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Czy powinna  
powstać szkoła 
średnia w Ząbkach?

15 000

5

– Jesteśmy z trenerem 
na ostatnim etapie przy-
gotowań. Czuję się dobrze  
i jestem pełen optymizmu. 
Mam nadzieję, że damy  
z Dawidem dobrą walkę – mówi 
Patryk Kuryłek, reprezentant 

Wichru Kobyłka, który 18 
maja, stoczy na warszaw-

skiej Pradze  pojedynek 
z Dawidem Mańkow-
skim >> str. 6

Korowód  
weselny  
w Strachówce

Paweł Żółtek

Grażyna
Kapaon

Małgorzata 
Zyśk

– Podczas spotkanie  
z mieszkańcami, strażakami 

z OSP i samorządowcami Powiatu 
Wołomińskiego Premier Mateusz 
Morawiecki odpowiedział na szereg 
pytań związanych m.in. z programami 
rządowymi oraz ustosunkował się do 
przedstawionych problemów lokal-
nych władz samorządowych   >> str. 4
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pytań związanych m.in. z programami 
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Premier 
Mateusz Morawiecki  
z niespodziewaną  
wizytą w Wołominie
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• NAJSZYBSZY INTERNET W MIE�CIE
• GWARANCJA STAŁEJ PRĘDKO�CI

• BRAK LIMIT�W POBIERANIA
• TELEWIZJA HD I TELEFON

PING do 5ms

300
Mb/s

120120120
Mb/s

800
Mb/s

SUPER SZYBKI INTERNET
SPRAWDŹ JUŻ DZIŚ!

tel. 730 011 070

Patryk Kuryłek 
szturmuje  

zawodowe ringi

Komunikacja  
miejska będzie 
dużo tańsza!  
Ulga dla kieszeni  
już od września

– Dla naszych mieszkańców to real-
ne, odczuwalne w portfelu oszczęd-
ności. A dla gminy szansa na zyska-

nie nowych podatników. Dopłaty  
do biletów zaoferujemy tym miesz-

kańcom, którzy płacą podatki  
w Wołominie. Mam nadzieję, że 

coraz więcej osób zechce zostawić 
auto w domu i skorzysta z transpor-
tu publicznego – mówi Elżbieta Ra-
dwan, burmistrz Wołomina >> str. 3
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Preferencyjne warunki 
dla nowych firm

O obowiązującej od 30 kwietnia br., uldze na start dla nowych firm rozmawiamy z Pawłem  
Żółtkiem – właścicielem biura rachunkowego z Kobyłki

– Mamy już maj. Podobno obo-
wiązują już nowe przepisy dla 
przedsiębiorców?
- Tak, od 30 kwietnia obowiązują już 
przepisy tzw. Konstytucji biznesu. 
Konstytucja biznesu to kilka ustaw, 
których przepisy mają za zadanie 
ułatwić prowadzenie firmy.
– Czy coś szczególnie zasługuje 
na uwagę?
- Tak, myślę, że warto zwrócić uwagę 
na art. 18 ustawy Prawo przedsiębior-
ców. W myśl tego przepisu przedsię-
biorca będący osobą fizyczną, który 
podejmuje działalność gospodarczą 
po raz pierwszy albo podejmuje ją 
ponownie po upływie co najmniej 
60 miesięcy od dnia jej ostatniego 
zawieszenia lub zakończenia i nie 
wykonuje jej na rzecz byłego praco-
dawcy, na rzecz którego przed dniem 
rozpoczęcia działalności gospodarczej 
w bieżącym lub w poprzednim roku 
kalendarzowym wykonywał w ramach 
stosunku pracy lub spółdzielczego 
stosunku pracy czynności wchodzące 
w zakres wykonywanej działalności 
gospodarczej, nie podlega obowiązko-
wym ubezpieczeniom społecznym 
przez okres 6 miesięcy od dnia 
podjęcia działalności gospo-
darczej.
– Ale co to dokładnie zna-
czy?
- Warto zauważyć, że zgod-
nie z dotychczasowymi 
przepisami osoby prowa-
dzące pozarolniczą działalność, jeśli 
nie mają innych tytułów do ubez-
pieczeń, podlegają obowiązkowo 
ubezpieczeniom emerytalnemu, 
rentowym i wypadkowemu oraz 
ubezpieczeniu zdrowotnemu od dnia 
rozpoczęcia wykonywania działalności 
do dnia zaprzestania wykonywania tej 
działalności. Podmioty prowadzące 
działalność gospodarczą składki na 

ubezpieczenia emerytalne, rentowe, 
chorobowe i wypadkowe oraz składkę 
na ubezpieczenie zdrowotne finansują 
w całości z własnych środków. Nowa 
ulga na start stanowi zatem wyłom od 
powyższej reguły. 
– A kto będzie mógł skorzystać z 
nowej ulgi?
– Szczegółowa analiza nowego 
przepisu prowadzi do wniosku, że 
z preferencji będą mogły skorzystać 
wyłącznie osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą, które: 
- podejmują działalność gospodarczą 
po raz pierwszy;
- podejmują ponownie działalność 
gospodarczą po upływie co najmniej 
60 miesięcy od dnia jej ostatniego 
zawieszenia lub zakończenia;
- nie wykonują działalności na rzecz 
byłego pracodawcy, na rzecz którego 
przed dniem rozpoczęcia działalno-

ści gospodarczej w bieżącym lub w 
poprzednim roku kalendarzowym 
wykonywali w ramach stosunku pracy 
lub spółdzielczego stosunku pracy 
czynności wchodzące w zakres wyko-
nywanej działalności gospodarczej.
– Ale czy to oznacza, że taki przed-
siębiorca przez pierwsze pół roku 
prowadzenia firmy w ogóle nie 
będzie płacił składek ZUS?
– Nie, tak dobrze to nie ma. Koniecz-
nie należy podkreślić, że ulga na start 
dotyczy wyłącznie składek na ubezpie-
czenie społeczne. W rezultacie przed-
siębiorcy obligatoryjnie muszą opłacać 
składki na ubezpieczenie zdrowotne. 
Kolejną ważną kwestią jest zwrócenie 
uwagi, iż ulga ma charakter uprawnie-
nia, a nie obowiązku, co oznacza, że 

dany przedsiębiorca w każdym czasie 
może z niej dobrowolnie zrezygnować 
i zgłosić swoją działalność do ubezpie-
czenia społecznego.
– A co po upływie pół roku?
– Przedsiębiorca, który po upływie 
6-miesięcznego okresu karencji 
zdecyduje się na dalsze prowadzenie 
działalności gospodarczej, ma moż-
liwość skorzystania z dotychczaso-

wych ułatwień. Chodzi mianowicie 
o tzw. mały ZUS. Ideą tej preferencji 
jest obniżenie wysokości składki na 
ubezpieczenie społeczne przez okres 
kolejnych 24 miesięcy.
W przypadku tej ulgi minimalną 
podstawę wymiaru składek na ubez-
pieczenia emerytalne, rentowe, 
wypadkowe, a jeśli przedsiębiorca 
przystąpi do dobrowolnego ubezpie-
czenia chorobowego – także składki 
na ubezpieczenie chorobowe, może 
stanowić kwota nie niższa niż 30% 
kwoty minimalnego wynagrodzenia.
W konsekwencji łączny okres prefe-
rencji, obejmujący zwolnienie oraz 
obniżenie wysokości składek na ubez-
pieczenie społeczne, może wynosić aż 
30 miesięcy.
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wę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, 

rentowe, wypadkowe, a jeśli przedsiębiorca przystąpi 
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wynosić aż 30 miesięcy – mówi Paweł Żółtek, 

właściciel biura rachunkowego z Kobyłki. 

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

Biuro Rachunkowe
Kobyłka ul. Szeroka 6

tel. 22 786 06 11
www.mojerozliczenia.pl

Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. C. K. Norwida w Dąbrówce 

zatrudni od zaraz 
NauCzyCiela języKa aNgielSKiego 

na zastępstwo 
do oddziałów gimnazjalnych i klas siódmych. 

Oferty proszę zgłaszać mailowo na adres 
dyrektor@spwd.dabrowka.bet.pl. 

Bliższych informacji można uzyskać pod numerami telefonów 
297578013 lub 517776275.
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 Nie damy!
Edward M. Urbanowski

Jest rok 2014. Na korytarzach sejmowych protestują niepełnosprawni i ich 
opiekunowie. Poseł PiS Elżbieta Rafalska przemawia z trybuny: - Rząd PO na 
własne życzenie zorganizował sobie akcję protestacyjną. To wasza wina, że na 
korytarzach sejmowych leżą dziś chore dzieci. To państwa nieodpowiedzialna, 
nieprzemyślana polityka w stosunku do osób niepełnosprawnych skutkuje dzisiaj 
takimi nastrojami społecznymi i takimi emocjami.

Minęło cztery lata. W Sejmie od trzech tygodni protestują niepełnosprawni. 
Chcą godnie żyć. Żądają podwyższenia minimalnej renty socjalnej i comiesięcz-
nego dodatku w wysokości 500 złotych dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych 
do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia. Pani poseł Rafalska 
to dzisiaj minister rodziny, pracy i polityki społecznej. To jej resort jest władny 
spełnić te postulaty. Na rentę się zgodziła (podwyżka z 865,03 do 1029,80 zł) lecz 
ku zaskoczeniu opinii publicznej nie chce słyszeć o wypłacaniu comiesięcznego 
dodatku, mimo że protestujący zaproponowali Pani minister stopniowe wprowa-
dzanie tego świadczenia; 300 zł od czerwca 2018 r., 400 zł od stycznia 2019, a 500 
zł dopiero od stycznia 2020 roku.

Jakub Hartwich, niepełnosprawny, protestujący od trzech tygodni w Sejmie: 
- Gdyby nie protest, rząd prawdopodobnie nie zdecydowałby się na zrównanie wyso-
kości renty socjalnej i renty z tytuły całkowitej 
niezdolności do pracy. To nasz protest to spo-
wodował. Gdyby nie było naszego protestu, 
prawdopodobnie nie zostałby naświetlony 
ten problem i tej renty by nie było. Zapra-
szamy Panią Rafalską na dalsze rozmowy na 
temat tego, jak dojść do kwoty 500 złotych, 
która miałaby być comiesięcznym dodatkiem 
„na życie”. Dzisiaj, 5. maja, jest Europejski 
Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Nie-
pełnosprawnych. Naprawdę fajnie by było  
w końcu konstruktywnie porozmawiać, dojść 
do kompromisu i zakończyć ten protest.

Marzena Stanowska, jedna z protestują-
cych matek: - Dlaczego rządzący stają przed 
społeczeństwem i mówią jak dużo robią dla 
niepełnosprawnych. - Nic nie robicie. Tak 
naprawdę jest to zaniedbanie wielu rządów, 
ale wy nie przypinajcie sobie takiej plakietki, 
że zrobiliście dla tej grupy nie wiadomo co. Rząd przekazuje społeczeństwu 
nieprawdziwe informacje o tym, jak niepełnosprawni i ich opiekunowie mają 
dobrze oraz, że wszystko jest dostępne. - Dlaczego kopiecie i depczecie nas? 
Dlaczego godność w Polsce jest poniżej minimum? Proszę o eutanazję dla mnie 
i mojego syna!

W istocie Prawo i Sprawiedliwość, wbrew temu co obiecywało będąc w opozycji, 
niewiele robi dla tej ciężko doświadczonej przez życie grupy społecznej. Od dwóch 
lat sprawują władzę, i jak mówią, mają pieniądze na wspieranie dzieci, seniorów, 
biednych, chorych i potrzebujących. Dlaczego więc nie chcą spełnić oczekiwań 
protestujących? Odpowiedź jest tu chyba oczywista; bo za chwilę inni będą się 
domagać wsparcia i ruszą okupować Sejm. A tego PiS boi się jak diabeł święconej 
wody! I słusznie, bo co innego samemu dać, np. 500+ a co innego zostać do tego 
zmuszonym. Rządzący dobrze wiedzą, że zapomnieli o osobach niepełnospraw-
nych. Za wymuszone ustępstwo, nikt nie będzie ich szanował. Wprost przeciwnie. 
Za chwilę wybory samorządowe i parlamentarne. Przy urnie zaś nikt nie dziękuje, 
a tylko rozlicza ze złożonych obietnic.  

Prawo i Sprawiedliwość, 
wbrew temu co obiecywało 
będąc w opozycji, niewiele 

robi dla niepełnosprawnych. 
Od dwóch lat sprawują wła-

dzę, i jak mówią, mają pienią-
dze na wspieranie dzieci, 

seniorów, biednych, chorych 
i potrzebujących. Dlacze-
go więc nie chcą spełnić 

oczekiwań protestujących? 
Odpowiedź jest tu chyba 

oczywista; bo za chwilę inni 
będą się domagać wsparcia  

i ruszą okupować Sejm. 

Od kilku lat weekend majowy 
spędzam nad polskim morzem uczest-
nicząc w międzynarodowym plenerze 
malarskim organizowanym przez Sto-
warzyszenie Silesia TakArt z Tychów, 
którego jestem członkiem. Oderwanie 
się od naszej lokalnej tematyki pozwala 
na nabranie dystansu i naładowanie 
przysłowiowych baterii i mobilizacji do 
pracy. W tym roku dodatkowo trafiliśmy 
na wyjątkowo piękną pogodę, dosko-
nałą do nadmorskich spacerów jak też 
rozmów z uczestnikami, którzy przy-
jeżdżają tu na artystyczne spotkania z 
całej Polski. Drugi rok z rządu podczas 
tych nadmorskich spotkań, na hasło 
„Wołomin” słyszę (bez wchodzenia w 
szczegóły) pozytywne komentarze. To 
miłe – szczególnie, gdy w pamięci ma 
się zgoła inne reakcje, jakie jeszcze do 
niedawna dały się odczuć po ujawnie-
niu miejsca zamieszkania.

Tegoroczny długi majowy weekend 
z pewnością zostanie zapamiętany 
na dłużej. Wiele osób zastanawia się  
z pewnością czy pożar hali magazyno-
wej w sąsiedztwie DJCHEM, jak też 
pożar niemal wiekowej willi „Danuta”  
oraz jednego z budynków zlokalizowa-
nych przy ulicy Legionów to przypadek 
czy celowe działanie osób trzecich?

Ale z pewnością najbardziej za-
skakująca dla wielu z nas była wizyta 
Mateusza Morawieckiego, Premiera 
naszego kraju, o której większość  
mieszkańców i samorządowców 
dowiedziała się post factum. Czyta-
jąc informacje i oglądając fotografie 
zamieszczone po wizycie na forach 
internetowych nietrudno stwierdzić, 
że w spotkaniu z Premierem uczest-
niczyli głównie – a może i jedynie 
– członkowie i sympatycy PiS, partii 
rządzącej. Czy to znaczy, że wszyscy 

inni mówiąc kolokwialne „olali” czy 
może nie byli godni, aby uczestniczyć 
w tym spotkaniu?

Ktoś na jednym z forów przypo-
mniał, że podczas odwiedzin woło-
mińskiej Stolarki przez ówczesnego 
Prezydenta Aleksandra Kwaśniew-
skiego przedstawiciele wołomińskiego 
samorządu nie raczyli przybyć na 
skierowane do nich zaproszenie 
bojkotując wizytę najwyższego pań-
stwowego dostojnika. Czy dziś służby 

administracji rządowej postanowiły, 
że nie wszyscy są godni w spotkaniu  
z Premierem wziąć udział?

Jakiś czas temu pisałam, że nie 
podoba mi się decydowanie za innych 
w kwestii formy upamiętnienia tych, 
którzy stracili życie w katastrofie pod 
Smoleńskiem. Dziś dodam – nie po-
doba mi się dzielenie nas na godnych 
i niegodnych spotkania z premierem 
kraju, w którym mieszkam i dla któ-
rego pracuję.

Czy ktoś potrafi odpowiedzieć na 
pytanie: – Kogo odwiedził Premier 
Morawiecki? Czy była to wizyta Szefa 
Rządu, czy może wysokiej rangi do-
stojnika partyjnego?

Kogo odwiedził  
Premier Morawiecki?

Teresa Urbanowska

(...) nie podoba mi się 
dzielenie nas na godnych  

i niegodnych spotkania  
z premierem kraju, w którym 

mieszkam i dla którego 
pracuję. Czy ktoś potrafi od-

powiedzieć na pytanie: - Kogo 
odwiedził Premier Morawiec-
ki? Czy była to wizyta Szefa 
Rządu, czy może wysokiej 

rangi dostojnika partyjnego?

W Zagościńcu zamieszkał  
Wielki Polak i wirtuoz

– Zastanawiacie się pewnie nad tym, co wśród organizatorów, robi Komitet Budowy Szkoły 
Podstawowej w Zagościńcu, skoro szkoła została wybudowana 10 lat temu. Wyjaśniam: już 10 
lat temu wiedzieliśmy, że nasza szkoła będzie nosiła imię Ignacego Jana Paderewskiego, który 
chcąc dojść do sukcesu ćwiczył po 10 godzin dziennie – mówił mieszkający w Zagościńcu radny 
miejski Marek Górski, wieloletni przewodniczący Komitetu Rozbudowy Szkoły.

Szkoła Podstawowa w Zagościńcu 
to nie tylko placówka edukacyjna, to 
dla lokalnej społeczności również 
miejsce, w którym skupia się życie 
kulturalne miejscowości zabiega-
jącej przez wiele dziesięcioleci o 
poprawę warunków nauczania. Sta-
rania kolejnych komitetów budo-
wy zwieńczone zostały sukcesem  
w postaci nowego budynku. Komi-
tetem budowy, który doprowadził do 
upragnionego finału kierował wów-
czas Marek Górski, mieszkaniec Za-
gościńca i wieloletni radny z okręgu 
wiejskiego. Szkoła oddana do użytku 
10 lat temu zakładała możliwość edu-
kacji dla ponad 190 uczniów. Dziś już 
dawno ta liczba została przekroczona, 
choć wówczas niektórzy twierdzili, że 
jest zbyt duża.

Pod koniec kwietnia w Szkole  
w Zagościńcu odbyła się nieco-
dzienna uroczystość, placówce 
nadano imię Ignacego Jana Pa-
derewskiego, polskiego pianisty, 
kompozytora, działacza niepodle-
głościowego, męża stanu i polityka, 
który przyczynił się do tego, iż pre-
zydent Woodrow Wilson umieścił  
w swoim ultimatum uzależniającym 
podpisanie przez Stany Zjednoczo-
ne Traktatu Wersalskiego 13 punkt 
domagający się zgody stron traktatu 
na rezurekcję Polski, dzięki któremu 
w traktacie zapisano utworzenie 
niepodległego państwa polskiego 
(źródło Wikipedia). 

– Dziś na 100. lecie odzyskania 
niepodległości ten zacny syn na-
szego narodu zamieszkał w naszej 

szkole – powiedział podczas uroczy-
stości radny miejski Marek Górski, 
mieszkaniec Zagościńca i wieloletni 
przewodniczący Komitetu Rozbu-

dowy Szkoły oraz inicjator nadania 
szkole imienia.

Nadanie imienia to nie jedyne 
ważne wydarzenie w życiu szkoły 
jakie miało miejsce tego dnia. Z okazji 
nadania szkole imienia przedstawicie-
le Komitetu Rozbudowy Szkoły: Pani 
Aniela Szczotka i pan Marek Górski 
przekazali społeczności szkolnej 
sztandar z podobizną patrona. – Prze-
kazujemy ten sztandar z nadzieją, 
że nowe pokolenia, uczące się w tej 
szkole  będą prawdziwymi patriotami 
– powiedział Marek Górski, prze-
kazując sztandar na ręce Agnieszki 
Kordyzan-Andrzejewskiej, dyrektor 
szkoły, która oddała go pod opiekę 
uczniom z pocztu sztandarowego 
mówiąc: -  Należy on do tych symboli, 
które są w szkole najważniejsze i niech 
będzie dla Was tym, co najważniejsze. 
Strzeżcie jego honoru.

W głównym holu szkoły godne 
miejsce znalazło również popiersie 
patrona, które tego dnia zostało rów-
nież odsłonięte.

Szkole, wyboru patrona pogratulo-
wali zaproszeni goście, którzy licznie 
przybyli na tę ważną uroczystość: 
Elżbieta Radwan, obecna burmistrz 
Wołomina, Jerzy Mikulski, radny 
powiatowy i burmistrz za kadencji 
którego szkołę wybudowano oraz, 
występująca  w imieniu starosty woło-
mińskiego Kazimierza Rakowskiego , 
Katarzyna Pazio, naczelnik Wydziału 
Oświaty w starostwie powiatowym.

Część oficjalną uroczystości za-
kończyła niezwykła część artystyczna 
przygotowana przez młodzież szkolą 
pod okiem nauczycieli, którym należą 
się gratulacje zarówno za scenariusz 
jak i wysoki poziom  zaprezentowany 
przez wykonawców. 

Teresa Urbanowska

Obniżki i możliwość oszczęd-
ności w domowych budżetach 
zawsze cieszą.

Dlaczego mieszkańcy Woło-
mina będą mieli tańsze bilety do 
Warszawy? 

Ponieważ Gmina Wołomin 
dopłaci do kupowanych przez 
mieszkańców imiennych biletów 
długookresowych Warszawskiego 
Transportu Publicznego. 

Wprowadzenie tzw. biletu me-
tropolitalnego to ukłon w stronę 
mieszkańców, którzy swoje podatki 
odprowadzają w miejscu zamiesz-
kania. 

Jak czytamy w uzasadnieniu 
projektu uchwały, które trafiła pod 
obrady wołomińskiej rady, w 2018 
r. jest możliwe wprowadzenie 
dopłat w wysokości 30 lub 60 zł 
miesięcznie. 

Cena biletu 30-dniowego, obo-
wiązującego w 1 i 2 strefie biletowej 
przy dopłacie na poziomie 30 zł 
wynosiłaby 150 zł. Z kolei przy 
dopłacie 60 zł za ten sam bilet 
mieszkańcy płaciliby jedynie 120 
zł, co oznacza obniżkę aż o jedną 
trzecią! 

– Dla naszych mieszkańców 
to realne, odczuwalne w portfelu 
oszczędności. A dla gminy szansa 
na zyskanie nowych podatników. 
Dopłaty do biletów zaoferujemy 
tym mieszkańcom, którzy płacą 
podatki w Wołominie. Mam na-
dzieję, że coraz więcej osób zechce 
zostawić własne auto w domu i sko-
rzystać z transportu publicznego. 
A mniej samochodów to czystsze 
powietrze dla nas wszystkich – 
mówi wołomińska burmistrz 
Elżbieta Radwan. 

Jak podkreśla na-
sza rozmówczyni, 
bilet metropolitalny 
to kolejny dowód na 
to, iż razem może-
my zdziałać więcej. 
Możliwość tak zna-
czącej obniżki wyni-
ka bowiem z szero-
kiego porozumienia 

podwarszawskich gmin ze stolicą. 
Oprócz Wołomina skorzysta na nim 
ponad 30 innych samorządów. 

– To ważna lekcja szczególnie 
w kontekście nadchodzących 

wyborów samorządowych i kam-
panii, która zapowiada się na 
niespotykanie ostrą. Ja zawsze 
uważałam, że trzeba szukać tego 
co łączy, a nie dzieli. Cieszę się, 

że akurat w tej sprawie udało się 
zjednoczyć siły wspólnie z Radą 

Miejską w Wołominie – dodaje 
pani burmistrz.

Bilety metropolitalne będą 
kodowane na specjalnej, sper-
sonalizowanej karcie miejskiej. 
Nie zlikwidują one podziału 
na 1 i 2 strefę, nadal będzie 
również można kupować bi-
lety 30-dniowe lub 90-dniowe 

w dotychczasowej cenie. Jednak 
spora grupa podróżnych zyska 
możliwość kupowania biletów dłu-
gookresowych znacznie taniej niż to 
było możliwe do tej pory.

Zmiany najprawdopodobniej 
wejdą w życie już we wrześniu 
tego roku. 

– Początek roku szkolnego to 
zawsze trudny okres dla rodzin-
nych finansów. To dla mnie wielka 
satysfakcja, że w ten sposób – i to 
już w najbliższym czasie – będzie-
my mogli odciążyć naszych miesz-
kańców – podkreśla burmistrz 
Wołomina. Oprac. Redakcja

wynosiłaby 150 zł. Z kolei przy 
dopłacie 60 zł za ten sam bilet 
mieszkańcy płaciliby jedynie 120 
zł, co oznacza obniżkę aż o jedną 

– Dla naszych mieszkańców 
to realne, odczuwalne w portfelu 
oszczędności. A dla gminy szansa 
na zyskanie nowych podatników. 
Dopłaty do biletów zaoferujemy 
tym mieszkańcom, którzy płacą 
podatki w Wołominie. Mam na-
dzieję, że coraz więcej osób zechce 
zostawić własne auto w domu i sko-
rzystać z transportu publicznego. 
A mniej samochodów to czystsze 
powietrze dla nas wszystkich – 
mówi wołomińska burmistrz 

Jak podkreśla na-
sza rozmówczyni, 

że akurat w tej sprawie udało się 
zjednoczyć siły wspólnie z Radą 

Miejską w Wołominie – dodaje 
pani burmistrz.

Bilety metropolitalne będą 
kodowane na specjalnej, sper
sonalizowanej karcie miejskiej. 
Nie zlikwidują one podziału 
na 1 i 2 strefę, nadal będzie 
również można kupować bi
lety 30-dniowe lub 90-dniowe 

– Dla naszych mieszkańców to realne, odczu-
walne w portfelu oszczędności. A dla gminy 

szansa na zyskanie nowych podatników. 
Dopłaty do biletów zaoferujemy tym miesz-

kańcom, którzy płacą podatki w Wołomi-
nie. Mam nadzieję, że coraz więcej osób 

zechce zostawić własne auto w domu  
i skorzystać z transportu publicznego.  

A mniej samochodów to czystsze powie-
trze dla nas wszystkich – mówi Elżbieta 

Radwan, burmistrz Wołomina

Komunikacja miejska  
będzie dużo tańsza!  
Ulga dla kieszeni  
już od września

– Już wkrótce podróżowanie komunikacją miejską stanie się znacznie 
tańsze. Bardzo się cieszę, bo to realna ulga dla kieszeni mieszkańców 
Wołomina – mówi burmistrz Elżbieta Radwan, inicjatorka projektu uchwa-
ły w tej sprawie. 19 kwietnia uchwałę przegłosowała Rada Miejska.

Dyrektor szkoły Agnieszka Kordyzon-Andrzejewska przekazuje sztandar najstarszym uczniom szkoły

Pod koniec kwietnia  
w Szkole w Zagościńcu 
odbyła się niecodzienna 
uroczystość, placówce 
nadano imię Ignacego 
Jana Paderewskiego.  
Z tej okazji przedstawicie-
le Komitetu Rozbudowy 
Szkoły: Aniela Szczotka 
i Marek Górski  
przekazali społeczności 
szkolnej sztandar  
z podobizną patrona.
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Zadośćuczynienie  
za krzywdę dla osób  
najbliższych poszkodowanego

Mariusz Astasiewicz 
radca prawny

Sąd Najwyższy 27 marca 2018 roku 
rozwiał pojawiające się od długiego 
czasu wątpliwości i uchwałą wydaną  
w składzie siedmiu sędziów w spra-
wie III CZP 69/17 orzekł, iż sąd 
może przyznać zadośćuczynienie 
za krzywdę osobom najbliższym po-
szkodowanego, który na skutek czynu 
niedozwolonego doznał ciężkiego  
i trwałego uszczerbku na zdrowiu. 

Stan faktyczny tej sprawy zwią-
zany był ze smutnymi wydarzeniami 
w szpitalu powiatowym w W. Otóż  
w 2008 r. na izbie porodowej odby-
wał się poród, stwierdzone zostały 
zaniedbania lekarzy w czasie porodu, 
polegające głównie na zaniechaniu 
natychmiastowego przeprowadzenia 
cesarskiego cięcia, skutkujące cięż-
kim uszkodzeniem dziecka. Dziew-
czynka, obecnie 10-letnia, wymaga 
stałej opieki, nie mówi, nie chodzi. 

Rodzice dziewczynki przed Są-
dem Okręgowym uzyskali na rzecz 
dziecka zadośćuczynienie w kwocie 
400 tysięcy złotych, zaś Sąd Ape-
lacyjny podwyższył tę kwotę aż do 
1,2 mln zł. Dodatkowo dziewczynka 
uzyskała rentę i odszkodowanie. Co 
najistotniejsze oba sądy przyjęły, że 
rodzicom dziecka przysługuje od 
szpitala również zadośćuczynie-
nie za naruszenie dóbr osobistych 
każdego z rodziców w postaci więzi 
rodzinnych, których nie mogą w pełni 
realizować wobec choroby dziecka.  
W wyniku wniesienia skargi kasa-
cyjnej przez szpital Sąd Najwyższy 
podjął wątpliwości w zakresie pytania 
czy roszczenie o zadośćuczynienie 
na podstawie art. 448 kc w związku 
z roszczeniem o ochronę dóbr oso-
bistych przysługuje osobom bliskim 
poszkodowanego także wtedy, gdy 
na skutek czynu niedozwolonego 
poszkodowany doznał poważnego 
uszczerbku na zdrowiu? Również 
rzecznik finansowy zwracał uwagę 
na wątpliwości związane z przed-
miotowym zagadnieniem, przez to 
zgłosił wniosek o rozstrzygnięcie tych 
wątpliwości przez Sąd Najwyższy. 

Stanowisko negatywne na gruncie 
sprawy rozpoznawanej przez Sąd 
Apelacyjny w Warszawie z 5.04.2013 
r. I ACa 1143/12 wskazywało, iż w wy-
niku wypadku drogowego z udziałem 
córki powodów, skutkującego trwałą 
niepełnosprawnością dziecka, nie 

można mówić, iż doszło do 
naruszenia dóbr osobistych 
rodziców. Wiele innych są-
dów odmawiało przyznania 
zadośćuczynienia rodzicom 
(bliskim) ofiar wypadków za 
naruszenie ich dóbr osobi-
stych podnosząc, że w polskim 
prawie brak jest normy praw-
nej chroniącej interesy osób 
pośrednio poszkodowanych, 
naruszonych wskutek zda-
rzenia szkodzącego, zaś poszkodo-
wanym w sensie prawnym jest osoba, 
która doznała bezpośrednio szkody 
podlegającej naprawieniu. 

Bywały jednak też wyroki,  
w których Sąd stwierdzał, że za 
naruszenie dóbr osobistych mało-
letnich dzieci osoby chorej w wyniku 
czynu niedozwolonego (np. błędu 
medycznego) w postaci więzi rodzin-
nej i emocjonalnej  i przyznał z tego 
tytułu zadośćuczynienie pieniężne, 
np. chodzi o wyrok Sądu Okręgo-
wego we Wrocławiu z 04.04.2013 r., 
I C 685/11.

Ostatecznie Sąd Najwyższy  
w uchwale składu siedmiu sędziów 
potwierdził szeroką ochronę dóbr 
osobistych osób bliskich poszkodo-
wanych wskazując, że sąd może przy-
znać zadośćuczynienie za krzywdę 
osobom najbliższym poszkodowane-
go, który na skutek czynu niedozwo-
lonego doznał ciężkiego i trwałego 
uszczerbku na zdrowiu.

Rozstrzygnięcie to zapadło na 
omawianej kanwie rażącego błędu 
medycznego personelu szpitala 
powiatowego w W. i ma doniosłe zna-
czenie dla poszukiwania ochrony dla 
rodzin poszkodowanych. Wszak do-
bra osobiste,  podlegające ochronie, 
to też więzy rodzinne, emocjonalne, 
które wskutek wypadku mogą zostać 
ograniczone, a nawet zerwane, co 
stanowi olbrzymi uszczerbek, któ-
ry powinien podlegać „naprawie”  
w formie zadośćuczynienia.

radca prawny
Mariusz astasiewicz

 
Kancelaria Radcy Prawnego 
ul. Powstańców 47 lok. 16, 

05-091 Ząbki  
tel. 694 315 734

Pracowita sesja Rady Powiatu

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 26 kwietnia 2018 r, wołomińscy rajcy podjęli  
24 uchwały, z których aż jedenaście dotyczyło utrzymaniu zieleni. Przyjęto też uchwały dotyczące m.in. 
trasy tramwajowej z Dworca Wschodniego do Ząbek oraz budowy kanalizacji deszczowej w Tłuszczu.

Na mocy przyjętych uchwał Po-
wiat Wołomiński powierzył gminom 
zarządzanie drogami powiatowymi 
w zakresie utrzymania zieleni przy-
drożnej oraz chodników w granicach 
administracyjnych gmin,  przy czym 
szczegółowy zakres prac jest odrębny 
dla każdej z nich. O ile utrzymanie 
zieleni i sprzątanie chodników do-
tyczy wszystkich jedenastu gmin 
(oprócz Miasta Kobyłka), to kon-
serwacja rowów będzie prowadzona 
tylko w gminach Jadów i Strachówka. 
W ramach przyznanych na ten cel 
dotacji Gmina Dąbrówka otrzyma 
47 155,00 zł, Gmina Jadów 53 914,00 
zł, Gmina Klembów 32 547,00 zł, 
Gmina Miasto Marki 7 342,00 zł, 
Gmina Poświętne 32 982,00 zł, 
Gmina Tłuszcz 49 191,00 zł, Miasto 
Ząbki 39 026,00 zł, Miasto Zielonka 
15 003,00 zł, a Gmina Radzymin 56 
839,00 zł. Środki finansowe w formie 
dotacji celowej w wysokości 36 629,00 
zł otrzyma Gmina Strachówka, nato-
miast aż 97 056,00 zł przeznaczono 
dla Gminy Wołomin, gdzie przy 
szesnastu drogach powiatowych jest 
49 122,40 m kw. zieleni oraz 92 422,77 
m kw. chodników do utrzymania.

Radni przyjęli też uchwałę  
o udzieleniu Gminie Tłuszcz w roku 
2018 pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej w kwocie 140 000,00 
zł na realizację zadania dotyczące-
go budowy kanalizacji deszczowej  
w Tłuszczu na odcinku od ul. Wiej-
skiej do rowu melioracyjnego.

Wołomińscy rajcy jednogło-
śnie poparli petycję mieszkańców  
w sprawie trasy tramwajowej z Dwor-
ca Wschodniego przez Zacisze, Wil-

no, Targówek, do Ząbek. Wcześniej 
petycję pozytywnie zaopiniowała 
Komisja Rozwoju Gospodarczego. 
Teraz uchwała Rady Powiatu zostanie 
przekazana do Rady m.st. Warszawy 
oraz Rady Miasta Ząbki. W uzasad-
nieniu uchwały popierającej petycję 
podkreślono, że:

„1. Miasto Ząbki jest jedną  
z najszybciej rozwijających się miej-
scowości powiatu wołomińskiego, 
a także innych podwarszawskich 
miejscowości. Położenie w bezpo-
średnim sąsiedztwie stolicy stanowi 
zaplecze kapitału ludzkiego dla m.st. 

Warszawy, który spowodował wzrost 
inwestycji mieszkaniowych oraz 
gwałtowny napływ mieszkańców.

2. Istniejąca infrastruktura ko-
munikacyjna nie jest adekwatna 
do rzeczywistego zapotrzebowania 
mieszańców Miasta Ząbki. Powsta-
nie linii tramwajowej zmniejszy 
liczbę samochodów wjeżdżających 
w granice Warszawy, przyczyni się do 
zmniejszenia emisji zanieczyszczeń 
powietrza i hałasu, a także ogranicze-
nia stale zwiększającego się ruchu 
pojazdów na drogach lokalnych. 
3. Propozycja złożona w petycji doty-

cząca wybudowania trasy tramwajo-
wej od dworca Warszawa Wschodnia 
w kierunku Ząbek jest postulowana 
nie tylko przez mieszkańców, ale 
także przez władze samorządowe 
Miasta Ząbki i Powiatu Wołomiń-
skiego.

4. Rada Powiatu Wołomińskiego 
popiera petycję w zakresie działań 
zmierzających do wybudowania trasy 
tramwajowej oraz innych rozwiązań 
dotyczących układu komunikacyj-
nego północno-wschodniej części 
województwa mazowieckiego.

5. Rada Powiatu Wołomińskiego 
uznaje podjętą przez mieszkańców 
inicjatywę za godną uwagi i wspar-
cia.”

Radni jednogłośnie zagłosowali 
za przyjęciem uchwały i zobowiązali 
Przewodniczącego Rady Powiatu 
Wołomińskiego do przesłania niniej-
szej uchwały wraz z uzasadnieniem 
do Rady Miasta Stołecznego Warsza-
wy i Rady Miasta Ząbki.”

Przed podjęciem uchwały radna 
Małgorzata Zyśk w imieniu własnym 
i radnego Sławomira Pisarczyka 
zabrała głos i podkreśliła, że Robert 
Perkowski - burmistrz Miasta Ząbki 
od kilku lat prowadzi rozmowy i 
kieruje pisma do włodarzy Warszawy, 
podkreślając potrzebę przeprowa-
dzenia linii tramwajowej do Ząbek. 
Rada Miasta Ząbki podjęła również 
uchwałę w tej sprawie i skierowała 
ją do właściwych władz Warszawy. 
Radna podziękowała Zarządowi  
i Radzie Powiatu Wołomińskiego 
za przychylne rozpatrzenie petycji  
i jednogłośne poparcie w przedmio-
towej sprawie.

- Cieszę się bardzo, że 
Rada Powiatu poparła ideę 
budowy trasy tramwajowej 
do Ząbek. Od wielu lat bur-
mistrz Ząbek prowadzi w tej 
sprawie rozmowy z władza-
mi Warszawy, wsparcie ze 
strony Rady Powiatu to waż-
ny głos w dyskusji - mówi 
Sławomir Pisarczyk, radny 
powiatu wołomińskiego

Wołomińscy radni przyjęli 
uchwałę o udzieleniu  

Gminie Tłuszcz w roku 
2018 pomocy finansowej  

w formie dotacji celowej  
w kwocie 140 000,00 zł na 
realizację zadania dotyczą-

cego budowy kanalizacji 
deszczowej w Tłuszczu na 

odcinku od ul. Wiejskiej do 
rowu melioracyjnego.

W obecności okolicznych mieszkań-
ców Premier Morawiecki złożył biało-
czerwoną wiązankę kwiatów na Cmen-
tarzu Poległych w Bitwie Warszawskiej.  
W Ossowie Premier spotkał się  
i rozmawiał z mieszkańcami oraz od-
wiedził Panteon Bohaterów w Sanktu-
arium Narodowym w Dolinie 96 Dębów 
Smoleńskich przy Kaplicy Matki Boskiej 
Zwycięskiej, który funkcjonuje pod pa-
tronatem abp Henryka Hosera i prezesa 
Jarosława Kaczyńskiego. Premier Mora-
wiecki złożył też wiązankę pod krzyżem 
oraz pomnikiem Pary Prezydenckiej  
w Dolinie Dębów Smoleńskich.

Kolejnym punktem wizyty było 
uczestnictwo we Mszy Świętej w ko-
ściele pw. Matki Bożej Częstochowskiej 
w Wołominie, a następnie spotkanie  
z mieszkańcami i strażakami z OSP oraz 
samorządowcami Powiatu Wołomińskie-
go. Podczas spotkania Premier odpo-
wiedział na szereg pytań związanych z 
programami rządowymi, ustosunkował 
się do przedstawionych problemów 
lokalnych władz samorządowych, ale 
również poruszył zagadnienia dotyczące 
polityki zagranicznej, związane z polską 
polityką historyczną. W czasie dyskusji 
głos zabrali przedstawiciele większości 
gmin powiatu.  

Robert Perkowski, burmistrz Ząbek 
zwrócił uwagę na konieczność uregulo-
wania systemu gospodarki odpadami, 
ponieważ wprowadzona kilka lat temu re-
forma pozwoliła regionalnym instalacjom 
przetwarzania odpadów komunalnych 
(RIPOK) na dyktowanie warunków i cen 
bez jakiejkolwiek poprawy efektywności 
odzysku odpadów. Swoisty monopol spo-
wodował wzrost podatku śmieciowego  
w całym kraju. Podkreślił również 
potrzebę zmodernizowania systemu 
redystrybucji środków centralnych 
pomiędzy Jednostkami Samorządu 
Terytorialnego, tak, by trafiały do gmin 
wg ich faktycznych potrzeb. Dziś sie-
dem najbogatszych gmin w Polsce 
otrzymuje taki sam bonus w subwencji 
oświatowej jak te najbiedniejsze gminy, 
tylko dlatego, że są gminami wiejskimi. 
Warto w tym momencie pomóc tym 
najbiedniejszym bardziej, stosując 
obiektywne wskaźniki np. wskaźnik 
obciążenia demograficznego, dochodu 
gminy per capita czy inne. Obiektywna 
ocena pozwoliłaby na dofinansowanie 
np. budowy nowych szkół w tych gmi-
nach, gdzie jest najwięcej dzieci i szkoły 
są faktycznie potrzebne, do tej pory nie 
zawsze tak było. Postulował również by 
zlikwidowano obowiązek meldunkowy 
a w to miejsce wprowadzono jeden 
wspólny rejestr adresów zamieszkania. 
Obecnie różne instytucje jak  np. Urząd 
Skarbowy, gmina, szkoła, ZUS, posia-
dają różne adresy tej samej osoby, co 
wprowadza niepotrzebne zamieszanie  
i problemy nawet z przeprowadzeniem 
postępowania spadkowego. Takie roz-
wiązanie byłoby po prostu uczciwe, bo 
podatki trafiłby do gmin, w których te 
osoby faktycznie zamieszkują.

Radosław Korzeniewski, wójt Dą-
brówki poruszył problemy związane 
z położeniem gminy nad rzeką Bug. 
Chociaż rzeka została uregulowana  
i zbudowane zostały wały i zapory, 
znaczna część terenu nadal znajduje się 
na terenach zalewowych (1/3 gminy za-

grożona zalaniem). Mapy, na podstawie 
których określono zagrożenie zalewowe, 
zostały sporządzone, kiedy na tych tere-
nach nie było wałów przeciwpowodzio-
wych. Objęcie tak znacznych terenów za-
grożeniem, jest niekorzystne dla gminy  
z uwagi na trudności uzyskania pozwo-
leń na budowę, co hamuje m.in.rozwój 
agroturystyki. Mapy wskazujące tereny 
zalewowe powinny być uaktualnione.

W dyskusji zabierali głos przed-
stawiciele samorządów powiatowych i 
gminnych oraz strażacy. Uczestnicy spo-
tkania dopytywali o realizację programów 
rządowych: 500+ i Mieszkanie+. Szereg 
pytań dotyczyło polityki senioralnej i wa-
loryzacji emerytur. Premier przedstawił 

pomysł waloryzacji kwotowej, aby eme-
ryci pobierający najniższe uposażenie, 
mogli liczyć na większą waloryzację niż  
w przypadku zwiększenia procentowego. 
Dyskusja dotyczyła też obniżki podatków 
(CIT z 15 na 9%), wyprawki dla każde-
go ucznia przed rozpoczęciem nauki  
w wysokości 300 zł i programu Dostęp-
ność+, dotyczącego likwidacji barier dla 
niepełnosprawnych. Premier zachęcał do 

korzystania z funduszu dróg lokalnych, 
na który w kolejnych latach zostaną 
przeznaczone środki rzędu 5 mln zł na 
każdy rok. Nie zabrakło też głosów do-
tyczących polityki zagranicznej i polskiej 
polityki historycznej. Premier podkreślił, 
że musimy bronić prawdy historycznej, 

abyśmy będąc ofiarami II wojny świa-
towej, nie stali się przez zakłamywanie 
historii jej oprawcami.

Na zakończenie podziękowaliśmy 
Panu Premierowi za wizytę i poświęco-
ny czas, życząc Mu oraz rządowi wielu 
sukcesów, dla dobra Polski i wszystkich 
Polaków.

Małgorzata Zyśk
Radna Powiatu Wołomińskiego

Podczas spotkania z Pre-
mierem Radosław Korze-
niewski, wójt Dąbrówki, 
poruszył problemy zwią-
zane z położeniem gminy 
nad rzeką Bug. Mapy, na 
podstawie których określo-
no zagrożenie zalewowe, 
zostały sporządzone, kiedy 
na tych terenach nie było 
wałów przeciwpowodzio-
wych. Objęcie tak znacznych 
terenów zagrożeniem, jest 
niekorzystne dla gminy  
z uwagi na trudności uzyska-
nia pozwoleń na budowę, 
co hamuje m.in.rozwój agro-
turystyki. Mapy wskazujące 
tereny zalewowe powinny 
być uaktualnione

Premier 
Mateusz Morawiecki  
z niespodziewaną  
wizytą w Wołominie

6 maja 2018 roku gościliśmy w Powiecie Wołomińskim Mateusza Mo-
rawieckiego – Premiera Rzeczypospolitej Polskiej. Była to niezwykła 
wizyta, bez telewizji, fleszów kamer, bez zbędnego rozgłosu. Premier 
odwiedził Ossów, gdzie złożył hołd bohaterom „Bitwy Warszawskiej 
1920 roku” zwanej „Cudem nad Wisłą”. 

Na tablicy ogłoszeń 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Wołominie 
zostało zamieszczone na okres 21 dni 
Zarządzenie nr 154/2018 Burmistrza Wołomina 
z dnia 26.04.2018 r. w sprawie ogłoszenia 
konkursu ofert na wynajem lokali użytkowych 
będących w zasobie Gminy Wołomin 
na okres 3 lat.
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Czy powinna powstać szkoła 
średnia w Ząbkach?

Ząbki są jednym z najbardziej zaludnionych  miast Powiatu Wołomińskiego. Duży odsetek dzieci i młodzieży powo-
duje, że coraz częściej mieszkańcy miasta stawiają sobie pytanie czy w Ząbkach powinna powstać szkoła średnia.  
O problemach oświaty z Małgorzatą Żyśk, radną Powiatu Wołomińskiego, rozmawia Aleksandra Olczyk

– Jest Pani radną Powiatu Wołomiń-
skiego i osobą od lat zawodowo 
związaną z ząbkowską oświatą. 
Jak zatem postrzega Pani rozwój 
edukacji w Ząbkach?
– Nasze miasto  jest jednym z największych 
w Powiecie Wołomińskim pod względem 
liczby ludności. Niestety nie wszyscy 
mieszkańcy są zameldowani, co przekłada 
się zarówno na mniejsze środki dla gminy 
z podatku dochodowego, jak i inne nie-
doszacowania, chociażby mniejszą liczbę 
zatrudnionych funkcjonariuszy policji. 
Osoby, które mieszkają w Ząbkach, nie 
meldują się i nie odprowadzają tu podatku 
dochodowego. Mieszkańcy formalnie 
nie związani z naszym miastem, posyłają 
swoje dzieci do ząbkowskich szkół i przed-
szkoli. Fakt ten jest nie lada wyzwaniem dla 
władz miasta, aby pomimo mniejszych 
zwrotów z podatku, zapewnić wszystkim 
małym mieszkańcom miejsce w szkole 
lub przedszkolu. Trzeba w tym miejscu 
podkreślić, że Ząbki są najmłodszym 
miastem w Polsce pod względem śred-
niej wieku mieszkańców, a co jest z tym 
związane mają największy przyrost natu-
ralny. Burmistrz Robert Perkowski i Rada 
Miasta stoją przed ciągłym dylematem, 
jak zapewnić godny dostęp do edukacji  
i jednocześnie budować i modernizować 
infrastrukturę drogową.
– No właśnie, gmina odpowiada za 
rozwój przedszkoli i szkół podsta-
wowych, a co ze szkołami średnimi, 
których w Ząbkach dotychczas nie 
utworzono?
– Nie utworzono, bo wiele osób na-
stawionych jest do tego sceptycznie. 
Kiedy od września 2017 r.  zaczęto proces 
wygaszania szkół gimnazjalnych, wielu 
mieszkańców sygnalizowało, że w daw-
nych budynkach ząbkowskich gimnazjów 
powinny powstać szkoły średnie. Nic 
bardziej mylnego. Po pierwsze - dzieci  
i młodzieży nie ubyło tylko zwiększyła się 
liczba uczniów w istniejących szkołach 
podstawowych, po drugie - budowa  
i utrzymanie szkół średnich nie leży  
w kompetencjach gminy tylko powia-
tu, a po trzecie - istniejące szkoły i tak  

z trudem pomieściły wszystkich uczniów 
szkół podstawowych. Oprócz koniecznej 
rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1, 
która została zakończona i nowy obiekt 
oddano do użytkowania, jest pilna po-
trzeba budowy Szkoły Podstawowej  
nr 4 przy ul. Różanej. Dopiero powstanie 
nowej placówki, zapewni młodym miesz-
kańcom południowych Ząbek miejsce  
w szkole, gdyż jak wskazują szacunki gmi-
ny, wkrótce istniejące szkoły podstawowe, 
nie pomieszczą kolejnych roczników 
dzieci. Młodych mieszkańców przybywa, 
więc warto się zastanowić z czego wynika 
ten sceptycyzm władz powiatowych, czy 

młodzież zechce kontynuować naukę w 
Ząbkach? Otóż wynika on z bogatej oferty 
szkół średnich w Warszawie i bliskości 
stolicy, która przyciąga i zachęca młodych 
ludzi do podjęcia edukacji w metropolii.
– Czy uważa Pani, że w Ząbkach 
powinna powstać szkoła średnia? 
– Tak, jestem przekonana, że powinna. 
Wspólnie z radnym powiatowym Sławo-
mirem Pisarczykiem, złożyliśmy wnioski 
do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego  
i budżetu, w których wskazaliśmy potrze-
bę budowy szkoły średniej i oczekiwania 
mieszkańców w tym względzie. Również 
burmistrz Robert Perkowski składał 
wnioski do starostwa, do WPI i budżetu 

powiatu, sygnalizując potrzebę utworzenia 
szkoły średniej w dynamicznie rozwijają-
cych się Ząbkach.
– Skoro wzrasta liczba Ząbkowian, 
to może trzeba się z tym tematem 
zmierzyć. Czy nie myślała Pani  
o tym, aby przeprowadzić sondaż, 
jakie są rzeczywiste oczekiwania 
mieszkańców w kwestiach utwo-
rzenia szkoły średniej?
– Owszem, ja taką ankietę nawet kilka lat 
temu przeprowadziłam w Gimnazjum  
nr 2 w Ząbkach, którego byłam dyrekto-
rem. Było to pod koniec kadencji poprzed-
nich władz samorządowych. Ankieta prze-

prowadzona w siedmiu klasach drugich 
gimnazjum wykazała, że 80% badanych 
rodziców i 65% uczniów wyrażało chęć 
kontynuowania nauki w klasach licealnych 
w Ząbkach. Rozmawiałam na ten temat  
z ówczesnym starostą Piotrem Uścińskim, 
który przychylnie się na to zapatrywał. Kie-
dy zostałam radną powiatową, co roku do 
WPI i budżetu powiatu, razem z radnym 
Sławomirem Pisarczykiem składaliśmy 
wnioski o budowę szkoły średniej. O ile 
udało nam się przeforsować budowę dróg 
powiatowych Szpitalnej, Drewnickiej i Ko-
chanowskiego, to forsując kwestię szkoły 
spotkaliśmy się z oporem. Argumentem 
było, że uczniów w powiecie ubywa, 

zmniejsza się populacja dzieci i młodzieży, 
istniejące szkoły powiatowe borykają się  
z naborem, a my upieramy się przy 
budowie następnej szkoły, która będzie 
świeciła pustkami. To oczywiście jest 
prawda, ale dotyczy tylko części szkół w po-
wiecie. Ząbki są w nieco innej sytuacji, niż 
większość miast powiatu. U nas uczniów 
ciągle przybywa, co dobrze rokuje dla 
edukacji. Oczywiście dylematem jest czy 
nowo powstała szkoła zdołałaby zatrzymać 
potencjalnych kandydatów, czy jednak nie 
wybiorą oni edukacji w Warszawie.
– Czyli jednak są małe szanse, że 
młodzi ludzie wybraliby naukę w 
Ząbkach?
– Moim zdaniem te szanse nie są małe. 
Dobra szkoła zawsze przyciąga wielu 
chętnych. Ważny jest poziom nauczania, 
baza i wyposażenie szkoły, ale również 
poczucie bezpieczeństwa i panująca  
w szkole atmosfera. Przykładem może być 
Gimnazjum nr 2, do którego o przyjęcie 
starała się młodzież z  najbliższej okolicy, 
głównie z Marek i Warszawy. W Szkole 
Podstawowej nr 2, w której obecnie pracu-
ję jako wicedyrektor, od września zostaną 
utworzone klasy dwujęzyczne. Mamy 
doskonale wykwalifikowaną kadrę peda-
gogiczną, która takie klasy poprowadzi. 
Zarówno my, jak i pozostałe ząbkowskie 
podstawówki pracują wykorzystując 
najnowsze technologie, wszystkie szkoły 
mają doprowadzony światłowód, są 
doskonale wyposażone w sprzęt multime-
dialny, baza sportowa jest też na dobrym 
poziomie. Bronimy zatem stanowiska, 
że w Ząbkach powinna powstać szkoła 
średnia, bo jesteśmy w stanie stworzyć 
bardzo dobrą placówkę, w której zatrud-
nimy profesjonalną kadrę. Podejmując 
współpracę z wyższymi uczelniami  
(z którymi już obecnie współpracujemy), 
stworzymy wysoki poziom nauczania, 
wypromujemy szkołę w środowisku, co 
na pewno zaprocentuje zdawalnością na 
studia, a to już  jest najważniejszy czynnik 
sprzyjający rekrutacji. Sądzę, że przy takich 
działaniach nie będziemy mieli problemu 
z naborem, z jakim obecnie boryka się 
część naszych szkół powiatowych. 

– W Ząbkach powinna 
powstać szkoła średnia, bo 
jesteśmy w stanie stworzyć 
bardzo dobrą placówkę,  
w której zatrudnimy profesjo-
nalną kadrę. (...) stworzymy 
wysoki poziom nauczania, 
wypromujemy szkołę w środo-
wisku, co na pewno zaprocen-
tuje zdawalnością na studia – 
mówi Małgorzata Zyśk, radna 
powiatu Wołomińskiego 

Do wody trafiło prawie 40 
tysięcy narybku szczupaka, 
który został zakupiony przez 
Okręg Mazowiecki PZW. Ryby 
były w bardzo dobrej kondycji, 
co daje szansę na przeżycie 
większej ilości szczupaczków. 
Należy podkreślić, że zarybianie 
Glinianek odbywa się każdego 
roku, a wspomniany wyżej 
gatunek ma duże znaczenie 
dla ekosystemu zbiorni-
ków w Zielonce. W tym 
roku planowanych jest 
jeszcze kilka zarybień, 
najbliższe z nich odbę-
dzie się w dniach 13-15 
maja. Do Glinianek 

wpuszczone zostaną wówczas 
młode węgorze zakupione  
z funduszy Koła aż we Francji.

W trosce o środowisko węd-
karze z ząbkowskiego koła 
organizują również dwa razy 
do roku sprzątanie i czyszczenie 
stawów w Zielonce. Najbliższa 
akcja oczyszczania zbiorników 
i przygotowania stanowisk do 
zawodów wędkarskich, któ-
re odbędą się z okazji Dnia 
Dziecka, będzie miała miejsce 
26 maja o godzinie 8:00. Same 

zawody, czyli Dzień Dziecka 
po Wędkarsku, odbędą się 3 
czerwca 2018 roku o godzinie 
9:00 na stawie przy blokach.

Glinianki należą do gminy 
Zielonka i są dzierżawione 
przez PZW Okręg Mazowiecki, 

współopiekunem łowiska jest 
Koło Wędkarskie PZW nr 61 
w Ząbkach. Aby wędkować na 
Gliniankach trzeba posiadać 
kartę wędkarską. Zielonkow-
skie stawy zamieszkuje wiele 
gatunków ryb, m.in. szczupak, 
sum, sandacz, okoń, węgorz, lin, 
karp, płoć, amur, tułpyga, leszcz 
i karaś. Występuje tam także rak 
szlachetny. Na stawach gniaz-
duje rozmaite gatunki ptaków, 
w tym kaczki i łabędzie, a w toni 
wody rośnie m.in. kilka chronio-
nych gatunków roślin.

Osoby zainteresowane 
udziałem w zawodach zapra-
szamy do kontaktu z wice-
prezesem Koła Sławomirem 
Pisarczyk, telefon 604493931 
lub w sklepie wędkarskim  
w Ząbkach ul. Batorego 18a

W tym roku 
planowanych jest 
jeszcze kilka zarybień 
Glinianek, najbliższe  
z nich odbędzie się  
w dniach 13-15 maja. 
Do Glinianek wpusz-
czone zostaną wów-
czas młode węgorze 
zakupione z funduszy 
Koła aż we Francji.

Wędkarze łowiący na zielonkowskich Gliniankach 
mają powody do zadowolenia. We wtorek, 1 maja 
br., członkowie Koła Wędkarskiego PZW nr 61 z 
Ząbek oraz Koła Wędkarskiego PZW nr 29 z Ko-
byłki rozpoczęli zarybianie stawów.

Zarybianie  
zielonkowskich 
Glinianek

łow
isko w

 Zielonce 
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Drużyna UKS Ząbkovia Ząbki wywalczyła IV miejsce  
w Finale Ogólnopolskim XVIII Turnieju Z Podwórka na 
Stadion o Puchar Tymbarku w kategorii U-12.

Kolejny sukces  
młodych zawodniczek  
UKS Ząbkovia Ząbki

 W pierwszym meczu gru-
powym dziewczęta pokonały 
reprezentację zachodniopo-
morskiego (MKS Olimpia 
Szczecin) 3:1. Bramki strze-
liły: Oliwia Gasińska, Zofia 
Sobota i Julia Tabaka. 

Drugie spotkanie to wy-
grana z zespołem z Kostrzyna 
(woj.lubuskie) 6:2 (bramki: 
Magda Bielińska, Natalia 
Duba, Oliwia Gasińska, Zu-

zanna Pietrasik, Julia Tabaka, 
trafienie samobójcze). 

W ostatnim spotkaniu 
grupowym dziewczęta zmie-
rzyły się z drużyną UKS SMS 
Łódź. Mecz zakończył się 
wynikiem 1:1 (bramka: Zofia 
Sobota). 

Ostatecznie (z uwagi na 
gorszy bilans bramkowy) na-
sza drużyna zajęła II miejsce 
w grupie i awansowała do 
ćwierćfinału Turnieju. 

W spotkaniu ćwierćfinało-
wym dziewczęta grały z UKS 
Unia Opole. Mecz zakończył 

się wynikiem 3:1 (bramki: Ju-
lia Tabaka x 2 i Zofia Sobota) i 
dał nam awans do najlepszej 
czwórki w Polsce !!! 

Półfinał to pojedynek z 
UKS Tęcza Bydgoszcz. Mini-
malna przegrana 1:2 (bram-
ka: Julia Tabaka). 

Mecz o III miejsce dziew-
częta zagrały z UKS Sprint 
Katowice. Przegrana 

1:3 (fantastyczna bramka 
zdobyta głową przez najniższą 
na boisku Zofię Sobotę !!!). 

Skład drużyny UKS Ząb-
kovia Ząbki: Magdalena Bie-
lińska, Gabriela Czerniawska 
(bramkarka), Natalia Duba, 
Oliwia Gasińska (kapitan), 
Zuzanna Łukaszewska, Zu-
zanna Pietrasik, Weronika 
Sałuda, Pola Smolińska, Zofia 
Sobota, Julia Tabaka. 

Trener: Katarzyna So-
chocka. 

Źródło: UM Ząbki
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 Piłkarki z Ząbek  
zajęły IV miejsce w Finale Ogólnopolskim 

XVIII Turnieju Z Podwórka na Stadion  
o Puchar Tymbarku

Za nami weekend majowy. Nie dla wszystkich był to 
jednak okres wydłużonego wypoczynku. Zawodnicy 
Reprezentacji AMP GOOL Wołomin 2007 w minioną 
sobotę rozegrali kolejny mecz w ramach ligi Mazo-
wieckiego Związku Piłki Nożnej. 

Akademia Piłkarska 
„GOOL”  
Wołomin na fali!

Tym razem reprezenta-
cja AMP GOOL Wołomin 
2007 zmierzyła się z bardzo 
trudnym i dobrze przygo-
towanym przeciwnikiem,  
zespołem FFA Warszawa. 

Nie był to łatwy mecz dla 
zawodników AMP GOOL, 
jednak pomimo wysokiej 
temperatury oraz wymagają-
cego rywala, to podopieczni 
trenera Pawła Koniecz-
nego okazali się zde-
cydowanie lepsi, 
pokonując swoich 
przeciwników z 
Warszawy 13:5! 
Na wyróżnienie  

z pewnością zasłużył Wiktor 
Chudy, zdobywca aż sześciu 
bramek!

Tak po meczu wypowia-
dał się trener Reprezentacji 
AMP GOOL, Paweł Ko-
nieczny: „Szybko strzelone 
bramki pozwalały wierzyć, 
że kontrolujemy to spotka-
nie. Było potem jednak tro-
chę nerwów. Tak naprawdę 

dopiero w drugiej kwarcie 
uzyskujemy komfort prze-
wagi nad rywalem w postaci 
bramek.[…] Zaczynamy 
budować akcje kończące się 
sytuacjami pod bramką ry-
wala. Utrzymujemy się przy 
piłce i mądrze zarządzamy 
grą. Jestem bardzo zadowo-

lony z postawy chłopców na 
boisku.”

Mamy nadzieję, że to 
zwycięstwo zmotywuje 
chłopców do jeszcze więk-
szego zaangażowania pod-
czas treningów i zaowocuje 
to kolejnymi zwycięstwami. 
Oby tak dalej!

Więcej informacji na 
temat Akademii znajdą 
Państwo na stronie: www.
ampgool.pl

Zarząd klubu
AMP GOOL

Podopieczni 
trenera Pawła 
Koniecznego z 
AMP GOOL Woło-
min 2007 okazali 
się doskonale przy-
gotowani i w pięknym 
stylu pokonali bardzo 
wymagającego rywala,  
FFA Warszawa, kończąc 
mecz wynikiem 13:5! 
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Zwycięstwo Dolcanu Ząbki

Biorąc pod uwagę drużyny z Powiatu Wołomińskiego, w meczach rozegranych w ramach 23. 
kolejki rozgrywek IV ligi oraz ligi okręgowej wygrał zespół Dolcanu Ząbki, a porażki poniosły 
zespoły AP Marcovii Marki, Huraganu Wołomin i Bobra Tłuszcz. Natomiast w najbliższy weekend 
szykuje się gratka dla kibiców, tj. derby powiatu pomiędzy Huraganem i Dolcanem.   

IV liga, grupa  
mazowiecka (północ)

W górnej części tabeli, na naj-
niższym stopniu podium, plasuje 
się Dolcan Ząbki. Piłkarze trenera 
Piotra Szczechowicza, z dorob-
kiem 40 punktów, ustępują jedynie 
Koronie Ostrołęka (41 pkt.) oraz 

Wiśle II Płock (43 pkt.). W ostatniej 
konfrontacji ligowej, 5. maja., ząbko-
wianie pokonali Mazura Gostynin 
6:1. W najbliższy weekend, 12. maja 
o godz. 11.00, na stadionie przy ulicy 
Korsaka 4 w Wołominie odbędą się 
derby powiatu, w których Dolcan 
zmierzy się z Huraganem Wołomin.  

Huragan Wołomin, z 28 punktami, 
zajmuje 11. pozycję. W niedaw-
nym spotkaniu ligowym (5. maja), 
wołominianie ulegli na wyjeździe 
Masovii Mińsk Mazowiecki 2:0. 
Natomiast w najbliższą sobotę, jak 
już wcześniej wspomniano, drużyna 
trenera Andrzeja Grelocha będzie 
podejmowała Dolcan. Po meczu z  
Masovią Mińsk Mazowiecki trener 
Andrzej Greloch powiedział - W 
dzisiejszym spotkaniu zagraliśmy 
bez pauzującego za nadmiar kartek 

Rafała Wielądka i kontuzjowanego 
Dawida Gajewskiego i myślę, że 
ich nieobecność też miała wpływ na 
to, że w naszych akcjach ofensyw-

nych brakowało nieco wykończenia. 
Natomiast z przebiegu meczu nie 
zasłużyliśmy na porażkę, byliśmy 
drużyną lepszą i moim zdaniem 

do przerwy powinniśmy prowadzić 
3:0, bo Mazovia niczym nas nie za-
skoczyła. W drugiej połowie trochę 
się to zmieniło, ale ogólnie był to 
pojedynek na zasadzie - kto pierwszy 
strzeli, ten zamuruje bramkę, ewen-
tualnie może podwyższyć.  

liga okręgowa,  
grupa Warszawa I

AP Marcovia Marki, z dorobkiem 
38 pkt., zajmuje 5. miejsce w tabeli. 
W ostatnim spotkaniu ligowym, 5. 
maja, ekipa trenera Macieja Weso-
łowskiego przegrała na wyjeździe 
z Hutnikiem Warszawa 3:0. W 
najbliższej, 24. kolejce (12 maja, 
godz. 15.00) markowianie będą po-
dejmowali u siebie drużynę Olimpii 
Warszawa.  

Bóbr Tłuszcz, który zgromadził 
30 pkt., zajmuje 10. pozycję. Dru-
żyna prowadzona przez Tomasza 
Wojdynę w ostatnią niedzielę uległa 
u siebie zespołowi Agape Białołęka 
Warszawa 1:4. W najbliższy weekend 
(12. maja) tłuszczanie zagrają na 
terenie rywala z Dębem Wieliszew.

Paweł Choim

Patryk Kuryłek szturmuje  
zawodowe ringi

Siatkarze Wichru skończyli  
sezon turniejem w Bydgoszczy

Po zajęciu trzeciego miejsca w rozgrywkach III ligi siatkarze Wichru Kobyłka stanęli przed szansą 
gry o szczebel wyżej. W półfinałowym turnieju, rozgrywanym w Bydgoszczy pomiędzy drużynami 
z województw: mazowieckiego, pomorskiego, kujawsko – pomorskiego i wielkopolskiego byli 
również na trzecim miejscu i o awans do II ligi będą walczyć w następnym sezonie.

Podopieczni trenera Piotra Szy-
manowskiego i Huberta Milewskiego 
z roku na rok osiągają nowe szczeble 
rozwoju sportowego. Dwa sezony 
wcześniej, w pierwszym roku istnie-
nia drużyny awansowali z IV do III ligi. 
W rozgrywkach 2016/17 zajęli trzecie 
miejsce (14 zwycięstw, 8 porażek). 
W zakończonym właśnie sezonie 
również byli na trzecim miejscu 
(bilans 18-4) oraz wzięli udział w tur-
nieju półfinałowym o awans do II ligi.  
W dniach 27-29 kwietnia rywalizowali 
o 2 miejsca w dalszej fazie rozgrywek, 
grając w Bydgoszczy trzy mecze.  
W pierwszym dniu ulegli gospoda-
rzom, FSKiP ECWBS Volley Byd-
goszcz 1:3, by drugiego dnia pokonać 
zespół UKS Olimpijczyk Pruszcz 
Gdański 3:1. W ostatnim meczu 
zawodnicy Wichru musieli wygrać  
z UKS Kaniasiatka Gostyń. Niestety 
po przegranej w tie breaku do 13, całe 
spotkanie wygrali 3:2 rywale i to oni 

wraz z bydgoszczanami awansowali 
do turnieju finałowego.

- Jestem zadowolony z minionego 
sezonu. Pomimo trudnej sytuacji 
kadrowej znacznie poprawiliśmy 
nasz bilans i zrobiliśmy kolejny krok 
w rozwoju siatkówki w Kobyłce. W 
następnym sezonie również chcemy 
walczyć o awans. Musimy uzupełnić 

skład i utrzymać trzon zespołu. Tur-
niej w Bydgoszczy był dla nas cennym 
doświadczeniem i dał nam dużo 
pozytywnej energii. Stoczyliśmy trzy 
bardzo wyrównane mecze i mamy 
dzięki nim świadomość 
własnej wartości – 
powiedział trener 
Szymanowski.

- Za nami trudny, ale myślę że 
udany sezon. Drużyna pokazała 
charakter i wolę walki, notujemy 
rosnące zainteresowanie kibiców 
i sponsorów występami naszych 
siatkarzy. Chciałbym przy okazji 
podziękować wszystkim, którzy 
wspierali i wspierają naszych siat-
karzy, zapraszając do współpracy 
w następnym sezonie tj. kibiców, 
partnerów i sponsorów. Wśród nich 
Miasto Kobyłka, stowarzyszenie 
Siatkówka w Kobyłce, SP nr 3, oraz 

firmy: Imperf, Kalinka, Saneko, 
Elbud Gdańsk, Kartpol sp. z 

o.o., Bramy Boguszewski, 
iDocument, Jan Zientara 
s.c., King Klinkier, Stol 
Dom B. Czerwiński, 
Maxi Plast. – dodaje 
prezes Wichru Artur 

Rola.
Opracowanie: 

Wicher Kobyłka

Patryk Kuryłek po zdobyciu w marcu mistrzostw Polski w dwóch formułach kick light i K1 sku-
pia się na walkach zawodowych. Został członkiem Zawodowej Kadry Polski PZKB i podpisał 
kontrakt z DSF Kickboxing Challenge, największą federacją w kraju. Pierwsza walka dla tej 
organizacji już 18 maja w Warszawie.

Podopieczny Grzegorza 
Engela nie zwalnia tempa. 
Po bardzo udanym roku 
2017 (m.in. brąz na MŚ w 
Budapeszcie) udowodnił, 
że w kat – 57 kg jest naj-
lepszym zawodnikiem w 
Polsce. Dwa tytuły mistrza 
kraju na początku sezonu, 
rozbudziły apetyt Patryka  
i jego sztabu szkolenio-
wego na kolejne suk-
cesy. Polski Związek 
Kickboxingu po-
wołał najlepszych 
z a w o d n i k ó w  
i zawodniczki  
w formule K1, w 
tym oczywiście 
Patryka, do Za-
wodowej Kadry 
Polski. Jej 
członko-
wie będą 
występo-
wać na 
g a l a c h 

zawodowych pod au-
spicjami związku, 
walcząc o pasy za-
wodowych Mistrzów 
Polski.

Jednocześnie 
przed galą na Tor-
warze, która odbyła 

się13 kwietnia, 
Patryk Kury-

łek podpisał kontakt z organizacją 
DSF. Pierwszą walkę po podpisaniu 
kontraktu stoczy 18 maja podczas 
gali na warszawskiej Pradze. Jego 
rywalem będzie Dawid Mańkowski, 
który należy również do czołówki 
fighterów w tej samej kategorii 
wagowej co zawodnik Wichru.

- Jesteśmy z trenerem na ostat-
nim etapie przygotowań. Czuję się 

dobrze i jestem pełen optymizmu. 
Mam nadzieję, że damy z Dawidem 
dobrą walkę. Przy okazji chciałbym 
podziękować wszystkim, którzy 
mnie wspierają: sponsorom, kibi-
com i ekipie z sekcji oraz przede 
wszystkim trenerowi Engelowi, 
który jest ze mną i stale pomaga mi 
rozwijać moje umiejętności. – mówi 
Patryk Kuryłek. 

W górnej części tabeli, 
na najniższym stopniu 
podium, plasuje się 
Dolcan Ząbki. Piłkarze 
trenera Piotra Szcze-
chowicza, z dorobkiem 
40 punktów, ustępują 
jedynie Koronie Ostrołę-
ka (41 pkt.) oraz Wiśle II 
Płock (43 pkt.). 

– (...) zagraliśmy bez pauzu-
jącego za nadmiar kartek Ra-

fała Wielądka i kontuzjowa-
nego Dawida Gajewskiego i 
myślę, że ich nieobecność 
też miała wpływ na to, że 
w naszych akcjach ofen-

sywnych brakowało nieco 
wykończenia– mówi Andrzej 

Greloch, trener Huraganu

– Jesteśmy z trenerem na ostatnim etapie przygoto-
wań. Czuję się dobrze i jestem pełen optymizmu. Mam 
nadzieję, że damy z Dawidem dobrą walkę. Przy okazji 
chciałbym podziękować wszystkim, którzy mnie wspie-
rają: sponsorom, kibicom i ekipie z sekcji oraz przede 

wszystkim trenerowi Engelowi, który jest ze mną 
i stale pomaga mi rozwijać moje umiejętności. – 

mówi Patryk Kuryłek, reprezentant Wichru Kobyłka, 
który 18 maja, stoczy na warszawskiej Pradze  

pojedynek z Dawidem Mańkowskim.

- Jestem zadowolony z minionego sezo-
nu. Pomimo trudnej sytuacji kadro-
wej znacznie poprawiliśmy nasz 
bilans i zrobiliśmy kolejny krok 
w rozwoju siatkówki w Kobyłce. 
W następnym sezonie również 
chcemy walczyć o awans. Musi-
my uzupełnić skład i utrzymać 
trzon zespołu. – powiedział 
trener Piotr Szymanowski.
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Praca 
Zatrudnię

Zatrudnię mechanika  
i pomocnika mechanika  

do warsztatu samochodowego  
w Kobyłce, tel. 501063673

Przemysłowy Instytut Maszyn  
Budowlanych Sp. z o.o. 

w Kobyłce, ul. Napoleona 2
poszukuje pracowników:

Tokarz, Frezer, 
Tokarz-Frezer, Wytaczarz
Kontakt tel: (22) 786 18 38  

lub (22) 786 17 99
Szczegółowe informacje  
na stronie internetowej: 

www.pimb.com.pl 
w zakładce: PRACA

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

Nieruchomości 
Sprzedam

Nieruchomości 
Sprzedam

Sprzedam działkę budowlaną 
1000 m2 lub więcej.  

Wysychy gm. Zabrodzie.  
Dojazd asfalt 1,5 km od trasy 

 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

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

W pierwszej bryczce jechali 
narzeczeni Ludwika Zdzieborska  
i Jan Norwid. W kościele pw. Trójcy 
Świętej młodzi w obecności księdza 
Jakuba Dosta złożyli sobie małżeń-
ską przysięgę. W dworze dziadków 
odbyło się  wesele. Małżeństwo 
Norwidów na trzy lata zamieszkało 
w gościnnym domu Hilarii, babci 
Ludwiki. Tuż przed narodzeniem 
ich trzeciego dziecka, wielkiego 
wieszcza literatury  polskiej Cypria-
na Norwida, rodzina przeprowadziła 
się do Głuch. 

Od czternastu lat Stowarzysze-
nie Rzeczpospolita Norwidowska 
opowiada tamtą kwietniową historię, 
która jest naszym lokalnym i narodo-
wym dziedzictwem. 

W tym roku 29 kwietnia „Vade-
mecum – w korowodzie weselnym 
rodziców Cypriana Norwida” roz-
poczęło się uroczystą Mszą Świętą 
w intencji  Poety, rodziny Norwidów 
i Sobieskich. Mszę odprawili ksiądz 
proboszcz Mieczysław Jerzak i 
ksiądz Jan Grzybowski. Pierwszym 
elementem rekonstrukcji szla-
checkiego wesela były zrękowiny i 
błogosławieństwo udzielone narze-
czonym przez dziadków (rodzice 
już nie żyli). Po słowach Hilarii  „A 
iż za wolą Bożą i za rozrządzeniem 
nas dziadków odmieniasz stan swój 
panieński w ten stan święty małżeń-
ski, niechajżeć Pan Bóg błogosławi, 
niechaj sam sprawy twoje dyryguje, 
niechaj cię długo w pomyślnych 
pociechach chowa i niechaj cię w 
opiece swej trzyma na wieki” para 
młodych, szlachta, przybyli goście 
wyruszyli na bryczkach i wozach 
konnych do kościoła w Sulejowie. 
Korowód zatrzymywał się dwa razy 
przed bramkami zrobionymi przez 
panie z Kół Gospodyń Wiejskich  
z Jadwisina i Równego. Przejazdowi 
wśród przepięknych, malowniczych, 
mazowieckich łąk Równiny Ma-
zowieckiej towarzyszyła muzyka 
akordeonisty. W gościnnych progach 
sulejowskiego kościoła orszak przy-
witał proboszcz miejscowej parafii 
ksiądz Józef Rutkowski. Zebrani wy-
słuchali koncertu  „Tango d`amore” 
w wykonaniu Artura Gotza, a potem 
padły słowa przysięgi. Takiej samej 
od stuleci „… i ślubuję Ci miłość, 
wierność .. , i że Cię nie opuszczę, aż 
do śmierci” . Przy ostatnich  dźwię-
kach  weselnego marsza szlachta 
wiwatowała na cześć młodej pary, 
rzucając w górę kołpaki. Wracając 
do Strachówki rozśpiewany korowód 
zatrzymał się przy sulejowskim 
cmentarzu, aby na nagrobnej płycie 

ks. Jakuba Dosta, jedynej materialnej 
pozostałości tamtych czasów, złożyć 
kwiaty i oddać hołd przyjacielowi 
rodziny Norwidów. 

W Strachówce na terenie Szkoły 
Podstawowej im. Rzeczpospolitej 
Norwidowskiej dało się wyczuć nie-
cierpliwe wyczekiwanie. Mieszkańcy  
i goście z sąsiednich gmin wypa-
trywali koni i bryczek. Aż w końcu 
weselny orszak przy dźwiękach mu-
zyki wjechał  na plac. Staropolskim 
zwyczajem, chlebem i solą przywi-
tano młodą parę, a polonezem w 

wykonaniu szlachty i nowożeńców 
rozpoczęła się weselna biesiada. 
Piękną jej częścią było przypomnie-
nie zwyczaju obchodzenia stołu 
przez pannę młodą dla zapewnienia 
sobie dostatku i błogosławieństwa   
w nowym domu. Przy słowach 
bardzo starej pieśni „Oj, chmielu, 
chmielu” odbył się obrzęd ocze-
pin.

W XIX – wieku, na  szlacheckim 
weselu nie tańczono krakowiaka, 
ale podczas „Vademecum 2018” 
dzieci z „zerówki” bardzo chciały go 

zatańczyć. Wypadły fantastycznie. 
Równie pięknie zaprezentowali się 
uczniowie klasy siódmej i drugiej 
gimnazjum tańcząc II Walca Dmi-
tria Shostakovicha. 

Zapewne Ludwik i Jan Nor-
widowie częstowali swoich go-
ści tradycyjnym korowajem. W 
Strachówce, dwieście lat później, 
korowaj zastąpiliśmy współcze-
snym jego odpowiednikiem, 
pysznym weselnym tortem. W 
czasie biesiady można było zro-
bić sobie zdjęcie w rekwizytach  

z epoki Norwidów, napisać liścik  
w XIX – wiecznym saloniku, czy za-
opatrzyć się w ładne torby, kubeczki  
i przypinki ze zdjęciami z poprzed-
nich edycji tego wydarzenia. Niebo 
pobłogosławiło weselników prze-
piękną pogodą do ostatniej chwili.

Chcemy podziękować wszyst-
kim przybyłym gościom, a wśród 
nich radnym powiatu wołomiń-
skiego panu Karolowi Małolepszu, 
pani Katarzynie Lubiak, Magda-
lenie Suchenek, wójtowi gminy 
Jadów panu Dariuszowi Kokoszce, 

przewodniczącej rady gminy Jadów 
Jadwidze Grabskiej, radnej Danucie 
Tarach, wójtowi gminy Strachówka 
Piotrowi Orzechowskiemu,  prze-
wodniczącej rady Annie Ołdak, 
radnym, sołtysom, pani Bogusi 
Boguszewskiej. To dla nas wielka 
radość, że chcieliście Państwo spę-
dzić z nami ten czas.

W imieniu Zarządu Stowarzy-
szenia Rzeczpospolita Norwidow-
ska chcę szczególnie podzięko-
wać pracownikom, nauczycielom i 
uczniom Szkoły Podstawowej im. 

Rzeczpospolitej Norwidowskiej 
w Strachówce. Wybaczcie, że nie 
wymienię tu każdego z imienia i 
nazwiska. Lista byłaby zbyt dług. 
Bez Was organizacja tak ogromnego 
przedsięwzięcia byłaby niemożliwa.  
Dziękuję. 

Już dziś zapraszamy za rok. 
„Vademecum – w korowodzie 

weselnym rodziców Cypriana Nor-
wida” finansowane było ze środków 
Powiatu Wołomińskiego i Gminy 
Strachówka. Bardzo dziękujemy.

Grażyna Kapaon

Korowód weselny rodziców Cypriana Norwida stanowi lokalne i narodowe dziedzictwo kultury

Dwieście lat temu 25 kwietnia 1818 roku ze Strachówki, z dworu Józefa 
Sobieskiego, posła na Sejm Wielki, i jego żony Hilarii wyruszył do kościoła 
parafialnego w Sulejowie weselny korowód.

Korowód weselny  
w Strachówce

Koncert Papieski w Ząbkach

Wyjątkowym koncertem Ząbki uczciły czwartą rocznicę kanonizacji papieża Jana Pawła II. W wydarzeniu, 
które  miało miejsce w niedzielę, 22 kwietnia,  w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Ząbkach udział wzięli 
soliści i ząbkowskie chóry, którymi dyrygowała Jolanta Jańczuk- Tyszkiewicz.

Koncerty ku czci Jana Pawła II  
w rocznicę jego kanonizacji to wy-
darzenia cykliczne, od wielu lat ich 
organizatorami są Miejski Ośrodek 
Kultury i parafia Miłosierdzia Bożego 
w Ząbkach. W przygotowania anga-
żują się także pedagodzy ząbkow-
skich szkół i rodzice najmłodszych 
wykonawców. Dla mieszkańców 
koncerty papieskie stanowią nie tylko 
przeżycie duchowe i artystyczne, ale 
jednoczą lokalną społeczność wokół 
nauk i przesłania Wielkiego Polaka. 

Podczas  tegorocznej edycji przed 
licznie zgromadzoną publicznością 
wystąpiła rekordowa liczba chórzy-
stów – łącznie ponad 120 osób, 
którymi dyrygowała Jolanta 
Jańczuk- Tyszkiewicz. 
W gronie wykonaw-
ców znalazły się Chór 
Szkoły Podstawowej 
nr1 im. Franciszka 
Kleeberga przy-
gotowany przez 
Małgorzatę Ku-
jawską, Chór 
Szkoły Podsta-
wowej Nr 2 im. 
Jana Kocha-
nowskiego pod 
kierownictwem 
Jagody Żaboklic-
kiej, Chór Szkoły 
Podstawowej Nr 
3 przygotowany 
przez Agnieszkę Ja-
nicką, Chór Zespołu 
Szkół Katolickich im. ks. 
Jana Twardowskiego pod 
kierownictwem Ireny Jaszczyk 
oraz przygotowane przez Jolantę 
Jańczuk- Tyszkiewicz Chór Senio-
ra „Złota Jesień”, Konkatedralny 
Chór Kamionek i Schola Kamionek. 
Na scenie nie mogło zabraknąć 

także solistów - Mirosławy Bester, 
Pawła Cegiełko, Anny Fijałkowskiej, 
Agnieszki Janickiej,  Ireny Jaszczyk, 
Julii Jóźwik, Marty Kamińskiej, Re-
naty Kubickiej-Wnęk, Beaty Kurdy, 
Roberta Lubaszki, Beaty Matoga, 
Jolanty Stosio i Wojciecha Polkow-
skiego. 

W role konferansjerów wcielili się 
Paulina Murawska i Patryk Jóźwik, 
podopieczni Anny Kozioł z Koła 
Teatralnego Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Ząbkach. 

Podczas koncertu usłyszeliśmy 
m.in. takie utwory jak „Moje wę-

drowanie”, „Naucz się kochać” 
czy „Litania do każdziutkiego na 
ziemi”. Ogromne wrażenie wywarły 
na zgromadzonych słowa Jana Pawła 
II zawarte w u kończącym koncert  
utworze „Wypłyń na głębię”.

To wielkie muzyczne wydarzenie, 
nad którego przygotowaniem czuwali 
dyrektor Sławomir Skotnicki i Anna 
Kozioł z Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Ząbkach, przyciągnęło do kościoła 

pw. Miłosierdzia Bożego całe rodzi-
ny. Wykonawcy zabrali publiczność 
w niezwykłą podróż duchową. Nie 
zabrakło podniosłych chwil, ogromu 
wrażeń, bisów i owacji na stojąco 
od wzruszonych słuchaczy, wśród 
których byli także Robert Perkowski, 
burmistrz Ząbek wraz ze swoim 
zastępcą Arturem Murawskim.  
Piękne aranżacje, refleksyjne, pełne 
zaangażowania i iście mistrzowskie 
wykonanie oraz doskonale dobrany 
repertuar sprawiały, że publicz-

ność z prawdziwym żalem 
opuszczała gościnne progi Pa-

rafii Miłosierdzia Bożego. Podczas 
koncertu mieliśmy wspaniałą okazję 
zaobserwować, jak bardzo aktualny i 
ważny jest w codziennym życiu sens 
papieskiego przesłania.

Relacja: Aleksandra Olczyk, 
Zdjęcia: Bogdan Śladowski

Podczas tegorocznego 
Koncertu Papieskiego w 

Ząbkach wystąpiła rekordo-
wa liczba chórzystów – ponad 
120 osób, którymi dyrygowała 

Jolanta Jańczuk- Tyszkiewicz. 
To wielkie muzyczne wyda-

rzenie, nad którego przy-
gotowaniem czuwali 

dyrektor Sławomir 
Skotnicki i Anna 

Kozioł z Miejskiego 
Ośrodka Kultury w 
Ząbkach zgroma-
dziło w kościele 

pw. Miłosierdzia Bo-
żego całe rodziny.  Tai CHi

  516 099 060

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

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

Dom Kultury w Tłuszczu
 Seniorzy (UTW)  – wtorki,  godz. 1230-1400



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

ul. Wileńska 40
dyżur nocny

pon.- pt.: 8 -20
sob.: 8 -14

al. Armii Krajowej 64 al. Niepodległości 17
pon.- pt.: 8 -20
sob.: 8 -15.30

pon.- pt.: 8 -20
sob.: 8 -14

ul. Warszawska 15ul. Prądzyńskiego 37 
pon.- pt.: 8 -20

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

sob.: 8 -15
pon.- pt.: 8 -20

sob.: 8 -14

 

Radzymin:

ul. Fabryczna 14Marki:

Firma FRENOPLAST jest liderem w zakresie projekto-
wania i produkcji kompozytowych materiałów ciernych 
stosowanych w kolejnictwie, takich jak klocki hamul-
cowe do pociągów Intercity, do tramwajów, pociągów 
metro, wagonów towarowych i innych.

Poszukujemy kandydatów na stanowiska:

PRESER
do obsługi pras hydraulicznych

Wymagania:
- wykształcenie zasadnicze zawodowe o profilu me-

chanicznym,
- gotowość pracy w systemie trzyzmianowym
  (06.00-14.00, 14.00-22.00, 22.00-06.00)

SZLIFIERZ
do obróbki mechanicznej wyrobów gotowych

Wymagania:
- wykształcenie zasadnicze zawodowe o profilu me-

chanicznym,
- gotowość pracy w systemie trzyzmianowym 
  (06.00-14.00, 14.00-22.00, 22.00-06.00)
- umiejętność posługiwania się przyrządami pomiaro-

wymi np. suwmiarka,

Prosimy wysyłać CV zawierające zgodę na przetwa-
rzanie danych osobowych   do celów rekrutacyjnych,  
na adres: kadry@frenoplast.pl, lub składać osobiście 

w siedzibie firmy FRENOPLAST, 
ul. Watykańska 15, 05-200 Wołomin-Majdan, 

tel. 22 787 80 04.

Urząd Miasta Zielonka informuje o publikacji 
na okres 21 dni od dnia 23.04.2018 r., 
na stronie internetowej Miasta 
www.zielonka.pl oraz na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie przy ul. Lipowej 5 w Zielonce, 
ogłoszenia dotyczącego oddania w dzierżawę 
nieruchomości gruntowej o powierzchni 6 m. kw. 
Przedmiot planowanej dzierżawy znajduje się 
na Gliniankach w Zielonce. 
Więcej informacji pod numerem tel. 22 761 39 25.




