcąc zachować te obiekty dla na-
stępnych pokoleń przystępuje do remontu kolejnego zabytku należącego do tego osiedla. 

Coraz ładniej wyglądają ka-
mienice Briggsów na robotni-
czym osiedlu w Markach pa-
miętające XIX wiek, odrapane i 
zdegradowane otrzymują nowy 
wygląd. Odrestaurowane z nową 
elewacją stanowią przyjemny 
widok dla przechodnia.

Pod koniec XIX bracia Briggs 
oraz ich wspólnik Ernest Po-
sselt rozpoczęli budowę fabryki 

przędzalniczej, która na zawsze 
zmieniła oblicze Marek. 

Wraz z inwestycją powstało 
osiedle dla pracowników zakładu. 
Wielu mieszkańców powiatu mija 
je jadąc obecnie Aleją Marszałka 
Piłsudskiego. 

W 2016 r. rozpoczęły się ro-
boty modernizacyjne na terenie 
osiedla robotniczego. Przez 
dwa lata władzom miasta udało 

się przywrócić poprzedni blask 
sześciu kamienicom Briggsów. 
Czas na kolejną. 

W marcu marecki Zakład 
Usług Komunalnych (ZUK) 
ogłosił przetarg na remont tzw. 
kamienicy aptecznej. 

Kiedyś mieściła się w niej 
apteka, po której pamiątką jest 
ogromny zielony szyld. 

O najnowsze zamówienie 

starały się cztery firmy, a najko-
rzystniejszą ofertę złożył Zakład 
Remontowo-Budowlany Rem-
dom, który już remontował część 
mareckich kamienic. 

– Będzie to już siódma ka-
mienica Briggsów, która odzyska 
dawny blask. Nie tylko położymy 
nową elewację, ale uszczelnimy 
ściany piwniczne, wymienimy 
pokrycie dachowe oraz stolarkę 
okienną i drzwiową – podkreśla 
Jacek Orych, burmistrz Marek. 

Mieszkania zostaną doposa-
żone również w elementy insta-
lacji grawitacyjnej.

Wszystko wskazuje na to, że 
to nie koniec rewitalizacji starych 
mareckich kamienic. 

– Przygotowujemy się też do 
remontu kolejnych zabytkowych 
kamienic – podkreśla burmistrz 
Orych. 

W marcu Zakład Usług Ko-
munalnych podpisał umowę z 
Grupą Proeks, która opracuje 
dokumentację potrzebną do mo-
dernizacji 10 budynków zlokali-
zowanych przy Al. Piłsudskiego 
nr 45, 82, 84, ul. Słowackiego 
1, 3, ul. Jasnej 5, 7 i ul. Barskiej 
2, 4, 6.

Przybywa tak wyglądających kamienic Briggsów na dawnym osiedlu robotniczym w Markach
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Kopalnią wiedzy w tej 
dziedzinie stała się dla mnie 
książka Łukasza Łuczaja - 
"Dzika kuchnia". Książka fa-
scynująca w swojej prostocie 
i zarazem zmuszająca do za-
stanowienia nad tym dlaczego 
w codziennym pędzie nie do-
strze-

gamy, jak wiele bo-
gactw mamy na wyciągnięcie 
ręki, a płacimy za nie niemałe 
kwoty w sklepach z tzw. zdro-
wą żywnością.

Poniższy przepis na do-
skonały na wszelkie prze-
ziębienia i nieżyty górnych 
dróg oddechowych syrop z 
młodych pędów sosny przy-
gotowałam opierając się na 
poradach Łukasza Łuczaja . 

Syrop z młodych pędów 
sosny ma działanie wykrztu-
śne i bakteriobójcze.

Dawkowanie syropu z pę-
dów sosny: • profilaktycznie: 
1 łyżeczka dziennie, najlepiej 
rano • podczas choroby: 3 
do 4 razy dziennie po jednej 
łyżeczce
Składniki: • 1 kg młodych 
jasnozielonych pędów sosny 
(zbieranych w maju) • 5 dag 
białego cukru  • 5 dag brązo-
wego cukru

Przygotowanie
Pędy bardzo drobno posie-

kać, wrzucić do dużego słoja, 
przesypując kolejne warstwy 
cukrem i odstawić na tydzień, 
żeby pościły sok. Po tygodniu 
syrop odcedzić i rozlać do bute-
lek.

Jeśli pędy sosny 
mają być przechowy-
wane dłużej, trzeba 
je pasteryzować lub 
dosypać większą ilość 
cukru - do 20 dag. 
Można je też zalać 
alkoholem, najlepiej 
o stężeniu 70%. 

Jak pisze w „Dzikiej kuch-
ni” Łukasz Łuczaj „młode 
majowe gałązki sosny oraz 
młode męskie kwiatostany 
są pyszne na surowo. Zawie-
rają bardzo dużo witaminy 
C.  Można też dodawać je 
do zup i sosów. Nadają się  
również na sos do spaghetti, 
świetnie imitujący pesto. Taki 
sos robimy zalewając drobno 
posiekane młode pędy oliwą 
i soląc do smaku (możemy 
też domieszać garść drobno 
zmielonych orzechów lasko-
wych lub włoskich).”

Na podstawie książki  
„Dzika kuchnia”

Młode majowe 
gałązki sosny 

oraz młode 
męskie kwia-

tostany są 
pyszne na surowo. 

Zawierają bardzo dużo 
witaminy C.  Można też 
dodawać je do zup i so-

sów. Nadają się  również 
na sos do spaghetti, 

świetnie imitujący pesto 

Początek maja to najlepszy czas na wykorzysta-
nie darów Matki Natury. Można wtedy wzbogacić 
domową apteczkę o takie rarytasy jak syrop z 
młodych pędów sosny, nalewkę na zielonych orze-
chach  lub sok z młodej pokrzywy.

Syrop z młodych pędów 
sosny na przeziębienie

leki na w
yciągnięcie ręki

Gdyby śmiać się codziennie przez 15 minut, w rok 
możemy stracić 5 kilogramów! Do tego dzięki szcze-
remu chichotowi poprawimy kondycję płuc, a także 
wzmocnimy naczynia krwionośne.

Co nam  
daje śmiech?

Śmiech to doskonałe ćwi-
czenie dla płuc. Jak podaje 
autor książki „Terapia śmie-
chem. Jak rozwijać poczucie 
humoru” Aleksander Łamek 
,gdy zaczynamy się śmiać, 
zamiast średnio pół litra po-
wietrza, wdychamy go półtora 
litra. Dzięki temu nasz orga-
nizm zostaje znacznie lepiej 
dotleniony. To natomiast 
znakomicie wpływa na funk-
cjonowanie poszczególnych 
organów, poprawę wydolności 
i samopoczucie.

Amerykańscy naukowcy 
odkryli, że szczery śmiech 
może mieć podobny wpływ 
na nasz apetyt jak ćwiczenia 
fizyczne. Badacze wierzą, 
że ich odkrycie może po-
móc w leczeniu osób, ma-
jących problemy z odżywia-
niem. Śmiech może bowiem 
wywoływać w organizmie 
człowieka takie same zmiany 
chemiczne jakie powstają w 

czasie wysiłku fizycznego i 
odpowiadają za apetyt. Oka-
zuje się, że podczas oglądania 
śmiesznych filmów lub wy-
stępów kabaretowych hormo-
ny w naszej krwi zachowują 
się podobnie jak wtedy kiedy 
ćwiczymy.

Naukowcy mają nadzieję, 
że to odkrycie pomoże w 
leczeniu osób, które mają 
problemy z odżywianiem z 
powodu depresji lub innych 
przypadłości.

Sam eksperyment nie 
udowodnił jeszcze, że śmiech 
rzeczywiście poprawia apetyt, 
jednak według naukowców 
może w przyszłości pomóc 
w leczeniu osób, które mają 
problemy z apetytem, a nie są 
w stanie wykonywać ćwiczeń 
fizycznych. Chodzi np. o lu-
dzi cierpiących na przewlekłe 
bóle i osoby starsze.

www.UrodaiZdrowie.pl

dotleń się... śm
iechem

Naukowcy  
odkryli, że szczery śmiech może  

mieć podobny wpływ na nasz apetyt jak 
ćwiczenia fizyczne.

Sauna dla zdrowia i urody

Pobyt na saunie oczyszcza ciało i umysł, pozwala zregenerować siły i nabrać energii do działania. To 
miejsce, do którego nie dociera zgiełk wielkiego miasta. Sauna została wynaleziona w Finlandii i szybko 
zdobyła popularność na całym świecie. Finowie twierdzą, że sauna oczyszcza umysł i ciało ze wszelkich 
złych mocy. Rzeczywiście, naukowcy również przyznają, że odwiedziny w saunie mają pozytywny wpływ 
na nasze zdrowie. Zyska na tym również nasza uroda…

Skóra człowieka ma działanie 
podwójnego filtra: z jednej strony 
wydziela szkodliwe substancje, a z 
drugiej może, jak gąbka, wchłaniać 
elementy zdrowotne. Skóra w sau-
nie rozgrzana jest do temperatury 
około 40 stopni Celsjusza, na skutek 
czego wydzielamy pot, który jest 
naturalną obroną organizmu przed 
przegrzaniem się. Wraz z potem 
organizm wydala toksyny oraz inne 
zanieczyszczenia skóry. Gruczoły 
łojowe w wyniku rozgrzania odblo-
kowują się i dzięki temu organizm 
pozbywa się nadmiaru sebum, czyli 
łoju skórnego. Pot zawiera również 
sól, której w codziennej diecie sto-
sujemy zbyt dużo. Sól odkłada się w 
tkankach i może być przyczyną wielu 
chorób, jak również zatrzymuje wodę 
w organizmie co może być przyczyną 
„puchnięcia” na przykład nóg. Na 
skutek pocenia w saunie tracimy 

bardzo duże ilości soli. Dzięki wy-
dalaniu podczas pocenia większych 
ilości substancji szkodliwych odciąża 
się również nerki. Jak to się dzieje? 
Za sprawą wyższych temperatur 
następuje radykalne pobudzenie 
ukrwienia i układu krwionośnego, 
a wraz z nim mocne przepłukanie 
tkanek takich jak skóra oraz jej we-
wnętrzne warstwy, które zimą raczej 
nie są rozpieszczane. Gdy tylko zrobi 
się chłodniej, naczynia krwionośne 
w skórze i warstwach podskórnych 
zwężają się, aby zapobiec utracie 
ciepła.

Jeśli ukrwienie działa wówczas 
na pół gwizdka, może nastąpić gro-
madzenie substancji podlegających 
wydaleniu z organizmu, czyli właśnie 
toksyn, które w saunie, dzięki rady-
kalnemu wzmożeniu ukrwienia, są 
wypłukiwane. Oprócz tej detoksykacji 
od wewnątrz, wraz z odparowującym 

płynem na-
stępuje też 
wydalanie 
przez skórę 
substancj i 
toksycznych z 
jednoczesną de-
hydratacją tkanki 
podskórnej. Ciało 
otrzymuje z głębi poży-
wienie, aby się zregenerować 
i uzyskać właściwy tonus. Eksperci ra-
dzą, że jeśli ma się problemy skórne, 
takie jak trądzik i wągry czy łuszczycę, 
to powinno się także skorzystać z tej 
kuracji. Podczas pocenia wypłukiwane 
są obumarłe cząstki skóry i bakterie, 
dzięki czemu sauna ma działanie 
łagodnie oczyszczające skórę. Na-
ukowcy udowodnili, że korzystając z 
sauny przez jedną godzinę organizm 
wydziela wraz z potem tyle toksyn 
ile zdrowe nerki w ciągu 24 godzin.

Ciepło oddzia-
łuje na tkankę, 
pobudza krąże-
nie krwi poprzez 
ro z s z e r z e n i e 

naczyń krwiono-
śnych znajdujących 

się w podskórnych 
tkankach. Dopływ ener-

gii pobudza przemianę ma-
terii, w efekcie zmniejszając 

objętość tkanki tłuszczowej. Sauna 
może być traktowana jako pasywne 
ćwiczenie. Sauna powoduje inten-
sywne pocenie się, a przy wyproduko-
waniu jednego grama potu organizm 
spala 0,586 kcal. W czasie jednej 30 
min. sesji można spalić 900-2400 
kcal, co stanowi odpowiednik 9-12 
km biegu. Sauna nie zastąpi oczywi-
ście regularnych ćwiczeń i diety, ale 
znacznie pomoże.

www.UrodaiZdrowie.pl

Sauna nie zastąpi regularnych ćwiczeń i diety, ale znacznie pomoże spalić kalorie
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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

Nieruchomości 
Sprzedam

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

Usługi/Różne   

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

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

UW
AG

A! Ogłoszenie drobne 
do rubryk:
Dam pracę

 i Szukam pracy
beZPłATNe!

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Stefana Perzanowskiego
wieloletniego dyrektora 

Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
rejon Wołomin 

oraz radnego gminy Wołomin w latach 1998–2006

Rodzinie oraz przyjaciołom 
składamy szczere wyrazy współczucia.

Starosta Wołomiński Kazimierz Rakowski
wraz z Zarządem Powiatu i pracownikami Starostwa

oraz
Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego 

Janusz Werczyński z radnymi

– Zakończyliście rundę zasad-
niczą z dorobkiem 28 punktów 
na ósmym miejscu. Następnie w 
pierwszej rundzie fazy play-off 
przegraliście dwa mecze z lide-
rem tabeli, bAS-em białystok. 
Jak Pan ocenia ten wynik? 
– Przed sezonem 28 punktów na koniec 
rundy zasadniczej brałbym w ciemno, 
gdyż z naszych wstępnych wyliczeń taki 
wynik oznaczałby spokojne utrzymanie 
i walkę w fazie play-off. Liga okazała 
się jednak bardzo wyrównana i przed 
ostatnią kolejką cztery zespoły walczy-
ły o miejsca 6-9. Widać, że był ścisk  
w tabeli i do ostatniej kolejki musie-
liśmy się bić o miejsce w play-offach. 
Osiągnęliśmy założony cel i to się dla 
mnie liczy najbardziej, bo spokojnie 
już możemy myśleć o następnym 
sezonie i dalszym rozwijaniu tego, co 
udało nam się zbudować w tym sezonie. 
Znamy swoje miejsce w szeregu  
i przed meczami I rundy fazy play-off 
wiedzieliśmy, że to BAS był faworytem 
tego dwumeczu. My mieliśmy cieszyć 
się siatkówką i ugrać najwięcej, na co 
nas stać. Była to dla nas forma nagrody, 
że możemy znowu zagrać z takim 
rywalem. Szukaliśmy swojej szansy  
w tym, że to drużyna z Białegostoku 
musi, a my możemy. Dodatkowo 
mieliśmy w pamięci przegrany mecz  
w Białymstoku po tie-breaku i pokazali-
śmy wtedy, że można z nimi powalczyć. 
Niestety problemy kadrowe ( zdrowot-
ne) troszkę pokrzyżowały nam dobre 
przygotowanie się do tych meczów.  
O ile mogę powiedzieć, że z 28 punktów 
w rundzie zasadniczej jestem zado-
wolony, to z wyników w fazie play-off 
już nie. Zaznaczam jednak, że my 
swój cel osiągnęliśmy i to było naszym 
priorytetem. Wynik z BAS-em może 
nie jest zadowalający, ale widziałem, 
że moi podopieczni nie spuścili głowy 
przed spotkaniem i ugrali tyle ile się 
dało. Przegrać z tak dobrze grającym 
BAS-em nawet dwa mecze po 3-0 to 
żadna ujma.
– Wydaje się, że sezon w waszym 
wykonaniu można podzielić na 
dwie fazy. Pierwszą, w której 
rzadko wygrywaliście i drugą ,  
kiedy zgarnęliście sporo punktów. 
Proszę o komentarz?
– Trzeba pamiętać, że mój zespół jest 
prawie całkowicie złożony z nowo po-
zyskanych zawodników, z kilku różnych 
klubów. Na początku ligi zapłaciliśmy 
frycowe za brak zgrania i to było widać 
gołym okiem. Już przed sezonem gło-
śno mówiłem, że szczyt formy szykuję 
na styczeń i luty, czyli na drugą część 
fazy zasadniczej i to nam się udało. 
Warto również dodać, że w pierwszej 
fazie, gdzie mniej wygrywaliśmy, jak 
to Pan powiedział, mieliśmy kilka 
meczów np. z Metrem Warszawa 
na wyjeździe, w Międzyrzecu 
Podlaskim czy z MOS-em 
Wola u nas, które mogliśmy 
zakończyć zwycięstwami,  
a przegraliśmy nieznacznie 
na przewagi w końcówkach 
setów. Znowu powrócę do 
tematu zgrania, gdyż to ono 
zaważyło na tym, że prze-
graliśmy te mecze, a także 
fakt, że mam młody zespół 

z brakiem boiskowego doświadczenia. 
W późniejszej części sezonu, gdy się 
wszyscy dotarliśmy, nabraliśmy pew-
ności siebie, pokazaliśmy, że potrafimy 
grać w siatkówkę i stąd tyle wygranych 
spotkań.
– Który mecz najbardziej zapadł 
Panu w pamięć i dlaczego?
– Ciężko mi wskazać jeden mecz. 
Jeżeli chodzi o pozytywne spotkania, to 
pewnie w mojej głowie pozostał mecz 
z Energą Ostrołęka u nas w Wołominie. 
Było to pierwsze spotkanie w sezonie, 
dodatkowo dla mnie powrót do Hura-

ganu w roli trenera. Również wynik nie 
był bez znaczenia. Mimo porażki 3-2 
po kapitalnym meczu, z dużo wyżej 
notowanym rywalem , który grał w 
finale o I ligę, pojedynek ten napawał 
optymizmem i to on nakręcił zawod-
ników, sztab oraz kibiców do jeszcze 
cięższej pracy. Kibice po tym meczu 
zauważyli, że nareszcie coś fajnego 
szykuje się w siatkarskim Huraganie 
i jeszcze liczniej wspierali nas w kolej-
nych meczach. To spotkanie było takim 
motorem napędowym dla wszystkich.  
Warto wspomnieć też o wyjazdowym 
spotkaniu z Basem Białystok, przegra-
nym 3-2. I historia zno-
wu się powtarza. 
Gramy z dużo 
wyżej notowa-
nym rywalem i 
po fajnej grze 
przegrywamy 
w tie-breaku 
i wracamy  
z podnie-
sioną głową. 
Było to drugie 
spotkanie run-
dy rewanżowej, 

którą mieliśmy bardzo udaną i uważam, 
że ten mecz był początkiem naszej passy. 
Chciałbym jeszcze pochwalić zespół za 
mecz w Augustowie, gdzie dosłownie 
„przejechaliśmy” się po drużynie 
Centrum, wygraliśmy 3-0 w przy-
słowiową „godzinkę z prysznicem” 
Jeśli chodzi o spotkania, które mam w 
pamięci, ale pod negatywnym kątem, to 
zostawię je dla siebie .
– Proszę o opisanie dwumeczu, 
rozegranego w ramach fazy play 
off, z bAS-em białystok?
– Tak jak wcześniej powiedziałem, 

my nie byliśmy faworytem tego po-
jedynku. Nie bez przyczyny zespół z 
Białegostoku skończył rozgrywki na 
pozycji lidera. Było to widać w obu spo-
tkaniach w fazie play-off. Uważam, że 
mój zespół nie grał źle i mogliśmy po-
walczyć, zwłaszcza w pierwszym me-
czu .Był to na tę chwile szczyt naszych 
możliwości. BAS zagrał kapitalne 
zawody w obu meczach i z tak grają-
cym zespołem niewiele mieliśmy do 
powiedzenia. Ich zagrywka oraz atak 
były kluczem do wygranej. Śmiem 
twierdzić, że z taką grą BAS Biały-
stok może realnie myśleć o awansie 
do I ligi. Jest to zespół budowany od 
dwóch sezonów pod kątem awansu do 

wyższej ligi, my natomiast mieliśmy 
za zadanie po dwóch słabych po-
przednich sezonach awansować 
do 8 zespołów w naszej grupie  
i to zrealizowaliśmy.
– Jak Pan ocenia grę drużyny 
(poszczególnych formacji)? 
W jakich elementach gry ze-
spól jest najbliżej pańskich 
oczekiwań, a gdzie musicie 

włożyć najwięcej pracy dla 
osiągnięcia wymaganego po-
ziomu?

– Ciężko wskazywać jedną formację. 
Siatkówka to gra zespołowa i jeden 
zawodnik nie wygra czy przegra sam 
spotkania. Po to jest 14 zawodników, 
którzy w przypadku słabszej dyspo-
zycji dnia jednego gracza, wesprą go 
i wezmą ciężar zdobywania punktów 
na siebie. Każdy jest też zależny od 
innych. Jeżeli nie ma przyjęcia, to nie 
ma wystawy, a jak nie ma rozegrania to 
i nie ma ataku. Zamknięte koło i każdy 
jest ważny. Bez jednego ciężej funk-
cjonować drugiemu. Elementy które 
są najbliżej moich oczekiwań to na 

pewno gra w obronie i zaangażowanie. 
Uważam,że zespół nieźle radził sobie 
z grą na skrzydłach, zwłaszcza przy 
bardzo dobrym przyjęciu zagrywki. 
Jeżeli miałbym wskazać element, 
w którym dużo nam brakuje, to na 
pewno byłby to atak na wysokiej piłce 
z negatywnego przyjęcia. Potrzeb-
na jest nam też bardziej stabilna 
zagrywka, która funkcjonowała nie 
najlepiej szczególnie w pierwszej 
części sezonu, gdzie bilans zysków do 
strat był jednak znacznie na minusie. 
Dodatkowo uważam, że blok nie był 
naszą najmocniejszą stroną. 
– Jak będzie wyglądał okres przy-
gotowawczy i czy planowane są 
jakieś wzmocnienia?
– Jest jeszcze trochę za wcześnie na 
planowanie okresu przygotowawcze-
go. Wiadomo, w głowie pojawiają się 
różne pomysły, niektóre ciekawe pro-
jekty są omawiane, ale daleka droga do 
ich realizacji. Teraz czeka nas miesiąc, 
dwa roztrenowania. Planowane są 
spotkania z Zarządem klubu odnośnie 
przyszłości i na nich zostaną podjęte 
decyzje - co dalej. Ja niestety na chwilę 
obecną nie mam żadnych informacji, 
jakie są plany na nowy sezon.

Podsumowanie  
sezonu siatkarzy  
Huraganu Wołomin

W sobotę, 7 kwietnia, siatkarze drugoligowego Huraganu Wołomin roze-
grali swój ostatni mecz w sezonie 2017/2018. Finalnie Wołominianie zajęli 
ósme miejsce w tabeli II ligi (grupy 2.) i awansowali do pierwszej rundy fazy 
play-off, w której przegrali oba spotkania z BAS-em Białystok. Z Tomaszem 
Rosą, trenerem Huraganu Wołomin, rozmawia Paweł Choim. 

przed spotkaniem i ugrali tyle ile się 
dało. Przegrać z tak dobrze grającym 
BAS-em nawet dwa mecze po 3-0 to 

– Wydaje się, że sezon w waszym 
wykonaniu można podzielić na 
dwie fazy. Pierwszą, w której 
rzadko wygrywaliście i drugą ,  
kiedy zgarnęliście sporo punktów. 

Trzeba pamiętać, że mój zespół jest 
prawie całkowicie złożony z nowo po-
zyskanych zawodników, z kilku różnych 
klubów. Na początku ligi zapłaciliśmy 
frycowe za brak zgrania i to było widać 
gołym okiem. Już przed sezonem gło-
śno mówiłem, że szczyt formy szykuję 
na styczeń i luty, czyli na drugą część 
fazy zasadniczej i to nam się udało. 
Warto również dodać, że w pierwszej 
fazie, gdzie mniej wygrywaliśmy, jak 
to Pan powiedział, mieliśmy kilka 
meczów np. z Metrem Warszawa 
na wyjeździe, w Międzyrzecu 
Podlaskim czy z MOS-em 
Wola u nas, które mogliśmy 
zakończyć zwycięstwami, 

Warto wspomnieć też o wyjazdowym 
spotkaniu z Basem Białystok, przegra-
nym 3-2. I historia zno-
wu się powtarza. 
Gramy z dużo 
wyżej notowa-
nym rywalem i 
po fajnej grze 
przegrywamy 
w tie-breaku 
i wracamy 
z podnie-
sioną głową. 
Było to drugie 
spotkanie run-
dy rewanżowej, 

twierdzić, że z taką grą BAS Biały-twierdzić, że z taką grą BAS Biały-twierdzić, że z taką grą BAS Biały
stok może realnie myśleć o awansie 
do I ligi. Jest to zespół budowany od 
dwóch sezonów pod kątem awansu do 

wyższej ligi, my natomiast mieliśmy 
za zadanie po dwóch słabych po-
przednich sezonach awansować 
do 8 zespołów w naszej grupie 
i to zrealizowaliśmy.
– Jak Pan ocenia grę drużyny 
(poszczególnych formacji)? 
W jakich elementach gry ze
spól jest najbliżej pańskich 
oczekiwań, a gdzie musicie 

włożyć najwięcej pracy dla 
osiągnięcia wymaganego po
ziomu?

– (...) mój zespół jest prawie całkowicie zło-
żony z nowo pozyskanych zawodników,  

z kilku różnych klubów. Na początku 
ligi zapłaciliśmy frycowe za brak 

zgrania i to było widać gołym 
okiem. Już przed sezonem głośno 
mówiłem, że szczyt formy szykuję 

na styczeń i luty, czyli na drugą 
część fazy zasadniczej i to nam 

się udało – mówi Tomasz Rosa, 
trener Huraganu Wołomin
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ul. Warszawska 15ul. Prądzyńskiego 37 
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sob.: 8 -15

Wołomin:

pon.- pt.: 7.30 -21
sob.: 8 -15

ul.  Konstytucji 3 Maja 30  ul. Traugutta 3a
pon.- pt.:  8 -20

sob.: 8 -15

ul.  Konstytucji 3 Maja 10
pon.- pt.: 8 -20
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Radzymin:

ul. Fabryczna 14Marki:

Z ogromnym żalem przyjąłem wiadomość o śmierci

śp.

Stefana Perzanowskiego
wieloletniego dyrektora 

rejonu Wołomin Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, 
zaangażowanego w działalność na rzecz powiatu wołomińskiego, 

życzliwego człowieka, współpracownika i kolegi

Rodzinie i Bliskim 
składam

wyrazy głębokiego współczucia, wsparcia i otuchy.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik




