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– Idea Zlotu Starych Trak-
torów na Mazowszu jest 
wynikiem połączenia dwóch 
czynników. Jeden to pasja 
mojego syna do traktorów. 
Drugi to chęć moja i żony, 
zrobienia czegoś dla naszej 
miejscowości – mówi Arkadiusz 

Śliwiński, prezes Stowarzy-
szenia Miłośników Sta-

rych Traktorów „Saga-
n”i organizator zlotu 
>> str. 8

Uczeń na wakacjach.  
Zmarnowany czas?

Paweł Żółtek

Katarzyna  
Pluta

Dariusz  
Kiliszek

– Nie wiem kto powi-
nien podlewać boisko, wiem, 

że z pewnością nie ja. W efekcie trawa 
wyschła całkowicie a według przed-
stawicieli komitetu, który wnioskował 
do BO o realizację tej inwestycji i soł-
tys Majdanu była to moja wina a nie 
efekt braku dbałości o boisko i braku 
podlewania. (...)  A o czym mają 
pisać? Trawa rośnie w najlepsze 
i wszystko jest w porządku – mówi 
Andrzej Saulewicz >> str. 4

Andrzej Saulewicz  
a boisko  
w Majdanie

www.wilenskapark.pl
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• GWARANCJA STAŁEJ PRĘDKO�CI

• BRAK LIMIT�W POBIERANIA
• TELEWIZJA HD I TELEFON

PING do 5ms
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120120120
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SUPER SZYBKI INTERNET
SPRAWDŹ JUŻ DZIŚ!

tel. 730 011 070

– Rozbudowaliśmy już jedną szkołę, dru-
gą rozbudowę rozpoczęliśmy. Budujemy 

także nową szkołę przy Wspólnej  
i dwa przedszkola – mówi Jacek Orych, 

burmistrz Miasta Marki >> str. 3
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Nie mamy  
problemów 
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wyzwania

Zawieszenie  
działalności nie  
zdejmuje obowiązków
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I Kongres Kuratorów Sądowych 
Sądu Rejonowego w Wołominie

W dniu 25 czerwca 2018 roku w udostępnionym przez Starostę Powiatu Wołomińskiego - Powiatowym Centrum 
Dziedzictwa i Twórczości „Fabryczka”, odbył się pierwszy w historii sądu Kongres Szkoleniowy Kuratorów Sądowych 
Sądu Rejonowego w Wołominie: „Stan obecny, zagrożenia i wyzwania – perspektywy rozwoju w kuratorskiej służbie 
sądowej” zorganizowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Wołominie – Mariusza Matusika.

Głównym celem kongresu było 
przedstawienie perspektyw rozwoju 
kurateli oraz uhonorowanie dotych-
czasowej pracy kuratorów sądowych. 
Pełnienie funkcji kuratora sądowego, 
w tym także społecznego ma charakter 
przede wszystkim wychowawczy, często 
również opiekuńczy, gdy kurator wspie-
ra np. rodziny osób, wobec których 
wykonuje czynności zlecone przez 
Sąd. Często są to osoby ze środowisk, w 
których występują: przemoc, patologia 
społeczna, zjawisko wyuczonej bezrad-
ności i nieumiejętności radzenia sobie 
z sytuacjami życiowymi. Ze względu na 
specyfikę pracy i środowiska, w których 
kurator działa, jest on stale narażony na 
różnego rodzaju trudności i niebezpie-
czeństwa. Służba kuratora sądowego 
jest niezrutynizowana, każda sprawa 
jest inna i niepowtarzalna, wymaga więc 
dużej elastyczności w działaniu, wiąże 
się przede wszystkim z odpowiedzial-
nością społeczno-moralną. Pełnienie 
funkcji kuratora sądowego wymaga 
odwagi i gotowości do podjęcia ryzyka, 
narażenia własnego zdrowia, a nawet 
niekiedy życia. 

Otwierając kongres – Prezes Sądu 
Rejonowego w Wołominie  nawiązał 
do blisko 100 letniej historii kurateli 
oraz obchodzonego właśnie w dniu 25 
czerwca – Dnia Kuratora Sądowego, 
przedstawiając krótki rys historyczny. 
Z uwagi na tak doniosłe święto i zbliża-
jącą się setną rocznicę funkcjonowania 
kurateli sądowej, Prezes Sądu podzię-
kował wszystkim kuratorom składając 
wyrazy uznania za dotychczasowy trud 
i osiągnięcia jak również życzył wielu 
sukcesów w dalszym pełnieniu misji – 
kuratora sądowego, podkreślając wagę 
tej służby w funkcjonowaniu wymiaru 
sprawiedliwości. 

W wydarzeniu wzięło udział wielu 
zaproszonych gości, w tym: 

-  przedstawiciel Ministerstwa 
Sprawiedliwości  Pan Sędzia Dariusz 
Cieślik – Zastępca Dyrektora Departa-

mentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich 
Ministerstwa Sprawiedliwości, który 
przedstawił  zakres prac legislacyj-
nych prowadzonych w Ministerstwie 
Sprawiedliwości dotyczących kurateli 
rodzinnej; 

- zwierzchnik kuratorów  Pani dr 
Anna Janus – Dębska, Kurator Okręgo-
wy Sądu Okręgowego Warszawa-Praga 
w Warszawie, która wygłosiła referat 
na temat roli Kuratorskiej Służby Są-
dowej, w tym kurateli społecznej oraz 
bezpieczeństwa kuratorów w związku z 
wykonywaniem powierzonych zadań. 

W kongresie uczestniczył i zabrał 
głos Starosta Powiatu Wołomińskie-
go – Pan Kazimierz Rakowski, który 

także wskazał na doniosłą rolę kurateli 
w wymiarze sprawiedliwości. Obecny 
był także Komendant Policji Powiatowej 
w Wołominie - Pan Podinspektor dr 
Marek Ujazda oraz Naczelnik Wy-
działu Prewencji Pan nadkomisarz dr 
Mariusz Pawlak, a także Komendanci 
lokalnych jednostek Policji powiatu 
wołomińskiego. 

W kongresie uczestniczyli też sę-
dziowie Sądu Rejonowego w Wołomi-
nie na czele z Panią Barbarą Dudzińską 
– Półrolniczak, Przewodniczącą  III 
Wydziału Rodzinnego i Nieletnich 
oraz Panią Agnieszką Olszewską, 

Przewodniczącą II Wydziału Karnego 
Sądu Rejonowego w Wołominie, które  
omówiły w czasie swych prelekcji rolę 
kuratorów w różnych fazach postępo-
wania sądowego z uwzględnieniem 
specyfiki pionów orzeczniczych. 

Prelekcję wygłosił również Kurator 
specjalista III Zespołu Kuratorskiej 
Służby Sądowej  Sądu Rejonowego w 
Wołominie – Pan Sławomir Orych oma-
wiając  zagadnienia związane z ochroną 
danych osobowych przetwarzanych w 
pracy kuratorów. 

Wydarzenie zostało również uświet-
nione wystąpieniem prof. zw. dr hab. 
Pana Marka Konopczyńskiego z Pol-
skiej Akademii Nauk – Komitetu Nauk 

Pedagogicznych, który wygłosił pre-
lekcję na temat: „Etos pracy kuratora 
sądowego. Prawdy i mity”. 

Prelegentami kongresu byli również 
kuratorzy społeczni Sądu Rejonowego 
w Wołominie Pani Maria Wytrykow-
ska i Pani Elżbieta Płaczek, które 
przedstawiły zagadnienia dotyczące 
trudności w wykonywaniu zadań ku-
ratora społecznego dla dorosłych i 
kuratora rodzinnego, opowiedziały 
o  porażkach i sukcesach w pełnie-
niu funkcji społecznego kuratora 
sądowego oraz o spostrzeżeniach na 
temat nawiązania dobrego kontaktu i 

prowadzenia pracy resocjalizacyjnej. 
Do udziału w kongresie zaproszeni 
zostali także Burmistrzowie i Wójtowie 
gmin powiatu wołomińskiego oraz 
Dyrektorzy i Kierownicy lokalnych 
Ośrodków Pomocy Społecznej z te-
renu powiatu wołomińskiego a także 
reprezentanci Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie oraz Ośrodka Inter-
wencji Kryzysowej.

Kongres był okazją do wymiany 
dotychczasowych doświadczeń w 
zakresie wykonywania orzeczeń są-
dowych, wskazania dobrych praktyk 
i rozwiązań w celu efektywniejszego 
wykonywania obowiązków oraz pod-
kreślenia potencjalnych korzyści dla 
społeczeństwa lokalnego oraz całego 
wymiaru sprawiedliwości.

Na zakończenie kongresu Prezes 
Sądu i Kierownicy Zespołów Kurator-
skiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego 
w Wołominie wręczyli wszystkim 
kuratorom pisemne podziękowania za 
dotychczasową służbę, ze szczególnym 
wskazaniem na kuratorów społecznych 
pełniących tę funkcje ponad 15 lat – 
nagradzając gromkimi brawami Panią 
Kurator Krystynę Jaromską, która tę 
społeczną misję pełni od 27 lat. 

Kuratorzy zawodowi podziękowali 
też Prezesowi Sądu Rejonowego w 
Wołominie Panu Mariuszowi Ma-
tusikowi za jego pełną zrozumienia 
postawę wobec służby kuratorskiej i 
działania na rzecz poprawy warunków 
jej wykonywania. 

Podkreślenia wymaga, że kongres 
został zrealizowany dzięki olbrzy-
miemu zaangażowaniu kuratorów 
zawodowych Sądu Rejonowego w Wo-
łominie ze szczególnym wskazaniem 
na Kierownika II Zespołu Kuratorskiej 
Służby Sądowej Pani Agnieszki Żuk 
i starszego kuratora zawodowego II 
Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej 
Pani Jadwigi Kowalczuk, które koordy-
nowały wszystkie działania związane z 
organizacją kongresu.  

Prezes Sądu Rejonowego w Wołominie  nawiązał do blisko 
100 letniej historii kurateli oraz obchodzonego właśnie  
w dniu 25 czerwca – Dnia Kuratora Sądowego, przedsta-
wiając krótki rys historyczny. Z uwagi na tak doniosłe świę-
to i zbliżającą się setną rocznicę funkcjonowania kurateli 
sądowej, Prezes Sądu podziękował wszystkim kuratorom 
składając wyrazy uznania za dotychczasowy trud  
i osiągnięcia jak również życzył wielu sukcesów w dalszym 
pełnieniu misji – kuratora sądowego, podkreślając wagę 
tej służby w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości. 

Zawieszenie działalności
nie zdejmuje obowiązków

O możliwości zawieszenia działalności gospodarczej rozmawiamy z Pawłem Żółtkiem – właści-
cielem biura rachunkowego z Kobyłki

– Zaczęły się wakacje, ale chyba 
nie dla wszystkch?
– Tak. Niektórzy czekali na nie 
cały rok. Dla jednych wakacje to 
doskonały moment, żeby zarobić, 
dla innych natomiast to czas na 
zawieszenie działalności. 
– Na czym polega zawieszenie 
działalności gospodarczej?
– To pewna alternatywa dla tych, 
którzy nie chcą zamykać firmy, 
kiedy nadejdzie cięższy okres. 
Warto jednak wiedzieć, jakie prawa 
i obowiązki obejmują takie osoby, 
ponieważ zawieszenie działalności 
nie jest jednoznaczne z nie wyko-
nywaniem żadnych czynności z nim 
powiązanych..
– Czy w związku z tym przed-
siębiorca ma prawo do podpisy-
wania jakichkolwiek dokumen-
tów związanych z zawieszoną 
firmą?
– Przedsiębiorca niezatrudniający 
pracowników na umowę o pracę 
może zawiesić działalność 
na czas nieokreślony lub 
określony, przy czym nie 
może być on krótszy niż 
30 dni. Okres zawieszenia 
rozpoczyna się od dnia 
wskazanego na wniosku 
CEIDG-1. W tym miej-
scu warto dodać, że 
przedsiębiorcy, którzy 
zatrudniają pracow-
ników, przy czym pra-
cownicy ci przebywają w momencie 
zawieszenia działalności na urlopie 
macierzyńskim, urlopie wychowaw-
czym, czy urlopie rodzicielskim, 
również mogą dokonać zawieszenia 
działalności gospodarczej.
– A co w przypadku spółek cy-
wilnych?
– W przypadku spółki cywilnej, jej 
zawieszenie jest skuteczne pod 

warunkiem, że zostanie zgłoszone 
przez wszystkich wspólników.
– Czy w trakcie zawieszenia nie 
można robić nic związanego z 
firmą?
– Co do zasady – zawieszenie dzia-
łalności uniemożliwia wykonywanie 
czynności wchodzących w zakres 
prowadzonej firmy i osiąganie 

bieżących przychodów z pozarol-
niczej działalności gospodarczej. 
W związku z tym niemożliwe jest 
dokonywanie sprzedaży towarów 
lub świadczenie usług, a co za 
tym idzie wystawianie dokumen-
tów, tj. faktur, czy rachunków. Nie 
wyklucza to natomiast ponosze-
nia przez przedsiębiorcę kosztów 
zachowania lub zabezpieczenia 

źródła przychodów. U każdego 
przedsiębiorcy koszty te będą inne, 
jednak w praktyce najczęściej są 
nimi: • koszty utrzymania lokalu, 
w którym znajduje się siedziba lub 
miejsce wykonywania działalności, 
• koszty utrzymania rachunków 
bankowych, obowiązkowe koszty  
i opłaty, jakie należy ponosić nawet 
w okresie zawieszenia (np. podatek 
od nieruchomości, opłaty z tytułu 
użytkowania wieczystego, opłaty 
leasingowe, koszty odsetek od kre-
dytów, itp.)
– A co jeszcze może przedsiębior-
ca w okresie zawieszenia swojej 
działalności gospodarczej?
– Przedsiębiorca ma prawo do 
przyjmowania należności oraz obo-

wiązek regulowania zobowiązań, 
powstałych przed datą zawieszenia 
działalności gospodarczej, ma pra-
wo do zbywania własnych środków 
trwałych i wyposażenia, ma prawo 
do osiągania przychodów finanso-
wych, także z działalności prowa-
dzonej przed zawieszeniem, ma 
obowiązek uczestniczenia w postę-
powaniach sądowych, podatkowych 

i administracyjnych związanych z 
czynnościami wykonywanymi przed 
zawieszeniem przedsiębiorstwa, a 
także ma obowiązek wykonywania 
wszelkich czynności nakazanych 
przepisami prawa.
– A tytułem podsumowania?
– Tytułem podsumowania powiem, 
że przedsiębiorca w okresie zawie-
szenia swojej działalności gospo-
darczej bez problemu może za-
twierdzać i podpisywać dokumenty, 
które mieszczą się w zakresie 
obowiązujących go praw i obowiąz-
ków. Oznacza to, że wydatki na m. 
in. zachowanie lub zabezpieczenie 
źródła przychodów nie złamią wa-
runków, jakim podlega zawieszenie 
działalności gospodarczej.
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i obowiązki obejmują takie osoby, 
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30 dni. Okres zawieszenia 
rozpoczyna się od dnia 
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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

– Tytułem podsumowania powiem, że przedsię-
biorca w okresie zawieszenia swojej działalności 
gospodarczej bez problemu może zatwierdzać 

i podpisywać dokumenty, które mieszczą 
się w zakresie obowiązujących go praw 
i obowiązków. Oznacza to, że wydatki na 
m. in. zachowanie lub zabezpieczenie 
źródła przychodów nie złamią warunków, 
jakim podlega zawieszenie działalno-
ści gospodarczej – mówi Paweł Żółtek,  
właściciel biura rachunkowego z Kobyłki. 
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Bez komentarza
Edward M. Urbanowski

W ciągu niecałych ośmiu godzin Sejm, Senat oraz prezydent przebywa-
jący za granicą, zmienili ustawę o IPN skreślając z niej przepis o karach za 
sugerowanie współudziału Polaków w Zagładzie Żydów.

Oto tekst wspólnej deklaracji rządów Polski i Izraela:
1. (...)
2. Po rozmowie Premierów Netanjahu i Morawieckiego, Izrael z zadowoleniem 
przyjmuje decyzję rządu polskiego o powołaniu oficjalnego polskiego zespołu 
do spraw dialogu z izraelskimi partnerami na tematy historyczne związane z 
Holokaustem. Oczywistym jest, że Holokaust był bezprecedensową zbrodnią, 
popełnioną przez nazistowskie Niemcy przeciwko narodowi żydowskiemu i 
wszystkim Polakom żydowskiego pochodzenia. Polska zawsze wykazywała 
pełne zrozumienie dla znaczenia Holokaustu jako najbardziej tragicznej karty 
w historii narodu żydowskiego.
3. Uważamy, że istnieje wspólna odpowiedzialność za wolność prowadzenia 
badań, krzewienie zrozumienia i zachowanie pamięci o historii Holokaustu. 
Zawsze byliśmy zgodni, że sformułowania 
„polskie obozy koncentracyjne /polskie 
obozy śmierci” są rażąco błędne i po-
mniejszają odpowiedzialność Niemców 
za tworzenie tych obozów.
Działający w trakcie wojny Rząd RP na 
uchodźstwie starał się powstrzymać te 
nazistowskie działania, podejmując pró-
by upowszechnienia wśród zachodnich 
sojuszników wiedzy na temat systematycz-
nego mordu dokonywanego na polskich 
Żydach.
Uznajemy i potępiamy każdy indywidualny 
przypadek okrucieństwa wobec Żydów, 
jakiego dopuścili się Polacy podczas II 
wojny światowej.
Z dumą wspominamy heroiczne czyny 
licznych Polaków, w szczególności Spra-
wiedliwych Wśród Narodów Świata, którzy z narażeniem życia ratowali 
Żydów.
4. Nie zgadzamy się na działania polegające na przypisywaniu Polsce lub 
całemu narodowi polskiemu winy za okrucieństwa popełnione przez nazistów 
i ich kolaborantów z różnych krajów. Smutna prawda jest niestety taka, że w 
tamtym czasie niektórzy ludzie - niezależnie od pochodzenia, wyznania czy 
światopoglądu - ujawnili swe najciemniejsze oblicze. Doceniamy fakt, że 
struktury Polskiego Państwa Podziemnego nadzorowane przez Rząd RP na 
uchodźstwie stworzyły mechanizm systemowej pomocy i wsparcia dla osób 
pochodzenia żydowskiego, a podziemne sądy wydawały wyroki skazujące 
Polaków za współpracę z niemieckimi władzami okupacyjnymi, w tym także 
za denuncjowanie Żydów.
5. Opowiadamy się za swobodą wypowiedzi na temat historii oraz wolno-
ścią badań nad wszystkimi aspektami Holokaustu, tak aby mogły być one 
prowadzone bez żadnych obaw o przeszkody prawne, między innymi przez 
studentów, nauczycieli, badaczy, dziennikarzy, jak również z całą pewnością 
przez Ocalonych i ich rodziny - nie będą oni podlegali odpowiedzialności 
prawnej z tytułu korzystania z prawa do wolności słowa i wolności akade-
mickiej w odniesieniu do Holokaustu. Żadne prawo nie może tego zmienić 
i tego nie zmieni.
6. Oba rządy z całą mocą potępiają wszelkie formy antysemityzmu oraz dają 
wyraz swemu zaangażowaniu w zwalczanie jakichkolwiek jego przejawów. 
Oba rządy odrzucają również antypolonizm oraz inne negatywne stereotypy 
narodowe. Rządy Polski i Izraela nawołują do powrotu do spokojnego dialogu 
opartego na wzajemnym szacunku w dyskursie publicznym.
-- 
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Ostatnie posiedzenie Rady 
Miejskiej w Wołominie to swo-
iste preludium pokazujące jakiej 
atmosfery można spodziewać się 
w trakcie tegorocznych wyborów 
samorządowych. Żaden komen-
tarz nie odda atmosfery panującej 
podczas absolutoryjnej sesji. Warto 
jednak, aby każdy, kto planuje wziąć 
udział w głosowaniu i podejmować 
decyzję o wyborze samorządowców 
na kolejną kadencję obejrzał relację 
video z tej sesji  i wyrobił sobie 
opinię o poziomie obrad i przy-
gotowaniu do pełnionych funkcji 
przez poszczególnych uczestni-
ków. Moje spostrzeżenia – żal, że 
nic konstruktywnego z tej sesji 
nie wynika, żal  straconego czasu 
wielu osób – jednym słowem wo-
łomińskie AA czyli „absurd abso-
lutoryjny”. Czy jestem zaskoczona 
wynikiem głosowania – oczywiście, 
że nie. Nie spodziewałam się w 
zasadzie niczego innego, jak tego, 
co się wydarzyło – Rada Miejska w 
Wołominie nie udzieliła absoluto-
rium burmistrz Elżbiecie Radwan. 
Jestem w stanie zrozumieć, że taka 
była wola polityczna wołomińskich 
radnych. 

Czy poziom debaty o mieście 
w którym mieszkam mnie zasko-
czył – w sumie też nie. Byłabym w 
ogromnym szoku gdyby było miło, 
kulturalnie z polotem i poczuciem 
humoru.

Ktoś może zapytać, że skoro 
było tak, jak się tego spodziewałam, 
to o co mi właściwie chodzi?

No właśnie – chodzi o marze-
nia…

O spełniony sen o społecznej uczci-
wości, o prawie, o sprawiedliwości do 
czego jak każdy mieszkaniec wolnego kraju 
mam prawo.

Ten sen niestety ostatnio przestał się 
dobrze śnić.

Czy jestem w tym odosobniona? Tu 
znowu, z przykrością, muszę powiedzieć 
NIE.

Szanowni Państwo sprawujący władzę 
(radni, urzędnicy, wójtowie, burmistrzowie, 
starostowie, posłowie, ministrowie i inne 

ważne persony) – my tu na dole chcemy 
żyć w spokoju, chcemy wiedzieć, że prawo 
obowiązujące dziś nie zmieni się o 180 
stopni jutro, chcemy mieć przekonanie, 
że zostawiając dzieciom dorobek życia 
nie sprawimy im problemu, bo ktoś na 
kolanie uchwali nowe prawo. Chcemy być 
szczęśliwi i dumni z kraju w którym żyjemy, 
Chcemy być dumni  z Was. Dlaczego robi-
cie wszystko, abyśmy być nie mogli?

Wołomiński absurd absolutoryjny 
to nie jedyny absurd jaki wydarzył się w 
ostatnich dniach.

Czy poziom debaty  
o mieście w którym  

mieszkam mnie zaskoczył  
– w sumie też nie.  

Byłabym w ogromnym szoku 
gdyby było miło,  

kulturalnie z polotem  
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O bezpieczeństwie w Ząbkach

25 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki odbyła się doroczna debata na temat bezpieczeństwa. 
Na spotkanie, zainicjowane przez policję, przybyli m.in.: komendant powiatowy policji Marek Ujazda, zastępca 
komisariatu w Ząbkach Michał Król, ząbkowscy dzielnicowi, burmistrz Robert Perkowski, przewodniczący Rady 
Miasta Wojciech Gut, radni miejscy i radny powiatowy Sławomir Pisarczyk oraz zainteresowani mieszkańcy.

W pierwszej części spotkania ko-
mendant ząbkowskiego komisariatu 
przedstawił podstawowe dane statystyczne 
odnośnie liczby różnego rodzaju zdarzeń. 
Tegoroczne półrocze przyniosło o 20% 
mniej zdarzeń kryminalnych niż w porów-
nywalnym okresie zeszłego roku.

Z punktu widzenia mieszkańców  
o wiele bardziej interesująca była druga 
część spotkania, podczas której mieszkań-
cy mogli zadawać policjantom konkretne, 
bezpośrednio ich dotyczące pytania.

Mieszkańcy zgłaszali m.in.: • ko-
nieczność okresowych spotkań z dziel-
nicowymi (Ząbki są podzielone na pięć 
rejonów, które obsługuje pięciu dzielnico-
wych) •problem notorycznych kradzieży  
w domach jednorodzinnych, szczególnie 
w okolicach pływalni •problem nie-
trzeźwych mieszkańców, urządzających 
sobie libacje w okolicach punktów han-
dlowych • trudności, jakie nastręczają 
obcokrajowcy (trudni do identyfikacji, bo 
nie związani z terenem) • szczególnie 
niebezpieczne miejsca, gdzie nie brakuje 
osób w nadmiarze spożywających alkohol 

(mówiono m.in. o: Parku Miejskim, 
okolicach sklepu He-man, Pasażu Orla) • 
kwestie lokalizacji bankomatów. Od czasu 
do czasu dochodzi do włamań, z użyciem 
środków pirotechnicznych. Szczególnie 
niebezpieczne jest to w przypadku ban-
komatów zlokalizowanych w lokalach 

mieszkalnych. W jednym przypadku  
o mało nie doszło do tragedii, bo nie-
opodal bankomatu przebiegała instalacja 
gazowa • notoryczny brak policjantów 
(liczba policjantów w danej gminie wynika  
z algorytmu, który uwzględnia liczbę 
zameldowanych mieszkańców, a nie 

faktycznie zamieszkujących dany teren). 
Wyraźny niedobór policjantów wynika  
z faktu, że w Ząbkach jest zameldowanych 
33 tys. mieszkańców, a mieszka ok. 65 tys. 
W tym zakresie potrzebne jest zbiorowe 
działanie, nie tylko urzędników, ale i miesz-
kańców. Najlepiej, aby nie zameldowani, po 
prostu zameldowali się. Innym wyjściem 
jest korespondencja mieszkańców do ko-
mendanta stołecznego policji, bo to w jego 
gestii są decyzje odnośnie rozlokowania 
etatów policyjnych • potrzebę budowy mo-
nitoringu - obecny na spotkaniu burmistrz 
zapewniał, że miasto przygotowuje się do 
zmonitorowania miasta, ale nie chce zrobić 
tego byle jak, a porządnie, co wiąże się z du-
żymi kosztami. Szacuje się, że w grę wcho-
dzi nawet 10 mln zł. Dlatego miasto będzie 
starało się o uzyskanie dofinansowania na 
to zadanie. Oprócz tego przebudowywane 
obecnie ząbkowskie drogi wyposażane są  
w infrastrukturę teletechniczną, dzięki 
której będzie można w przyszłości roz-
prowadzić światłowody, służące do budowy 
systemu monitoringu.

UM Ząbki

Jednym z problemów mieszkańców Ząbek jest ciągły niedobór policjantów

Absurd  
absolutoryjny

Teresa Urbanowska

– Komunikacja z mieszkańcami – 
w obecnej kadencji temat trudny 
dla wielu samorządów. Miasto 
Marki chyba w tym zakresie nie 
ma większych problemów…
– Od początki kadencji przyjęliśmy 
zasadę, że komunikujemy miesz-
kańcom o wszystkich działaniach 
– na różne sposoby i o różnych 
tematach. Korzystamy z internetu i 
mediów społecznościowych, miasto 
ma swój profil na FB, ja również, 
jesteśmy na Instagramie i Twitterze. 
Mamy sprawnie działający system 
esemesowego powiadamiania. Za 
jego pośrednictwem przekazujemy 
informacje o bieżących wydarzeniach 
i o możliwych zagrożeniach. Od 
dwóch lat wydajemy również własny 
biuletyn, który jest dostarczany 
bezpośrednio do skrzynek marko-
wian. I choć wydawanie miejskich 
biuletynów wzbudza kontrowersje 
w Polsce, nasz zaczęliśmy wydawać 
na prośbę mieszkańców, szczególnie 
starszych, którzy nie posługują się tak 
sprawnie internetem. Nie uciekamy 
też od tradycyjnych form przekazu 
takich jak prasa lokalna czy tablice 
ogłoszeniowe i billboardy.  
– A co było dla Pana najtrudniejsze 
do przekazania mieszkańcom?
– Nie uciekamy od trudnych tema-
tów, takich choćby jak rezygnacja z 
naszej wersji modernizacji Alei Pił-
sudskiego, głównej ulicy w Markach, 
co zapowiadaliśmy na początku ka-
dencji. Niestety, przerosły nas kwestie 
finansowe. Trzeba się było zdecydo-
wać, czy zajmujemy się  przebudową 
Alei Piłsudskiego czy rozwojem bazy 
oświatowej. Postawiliśmy na oświatę. 
bo to jest obecnie nasz priorytet. 
Tę niełatwą decyzję też trzeba było 
mieszkańcom zakomunikować. 
Zadeklarowaliśmy jednak, że nie od-
puszczamy tematu głównej arterii - 
dostaliśmy niedawno dofinansowanie 
do budowy dróg rowerowych m.in. 
wzdłuż Piłsudskiego. Natomiast w 
związku z reformą oświaty podjęliśmy 
szybkie decyzje dotyczące budo-
wy i rozbudowy naszych placówek 
edukacyjnych. Trzeba pamiętać, że 
przez wiele poprzednich lat, mimo 
intensywnego rozwoju miasta, 
niewiele inwestowano w szkoły 
i przedszkola. Na to nałożyła 
się reforma edukacji, która 
niejako wymusiła na nas 
znalezienie rozwiązania. 
Rozbudowaliśmy już jedną 
szkołę, drugą rozbudowę 
rozpoczęliśmy. Budujemy 
także nową szkołę przy 
Wspólnej i dwa przed-
szkola. 
– Skoro mówimy o in-
westycjach, to jaka 
jest końcówka ka-
dencji – z zadyszką, 
czy bez?

– Jeśli mówimy o zadyszce, to w 
pozytywnym znaczeniu – roboty 
jest bardzo dużo, a dowodem 
jest rosnąca z roku na rok wartość 
inwestycji. Zmieniają się jednak 
priorytety. Mieliśmy inne, gdy 
zaczynałem kadencję, ale zmia-
ny w oświacie spowodowały ich 
znaczną korektę. My nie mamy 
problemów, my mamy wyzwania, 
z którymi codziennie się mie-
rzymy.

– Inwestorzy zewnętrzni – czy  
gmina taka jak Marki poszukuje 
partnerów zewnętrznych czy 
jest to raczej dla miasta zbędny 
wysiłek?
– Oczywiście, że są ważni. Każdy 
inwestor daje pracę mieszkań-

com i zasila miejski budżet. 
Niestety, Marki mają niewiele 
terenów przemysłowych i jest to 
obszar w centrum miasta. Ostat-
nio przy Okólnej powstają hale 
magazynowe, które początkowo 
wzbudziły niepokój, że TIRy 
znów zaleją miasto. Obecnie 
jedna z hal już funkcjonuje, a 
wcześniejsze obawy nie potwier-
dziły się. 
– Nie jest tajemnicą, że wy-

wodzi się Pan ze środowiska 
organizacji pozarządowych 
(NGO). Jakie przełożenie ma to 
na Pana jako burmistrza?
– Jestem dumny z tego, że mia-
łem przyjemność pracować w 
kilku NGO. Udało nam się wy-
pracować system współpracy z 
organizacjami pozarządowymi, 
czego przykładem jest Centrum 
Aktywności Fabryczna 3, gdzie 
organizacje mogą znaleźć prze-
strzeń do działania.
– Objął Pan funkcję po Januszu 
Werczyńskim, sprawującym 
mandat burmistrza przez kil-
ka kolejnych kadencji. Taka 
zmiana na ogół oznacza rów-
nież poważne roszady kadro-
we wewnątrz urzędu. Jak to 
się odbyło w Markach?

– W kampanii wyborczej straszono 
urzędników, że jak przyjdzie Orych, 
to wszystkich pozwalnia. Ale u nas 
zmiany kadrowe były raczej ewolucyj-
ne niż rewolucyjne. Przeważnie były to 
odejścia na emeryturę lub rezygnacje, 
które podejmowali pracownicy.  
– Mareckie drogi są uciążliwe nie 
tylko dla mieszkańców tej gminy, 
są również dość newralgiczne dla 
komunikacji wewnątrz powiatu 
wołomińskiego. 

– Wyzwań drogowych mamy ciągle 
dużo, choć znikł główny – po oddaniu 
przejezdności przez obwodnicę nie 
mamy już korków. Wciąż jednak nie 
zostały dokończone węzły: Marki, 
Zielonka, Kobyłka, Wołomin i zwią-
zane z tym m.in. drogi rowerowe czy 
drogi techniczne. My jako miasto też 
nie zasypiamy gruszek w popiele i co 
roku oddajemy po kilka kilometrów 
dróg asfaltowych. Choć oczywiście 
chcielibyśmy więcej - budżet nie jest 
jednak z gumy. 
– Będzie się Pan ubiegał o reelekcję?
– Rozpoczęliśmy wiele inwestycji, 
które wymagają zakończenia. Mamy 
gotowe pomysły na rozwój miasta. 
Przygotowaliśmy dokumentację na 
kolejne przedsięwzięcia. Podczas 
wyborów mojej kandydatury z pew-
nością nie zabraknie.

Nie mamy problemów 
mamy wyzwania

Minęło trzy i pół roku kadencji Jacka Orycha. W rozmowie z Teresą 
Urbanowską burmistrz Marek opowiada o sprawach, z którymi mierzy 
się lokalny samorząd, przede wszystkim edukacją i inwestycjami drogo-
wymi. Te wyzwania dodatkowo motywują mareckiego samorządowca, 
który na pewno będzie się ubiegał o reelekcję.

– (...) przez wiele poprzednich lat, mimo 
intensywnego rozwoju miasta, niewiele 

inwestowano w szkoły i przedszkola. 
Na to nałożyła się reforma edu-

kacji, która niejako wymusiła 
na nas znalezienie rozwią-

zania. Rozbudowaliśmy 
już jedną szkołę, drugą 

rozbudowę rozpoczęliśmy. 
Budujemy także nową 
szkołę przy Wspólnej  

i dwa przedszkola  
– mówi Jacek Orych, 

burmistrz Miasta Marki. 
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Jak podkreślił GUS, dane do-
tyczą projektów realizowanych na 
terenie danej jednostki samorzą-
du terytorialnego i nie należy ich 
utożsamiać wyłącznie z projek-
tami realizowanymi przez gminę 
czy miasto. Podane liczby odnoszą 
się do podpisanych umów o dofi-
nansowanie projektów unijnych 
i uwzględniają koszty niekwalifi-
kowalne. Chodzi o fundusze ze 
środków Unii Europejskiej na lata 
2014-2020 dostępne w ramach 
krajowych programów operacyj-
nych, takich jak PO Infrastruktura 
i Środowisko, a także programów 

regionalnych, po które mogą się-
gać beneficjenci na obszarze da-
nego województwa. W zestawieniu 
nie wzięto pod uwagę Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(PROW).

Podczas XXVIII Sesji Rady 
Miejskiej w Tłuszczu w dniu 25 
czerwca 2018r. Burmistrza Tłusz-
cza Paweł Bednarczyk przedstawił 
informację o zakresie pozyskiwa-
nia zewnętrznych środków finan-
sowych w kadencji 2014 – 2018. 
Łącznie w kadencji 2014 – 2018 
gmina Tłuszcz pozyskała dotacje 
na kwotę  25 493 780, 23 zł
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Dotacje na kwotę ponad 25 mln zł  pozyskała Gmina Tłuszcz w latach 2014-2018
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Ubezpieczenia turystyczne 

Dariusz Kiliszek

Edyta Zbieć - wiceburmistrz Wołomina

Właśnie zbliża się upragniony 
urlop, zagraniczny wyjazd 
 już dawno zaplanowany,  
jeszcze tylko spakować  
bagaże i w drogę!  
W tym momencie warto zadbać 
o to, aby podróż marzeń nie 
okazała się ruiną finansową. 

Za granicą dotknąć może nas 
wypadek lub choroba, a z tym zwią-
zane będą zwykle ogromne wydatki. 
Średnie koszty zagranicznego le-
czenia ambulatoryjnego to kilkaset 
euro, pobytu w szpitalu – ok. 1.000 €  
za dzień, transport ambulansem 
do Polski – 3.000 €, samolotem 
sanitarnym – 10.000 €, koszt akcji 
ratowniczej z wykorzystaniem 
śmigłowca to ok. 100 € za minutę. 
Postarajmy się więc o dobra polisę 
turystyczną.

Polisa turystyczna zawiera w 
sobie kilka składników. Najważniej-
szym jest pokrycie kosztów leczenia 
za granicą. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na wysokość sumy 
ubezpieczenia, czyli do jakiej kwoty 
ubezpieczyciel będzie pokrywał na-
sze leczenie. Jest to o tyle istotne, że 
w różnych częściach świata koszty 
opieki medycznej są różne. Czy 
pomoc medyczna jest świadczona  
w formie bezgotówkowej. Czy 
obejmuje koszty ratownictwa (przy-
dadzą się na wypadek poszukiwania  
w górach lub na morzu albo ko-
nieczności wezwania śmigłowca 
ratowniczego)?

W polisie turystycznej istotny 
jest Assistance o szerokim zakresie. 
Jego wykupienie zobowiązuje ubez-
pieczyciela do organizacji wszelkiej 
pomocy w podróży,  pomocy me-
dycznej czy ratownictwa, pomocy 
prawnej, pomocy w tłumaczeniu, 
złożenia kaucji, zorganizowanie 
zastępstwa kierowcy, kontynuacji 
podróży czy powrotu do domu.

Kolejnym składnikiem polisy 
turystycznej jest ubezpieczenie Na-
stępstw Nieszczęśliwych Wypadków. 
Jednorazowe odszkodowanie po wy-
padku przysługuje w razie śmierci 

lub za trwały uszczerbek 
na zdrowiu. Zwrócić na-
leży uwagę jakie wypadki  
i uszczerbki są w zakresie 
świadczonej ochrony oraz 
jakie są wyłączenia.

Ubezpieczenie Od-
p o w i e d z i a l n o ś c i  C y -
wilnej w życiu pr ywat-
nym sprzedawane wraz  
z ubezpieczeniem turystycz-
nym to ochrona przed skut-
kami szkód wyrządzonymi innym 
osobom (np. zniszczenie sprzętu, 
uszczerbek na zdrowiu).

Polisa turystyczna może zwierać 
ubezpieczenie bagażu i sprzętu 
sportowego od kradzieży, znisz-
czenia czy utraty. Warto sprawdzić 
w jakich przypadkach i jaki sprzęt 
będzie chroniony.

Przed zawarciem ubezpieczenia 
należy określić kierunek wyjazdu 
(kraj, region świata), okres pobytu  
w podróży, cel wyjazdu (wypoczynek, 
zwiedzanie, sport, nauka, praca, le-
czenie). Przy aktywności sportowej 
musimy określić jej charakter –   czy 
uprawiamy sport rekreacyjny, sport 
ekstremalny, ryzykowny, czy wyczy-
nowy. Każde towarzystwo ma swoje 
definicje powyższych terminów  
i powinniśmy sprawdzić do jakiej 
grupy zaliczana jest np. jazda na 
nartach lub nurkowanie.

Na koniec polecam zapoznać 
się z ogólnymi warunkami ubez-
pieczenia – szczególną uwagę 
proszę zwrócić na definicje, zakres i 
wyłączenia, a wątpliwości wyjaśniać 
ze swoim agentem. 

Wszystkim życzę wspaniałych 
wyjazdów i niezapomnianych wra-
żeń. Natomiast polisa niech pozo-
stanie nie wykorzystana.

- Takiej frekwencji na warsz-
tatach się nie spodziewaliśmy 
– mówi Teresa Urbanowska, 
prezes Zarządu MFBNiK i 
koordynator projektu. – Z uwagi 
na dużą frekwencję do realizacji 
zadania zaangażowało się  dwa 
razy więcej instruktorów niż 
było to w pierwotnych założe-
niach, ale warto było poświęcić 
ten czas i energię gdyż radość 
uczestników rekompensowała 
wszystko – podkreśla nasza 
rozmówczyni.

Zajęcia odbywały się w trzech 
grupach. – Nasze piątki zaczyna-
ły się niemal od samego rana od 
spotkania z grupą seniorów, pod-
czas których szczególną uwagę 

zwracaliśmy na możliwości jakie 
daje praca twórcza z młodszymi: 
dziećmi bądź wnukami – mówi 
Ewa Kowalczyk, dzieląca się 
swoją umiejętnością filcowania.  
Warsztaty z filcowania odbyły się 
we wszystkich trzech grupach.

Po krótkiej przerwie instruk-
torki, udawały się na spotkanie z 
Arkowiczami. – Tu najbardziej 
zaskoczyła nas ilość chętnych 
do udziału w warsztatach, która 
przeszła nasze wyobrażenie. 
Pięć osób wytrwale pisało ikony 
z Danutą Rasińską a 14 filco-
wało, malowało na porcelanie, 
malowało podkoszulki, robiło 

wycinanki, a my pozostajemy 
pod ogromnym wrażeniem za-
angażowania tej grupy - dodaje 
Gabriela Czarnecka.

Każdy ArtPiątek kończył się 
zajęciami z dużą grupą mieszaną 
– na wieczornych warsztatach 
spotykały się niejednokrotnie 
całe rodziny: dzieci i młodzież,  
ich rodzice, babcie a nawet 
dziadkowie. Była to najliczniej-
sza z piątkowych grup animo-
wana przez Gabrysię Siewierę i 
Marzenę Nalepę. - Chcemy wię-
cej takich zajęć. Była to dla nas 
ogromna przyjemność. Zawsze 
lubiłam zajęcia manualne, dzię-
ki warsztatom 

poznałam nowe techniki i to, 
że się uczę czegoś dla mnie zu-
pełnie nowego sprawia ogromną 
frajdę – mówi Celina Subda.

W najbliższy piątek (6 lipca) 
w osiedlowym Klubie Tramp w 
Wołominie odbędzie się, o godz. 
13.00, wystawa prac dwóch grup 
Seniorów i Arkowiczów.

Grupa wieczorna zakończyła 
swoje warsztaty zajęciami z 
robienia latawców, które po zaję-
ciach poszybowały w górę. W tej 
grupie z uwagi na jej liczebność 
wystawa prac odbywała się po 
każdym z sześciu warsztatów.

Zbigniew Grabiński    

z lataw
cem

 na w
akacje

Latawce szybujące  
w przestrzeni wprowadziły najmłodszych  

uczestników w wakacyjny nastrój

W maju i w czerwcu w Wołominie odbywały 
się zajęcia artystyczne w ramach projektu 
„ArtPiątki dla każdego”. W cyklu 16 spotkań 
warsztatowych artyści skupieni w Pracowni 
Artystycznych Wyzwań  prowadzili warsztaty 
w których uczestniczyło blisko 70 osób.

ArtPiątki dla każdego

Andrzej Saulewicz  
a boisko w Majdanie

O tym dlaczego boisko w Majdanie wyschło i co trzeba było zrobić, aby na nowo się zazieleniło  
z Andrzejem Saulewiczem, który opowiada o kulisach inwestycji, rozmawia Teresa Urbanowska.

– Kilka tygodni temu na FBkowych 
forach pod artykułem zamiesz-
czonym w jednym z lokalnych 
periodyków rozgorzała słowna 
awantura w temacie boiska na 
terenie dawnej szkoły jakoby źle 
wykonał Pan boisko. Czy od tej 
awantury zaszły jakieś zmiany?
– Zanim odpowiem na to pytanie, 
to opowiem jak to się wszystko za-
częło – czyli od początku. Zwróciły 
się do mnie dwie osoby z Mostówki: 
Tomasz Kowalczyk, radny z okręgu 
wiejskiego oraz sołtys Mostówki Bal-

bina Pokrzywnicka. Przedstawili się 
jako członkowie grupy, która zgłosiła 
projekt wykonania boiska w Majdanie 
do Budżetu Obywatelskiego (BO). 
Podczas tego spotkania poprosili 
mnie o konsultacje w sprawie możli-
wości realizacji gotowego już projektu 
w ramach środków jakie zostały na 
ten cel zarezerwowane w BO.
– Czy Pana zdaniem przedstawio-
na dokumentacja projektowa była 
możliwa do realizacji?

– Niestety nie. Kwota jaką uzyskano w 
ramach konkursu w BO wyniosła ok. 
100 000,00 zł natomiast na realizację 
dokumentacji jaką mi przedłożył 
pan radny i pani sołtys, według mojej 
oceny, należałoby wydać w granicach 
600 000,00 zł. A na tym nie koniec, 
gdyż należałoby posiadać jeszcze 
środki na przygotowanie terenu 
pod taką inwestycję polegające na 
wyburzeniu istniejącego budynku, 
usunięciu istniejących fundamen-
tów oraz wycięciu i wykarczowaniu 
kilkunastu drzew.

– Co działo się dalej?
- Padło z ich strony pytanie, czy da się 
w tej kwestii coś zrobić, żeby boisko 
jednak powstało. Przeanalizowa-
łem ponownie tę dokumentację i 
przygotowałem koncepcję realizacji 
boiska w ramach dostępnych na ten 
cel finansów – boiska o nawierzchni 
trawiastej. Za 100 000,00 zł można 
było wykonać boisko trawiaste wraz 
z robotami towarzyszącymi, czyli wy-
cinką i wykarczowaniem drzew oraz 

wyburzeniem istniejącego budynku 
gospodarczego, co było konieczne 
gdyż znajdowały się one dokładnie w 

miejscu planowane-
go boiska. Z tego 

co jest mi wia-
domo, grupa 

inicjatywna 
wystąpiła 
do gminy 

o zmianę 

technologii wykonania nawierzchni 
boiska. Takiej zgody udzielono i w 
ramach zapytania o cenę złożyłem 
ofertę i jesienią ubiegłego roku zre-
alizowałem inwestycję.
– Coś poszło nie tak, że trawa nie 
urosła?
– Otóż nie jest prawdą, że trawa 
nie urosła. Urosła i przyjęła się na 
wykonanym gruncie bardzo dobrze, 
na co posiadam dokumentację fo-
tograficzną. Jeszcze w listopadzie 

trawę skosiłem, chociaż nie było to w 
zakresie moich obowiązków i przeka-
załem całą dokumentację dotyczącą 
pielęgnacji boiska do Urzędu Miej-
skiego. Również wiosną tego roku 
płyta boiska wyglądała bardzo dobrze. 
Dodatkowo, gratisowo wykonałem  
bramki i stwierdziłem, że można to 
boisko użytkować. Jednak tej wiosny 
przed dwa miesiące nie było opadów. 
Panowała susza, ale nikt trawy nie 
pielęgnował. 
– Kto, według Pana wiedzy, miał 

to robić?
– Nie wiem kto powinien pod-
lewać boisko, wiem, że z pew-
nością nie ja. W efekcie trawa 
wyschła całkowicie a według 
przedstawicieli komitetu, który 
wnioskował do BO o realizację 
tej inwestycji i sołtys Majdanu 
była to moja wina a nie efekt 
braku dbałości o boisko i 
braku podlewania.
– Jak ta sprawa wyglą-
da na dzień dzisiejszy, 
fora internetowe uci-
chły, tak, jakby temat 
znikł?
– A o czym mają pisać? 

Trawa rośnie w najlepsze i wszystko 
jest w porządku, gdyż na prośbę 
wiceburmistrz Edyty Zbieć i ś.p. wi-
ceburmistrza Roberta Makowskiego, 
wykonałem rekultywację nawierzchni 
polegającą na wyrównaniu uszko-
dzonych, z uwagi na wysuszenie na-
wierzchni, fragmentów płyty boiska. 
Punktowo dosadzona została trawa i w 
ciągu miesiąca boisko się zazieleniło, 
a teza o niewłaściwym wykonaniu 
boiska jest nieprawdziwa. 

– Nie wiem kto powinien podlewać boisko, wiem, 
że z pewnością nie ja. W efekcie trawa wyschła 
całkowicie a według przedstawicieli komitetu, 
który wnioskował do BO o realizację tej 
inwestycji i sołty Majdanu była to moja 
wina a nie efekt braku dbałości  
o boisko i braku podlewania. (...)  
A o czym mają pisać? Trawa rośnie 
w najlepsze i wszystko jest w porząd-
ku – mówi Andrzej Saulewicz

Wysokie miejsce Gminy Tłuszcz 
w rankingu unijnych dotacji

W przygotowanym przez Główny Urząd Statystyczny rankingu pozyskiwania dofinansowań unijnych  
w perspektywie 2014-2020, Gmina Tłuszcz zajmuje 368 miejsce na 2238 gmin. Tym samym jest czwartą 
gminą w Powiecie Wołomińskim, wyprzedzając takie gminy jak Kobyłka, Radzymin czy Zielonka.

Zabrakło konsekwencji, czy pamięć zawiodła?

(…) kilku wołomińskich radnych postanowiło rozegrać na boisku w Majdanie mecz otwarcia wczesną 
wiosną. Po czym wszczęło larum, że boisko wyschło, obarczając winą za całą sytuację wykonawcę.

Kilka tygodni przez Wołomińskie 
Forum Samorządowe na FB przeto-
czyła się dyskusja dotycząca realizacji 
Budżetu Obywatelskiego w Majdanie. 
Rzecz dotyczyła boiska zrealizowane-
go w II połowie 2017 roku. - Zgodnie 
z formularzem zgłoszeniowym pro-
jektu do Wołomińskiego Budżetu 
Obywatelskiego na rok 2017, w któ-
rym została zgłoszona inwestycja 
pod nazwą „Budowa boiska wielo-
funkcyjnego w Majdanie” pani sołtys 
Balbina Pokrzywnicka, podpisując 
się pod formularzem zgłoszeniowym 
poinformowała Urząd Miejski w 
Wołominie, że koszty za sprzątanie 
terenu, malowanie i konserwację będą 
pokryte z funduszy sołeckich czterech 
wsi: Majdanu, Cięciwy, Leśniako-
wizny i Mostówki – wyjaśnia Edyta 
Zbieć, wiceburmistrz Wołomina.

Z dalszej wypowiedzi wicebur-
mistrz wynika, że w tymże samym 
formularzu zawarta została deklara-
cja, że szereg prac – między innymi 

korytowanie, wykonanie podbudowy, 
czy wreszcie prace porządkowe zosta-
nie wykonana w wolontariacie. 

– Jednak w planie wydatków 
Funduszu Sołeckiego w roku 2018 
widnieją zupełnie inne pozycje: Maj-
dan - wybudowanie wiaty rowerowej 
- 11 000,00 zł.; Majdan - wybudowanie 
wiaty przystankowej przy ul. Mińskiej 
– 5 780,00 zł; Leśniakowizna - po-
prawa przejezdności ul. Szumiącej 
– 3 000,00; Leśniakowizna - garaż 
– 2 000,00; Leśniakowizna - Sołecki 
Dzień Dziecka – 2 400,00; Leśnia-
kowizna - Dzień Dziecka w szkole 
– 500,00; Leśniakowizna - Piknik 
Integracyjny - 13 367,00; Mostówka 
- Piknik na Dzień Dziecka – 1 500,00 
zł.; Mostówka - Program integracji 
mieszkańców – 3 472,00 zł.; Majdan - 
Dzień Dziecka – 3 000,00 zł.; Majdan 
- Integracja Mieszkańców – 7 000,00 
zł.; Cięciwa - Program Integracji Wsi 
– 10 047,00 zł.; Majdan - doposażenie 
OSP Majdan – 3 000,00 zł.. Czyżby 

zgłaszająca projekt do BO sołtys 
Balbina Pokrzywnicka zapomniała 
przekazać sołtysom Leśniakowizny, 
Cięciwy i Majdanu o złożonej na 
piśmie deklaracji do WBO? - pyta 
wiceburmistrz Zbieć.

Nasza rozmówczyni doda-
je również, że - W zaleceniach 
zawartych w dokumentacji po-
wykonawczej przekazanej 24 paź-
dziernika 2017 roku znajduje 
się informacja, że „boisko nie 
może być eksploatowane przed 
właściwym ukorzenieniem się 
warstwy trawiastej. W obecnych 
warunkach nie wcześniej niż w 
czerwcu przyszłego roku”. Jednak 
kilku wołomińskich radnych po-
stanowiło rozegrać na tym boisku 
mecz otwarcia wczesną wiosną. Po 
czym wszczęło larum, że boisko 
wyschło, obarczając winą za całą 
sytuację wykonawcę. W związku 
z tą sytuacją zleciłam ekspertyzę 
wykonania tego boiska i czekamy 
na jej wyniki.

Póki co cała awantura ucichła. 
Czytaj też rozmowę z Andrzejem 
Saulewiczem pt. Andrzej Saule-
wicz a boisko w Majdanie.

Teresa Urbanowska

Agencja Ubezpieczeń IDEM 
05-200 Wołomin 
ul. Wileńska 36a.

ubezpieczenia@idem.pl 
tel. 534 654 970

Agencja odpowie na wszelkie pytania 
na temat każdych ubezpieczeń.

(...) pani sołtys Balbina  
Pokrzywnicka, podpisując 
się pod formularzem zgło-
szeniowym poinformowała 
Urząd Miejski w Wołominie, 
że koszty za sprzątanie 
terenu, malowanie i konser-
wację będą pokryte  
z funduszy sołeckich czte-
rech wsi: Majdanu, Cięciwy, 
Leśniakowizny i Mostówki 
– wyjaśnia Edyta Zbieć, 
wiceburmistrz Wołomina
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Wędkarze z Kobyłki tegoroczny se-
zon rozpoczęli od nie małych sukcesów. 
Mateusz Turek zdobył brązowy medal 
na Spławikowych Mistrzostwach Polski, 
a drużyna kobyłkowskiego koła PZW 
wywalczyła złoto podczas XII Okręgowej 
Olimpiady Młodzieży w Spor-
tach Wędkarskich.

W dniach 23-24 czerwca 
na kanale Bydgoskim odbyły 
się Spławikowe Mistrzo-
stwa Polski w wędkarstwie 
spławikowym w kategorii 
kobiet i młodzieży U-25. 
Wystartowało w nich, 
reprezentując Okręg 
Mazowiecki PZW, 
dwoje członków Koła 
29 PZW w Kobyłce: 
Ewelina Gumienna i 
Mateusz Turek.

Długi czwartkowy tre-
ning napawał optymizmem, 
choć samo łowienie wymaga-
ło dużej koncentracji i wysiłku 
z powodu dokuczliwego bocz-
nego wiatru. Piątkowy trening 
potwierdził, że nęcenie i technika 
łowienia są dobre i można powalczyć 
o medale.

Sobotnia tura zawodów potwierdziła 
oczekiwania naszych reprezentantów. 
Mateusz wygrał swój sektor, a Eweli-
nie pechowo „zgubiony” leszcz dał 5 
miejsce w sektorze. Niestety niedzielne 
losowanie stanowisk nie było zbyt łaska-
we. Mateusz łowił w najmniej rybnej 
strefie kanału i wywalczył mocne drugie 
miejsce w sektorze. Do złota zabrakło 
zaledwie 65 gram. Ewelina ostatecznie 
ukończyła zawody na 14 miejscu na 
42 uczestniczki.

-  Niestety do złota zabrakło 65 
gram, a do srebra 40 gram. Na szyi 
zawitał brąz. Łezka w oku się kręci, bo 
po raz trzeci zabrakło tylko odrobiny 
szczęścia. Wędkarstwo jak mało, który 
sport uczy pokory. Ważne by wyrzucić 
złość i niesmak porażki razem z resztką 

gliny do wody i z szacunkiem pogra-
tulować wygranym. Brawo Konrad 
Kuchciak i Bartek Krzyżak oraz 

dzięki za bardzo wyrównaną 
walkę. Widzimy się już 
wkrótce we Włoszech, a 
tam razem walczymy 
o złoto! – powiedział 
po zakończeniu 
zawodów Mate-
usz Turek

Trzymajmy zatem kciuki za udany 
występ młodych wędkarzy na Mistrzo-
stwach Świata, które odbędą się w 
sierpniu we Włoszech.

Tydzień wcześniej, w dniach 16-17 
czerwca, młodzieżowa drużyna koła 
PZW w Kobyłce wzięła udział w XII 

Okręgowej Olimpia-

dzie Młodzieży w 
Sportach Wędkarskich w Nowym Du-
ninowie k. Płocka. W czasie trwających  
dwa dni zawodów młodzi wędkarze 
rywalizowali w czterech dyscyplinach: 
zawodach spławikowych, teście eko-

logiczno - wędkarskim, teście spraw-
nościowym oraz w trójboju spinnin-
gowym.

Zmaganiom uczestników towarzy-
szyła upalna pogoda i gorąca atmosfera. 
Drużyna kobyłkowskiego koła PZW 
ukończyła rywalizację na pierwszym 
miejscu, wygrywając trzy z czterech 
konkurencji w tym koronną dyscyplinę 
olimpiady, zawody spławikowe. Na 
sukces drużyny złożyły się doskonałe wy-

niki indywidualne - Jakub Nowakowski 
i Bartosz Gajewski zwyciężyli w swoich 
kategoriach wiekowych, a Milena Duklas 
zajęła trzecie miejsce. 

Młodzieżowa Szkoła Wędkarstwa 
Sportowego współfinansowana jest w 
ramach realizacji zadania publicznego 
gminy Kobyłka.
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W weekend (16-17 czerwca) lokalne drużyny zakoń-
czyły rywalizację w piłkarskich rozgrywkach ligowych. 
Spośród nich najwyżej został sklasyfikowany lokalny 
czwartoligowiec, Dolcan Ząbki, który w swojej grupie 
zajął 4. pozycję. Warta zauważenia jest również 1. po-
zycja Mazura Radzymin w klasie A (grupa Warszawa 
I), dająca tej drużynie awans do ligi okręgowej. 

Podsumowanie  
sezonu piłkarskiego
IV liga, grupa mazowiecka 

Pierwsze miejsce w tabeli 
wywalczyła drużyna Mazovii Mińsk 
Mazowiecki, która jednak nie 
zdołała awansować do III ligi, gdyż 
przegrała w barażach z Bronią 
Radom.

Dolcan Ząbki zakończył ry-
walizację tuż za podium, tj. na 4. 
pozycji (52 pkt.). Ostatnie punkty 
w sezonie Dolcan zdobył walko-
werem, wygrywając w ten sposób 
z Błękitnymi Raciąż. Ząbkowianie 
piętnaście razy wygrali, 7 razy zre-
misowali i 6 razy przegrali. 

Huragan Wołomin, w ostatnim 
meczu sezonu, wygrał u siebie z 
Mławianką Mława 5:2. Z 44 punk-
tami w dorobku Huragan zajął 6. 
pozycję. Wołominianie zakończyli 
sezon z 11 zwycięstwami, 11 remi-
sami oraz sześcioma porażkami. 

- Można powiedzieć, że zre-
alizowaliśmy cel, jaki postawiliśmy 
sobie na wiosnę. Jestem mile 
zaskoczony postawą chłopców 
i cieszę się z tego powodu, iż 
wiedzą, że ciężka praca przynosi 
efekty. Dziewięć wygranych, trzy 
remisy i tylko dwie porażki - taki 
bilans przełożył się na zdobycie 
trzydziestu punktów w tej rundzie 
i ostatecznie zajęcie szóstego miej-
sca - powiedział Andrzej Greloch, 
trener Huraganu Wołomin.

Liga okręgowa,  
grupa Warszawa I

Pierwsze miejsce i awans do IV 
ligi uzyskał Hutnik Warszawa.

Piąte miejsce zajęła AP Marco-
via Marki, która zgromadziła 49 pkt. 
W meczu wieńczącym sezon mar-
kowianie zremisowali na wyjeździe 
z Wisłą Maciejowice 1:1.

Drugi reprezentant powiatu 
w lidze okręgowej, Bóbr Tłuszcz, 
wywalczył 39 pkt. i zakończył sezon 
na 10. lokacie. W ostatnim meczu 
sezonu ekipa trenera Tomasza 
Wojdyny pokonała na wyjeździe 
Bug II Wyszków 2:5.

Klasa A, grupa Warszawa I
Pierwsze miejsce, premio-

wane awansem do ligi okręgo-
wej, wywalczył Mazur Radzy-
min. Drużyna trenera Macieja 
Biernackiego zebrała 67 pkt. Do 
ligi okręgowej awansowała rów-
nież druga w tabeli Legionovia 
II Legionowo (60 pkt.). Wicher 
Kobyłka, z 51 punktami, zajął 4. 
pozycję. AP Marcovia II Marki, 
z 33 punktami, skończyła rywa-
lizację na 9. miejscu. Huragan 
II Wołomin, po zgromadzeniu 
26 pkt., uplasował się na 12. 
miejscu.

Paweł Choim

okręgow
a liga

Sukcesy wędkarzy z Kobyłki

W dniach 23-24 czerwca na kanale Bydgoskim odbyły się Spławikowe Mistrzostwa Polski w wędkar-
stwie spławikowym w kategorii kobiet i młodzieży U-25. Wystartowało w nich, reprezentując Okręg 
Mazowiecki PZW, dwoje członków Koła 29 PZW w Kobyłce: Ewelina Gumienna i Mateusz Turek.

- Drużyna kobyłkowskiego koła 
PZW zwyciężyła w trzech 

z czterech konkurencji 
podczas XII Okręgowej 

Olimpiady Młodzieży  
w Sportach Wędkarskich, 
a Mateusz Turek uplaso-
wał się na trzeciej pozycji 
podczas Spławikowych 

Mistrzostwa Polski.  
-Wędkarstwo jak mało, 

który sport uczy pokory - 
powiedział po zakończeniu 
zawodów Mateusz Turek, 

brązowy medalista z Kobyłki

– Skąd pomysł na utworzenie 
klubu?
– Hmm,  pewnie byś chciała usłyszeć 
coś co mega się sprzeda (śmiech)  
Coś w stylu – chodziłem po Zielonce, 
widziałem dzieci chodzące bez celu 
i dorosłych stojących na ulicach nie 
mających co zrobić ze sobą. Wpa-
dłem na pomysł otworzenia klubu, 
aby dać tym ludziom sens istnienia.  
No niestety, tak nie było. Pomysł 
powstał dzięki mojemu przyjacie-
lowi Kubie, który jest trenerem 
personalnym. Kiedyś zadzwonił 
do mnie i zapytał się czy mógłbym 
trenować parę młodych chłopaków 
w wieku 10 lat, ponieważ rodzice 
chcieli ich zapisać na jakieś sporty 
walki, a Kuba wiedział, że jestem 
trenerem. Zgodziłem się, mieliśmy 
to robić w jednej z siłowni w okolicy, 
ale jakoś nie po drodze było chyba 
właścicielowi klubu, który bardziej 
nastawił się na ciężary niż na sporty 
ruchowe.
Minął miesiąc i nic – dzieciaki 
czekały, nie było gdzie trenować. 
Kuba rozmawiał z Arturem, a on 
zaproponował nam małą salkę, 
która stała nie używana. I tak krok 
po kroku ruszyłem z trenowaniem 
w Zielonce, zaczynając od… poma-
lowania ścian 
– Jakie korzyści płyną z uprawia-
nia sportów walki?
– Jakie? Dobre pytanie, takie no 
wiesz – z górnej półki. Wiesz co, od-
powiem Ci tak – dokładną definicję 
znajdziemy pewnie razem u wujka 
Google. Popatrz na ludzi, którzy  
u mnie trenują, myślę, że odpowiedzi 
jest tyle ile tych osób. Zobacz – jest 
młody Adam – ma 10 lat jakie ma 
korzyści? rozwija się, charakter itd. 
itp. Mogę mówić godzinę co mu to 
da. Patrz dalej – Krzysiek, facet 36 
lat – głowa rodziny, dobre stanowisko 
– czy daje mu to samo co Adasiowi? 
Nie – on wpada, aby podtrzymać 
kondycję, aby poruszać się. Zobacz 
Pawła – brzuszek, też koło 40, zu-
pełnie inny niż Krzysiek - a on po 
co? Pewnie, aby brzuszek zgubić, 
a widzisz – tu się można pomylić.  
Zaczął pewnie dla brzuszka, a teraz 
chce się rozwinąć dalej, widzi że 
można więcej, więcej zmian, więcej 
walki z własnym ja. 
Wiesz pytanie dosyć trudne, aby 
odpowiedzieć w jednym zdaniu. 
Każdemu z chłopaków sporty walki 
dają coś innego, ale każdy to musi 
znaleźć sam w sobie. Ważne, aby 
znaleźć nim się zrezygnuje i powoli, 
powoli pracować nad tym.
– W jaki sposób i przez kogo są 
prowadzone treningi
– No i tutaj mnie masz (śmiech). 
Sam nieraz sobie zadaję pytanie 
czy ja do końca jako trener jestem 
potrzebny.  Powinienem powie-

dzieć pewnie, że to ja je prowadzę 
i wszyscy trenują tak jak ja ustalę, 
ale i tutaj jest inaczej. Właśnie w 
tym tkwi moc i duch klubu, który 
stworzyli oni wszyscy.
Nieraz czuję się tylko osobą, która 
odpala sekundnik. Zobacz jakie 
to jest tutaj pomieszane – w cią-
gu jednych zajęć ćwiczą kopacze  
z bokserami, gdzieś tam partery 
też widać. 
Widzisz gdzie jest moc? W tych 
wszystkich, którzy już dłużej trenują 
– każdy podpowie temu co dopiero 
zaczął. Albo poprawi pozycje przy 

worku nim ja dojdę. Albo pokaże jak 
założyć dźwignię lub dobrze kopnąć 
z biodra. Zobacz – Jacek jeden  
z lepszych kopaczy, doświadczony, 
sam może być trenerem, bo ma 
mega wiedzę, a ćwiczy z K1 czyli  
z Kamilem którego szykuję na 
MMA na październik. Na parterze 
młody Oskar – kiedyś jak będzie 
się rozwijał także może być mega 
trenerem, bo ma super podejście 
do ludzi. W parterze ogarnięty, 
może siedzieć pięć godzin i jak 
już sam nie ćwiczy to pomaga w 
parterze tłumacząc. Janek, młody 
bokser, właściwie najmniejszy 
ze wszystkich, trenuje cztery dni  
w tygodniu, a jak trzeba to już umie 
trzymać tarczę, potrafi znaleźć wady 
w postawie i je poprawić.

Wracając do pytania – myślę, że 
ja daję napęd, a wszyscy razem 
tworzą samo rozwijającą się grupę. 
Chyba jestem zbędny w tym klubie 
(śmiech)
– Kto może uczestniczyć w za-
jęciach?
– Kto może? Może odwrócę pytanie 
– kto nie może? - nie może ten, co 
nie chce.
Może mały i duży, może chudy i gru-
by, ten co jest szybki i ten co wolny  
i ten co ma sześć lat i ten co ma...
Nie ma zależności, nie ma reguły, nie 
ma ograniczenia. Chcesz, przycho-

dzisz, ubierasz rękawice i trenujesz 
w swoim tempie, chcesz siedzieć 
co minutę – siedzisz, chcesz co 
pięć minut iść na dwór odpocząć, 
to idziesz. Po prostu przyjdź i się 
rozwijaj w swoim tempie, a po 
dwóch - trzech miesiącach będziesz 
chodził na takich obrotach jak ci, 
którzy chodzą dłużej.
Podam Ci przykład – jak chłopaki  
i dziewczyny zaczynają, to są prze-
rwy jak zawsze, później powoli 
zmieniam czas - wydłużam zada-
nia, zmniejszam przerwy. I powoli, 
powoli dochodzimy do przerw w 
których robią zadania, po paru mie-
siącach kondycja podnosi się na tyle, 
że potrafią przepracować półtorej 
godziny bez przerw.
Kiedyś po dłuższym treningu powie-

działem „a teraz przerwa” i nastała 
cisza – 14 osób stanęło i czekało.  
Mówię – no przerwa – jedna minuta. 
A oni – ale że jak to? czyli co mają 
robić? Ja na to, że to taka przerwa, 
kiedy nic nie robią, a Paweł – „ale 
takich przerw nie ma przecież”
I wiesz co – to nie żadni zawodnicy, 
nie tylko chłopaki po 18-20 lat, którzy 
na zawody się szykują. Tak działa cały 
klub od 10-cio po 50-ciolatków. To 
jest mega – rozumiesz?
– Co poradziłbyś osobom, które 
dopiero zaczynają swoją przygo-
dę z tą dyscypliną sportu?

– No i znowu pytanie takie poważne 
(śmiech).To powiem może coś od 
siebie - kupcie dobre długie owij-
ki takie czterometrowe, aby dbać  
o nadgarstki, ponieważ każdy z Was, 
który zaczyna zabawę nie wie jaką 
moc posiada w sobie. Jak nauczy 
się dokręcać ciosy, zamykać biodro  
i dokręcać bark to zobaczy jaka siła 
w każdym drzemie.
Na pewno ważne jest, aby po pierw-
szych treningach jak dowiemy się 
że mamy mięśnie w miejscach  
w których nawet nie sądziliśmy, że je 
mamy i trochę poboli – nie odpusz-
czać, a jednak wpaść na salkę i jak 
nie poćwiczyć, bo za bardzo boli to 
posiedzieć w tym klimacie.
Po prostu zacznijcie – to nie jest dla 
wybrańców.

Spartans 
klub wojowników  
- dżentelmenów

Klubów bokserskich jest w Powiecie Wołomińskim wiele. Zielonkowski Spar-
tans Promotions wyróżnia się na tym tle wyjątkową atmosferą. O tym w jaki 
sposób udało się w tak krótkim czasie stworzyć grupę pasjonatów, dla których 
treningi to nie tylko ciężka praca, ale też możliwość wszechstronnego rozwoju 
i budowania przyjaźni z Maciejem Pietrowskim rozmawia Aleksandra Olczyk 

– Kto może trenować? 
(...) Może mały i duży, 
może chudy i gruby, ten 
co jest szybki i ten co 
wolny i ten co ma sześć 
lat i ten co ma...(...) 
Po prostu przyjdź i się 
rozwijaj w swoim tempie 
- mówi Maciej Pietrowski, 
który prowadzi treningi  
w klubie Spartans  
Promotions w Zielonce



– Zacznijmy nietypowo: czy dyrek-
tor szkoły ma teraz wakacje? 
– Nie ma, nie mają też nauczyciele. 
Organizujemy w naszej Słonecznej 
Szkole w Kobyłce, półkolonie nie 
tylko dla naszych uczniów, ale dla 
wszystkich chętnych dzieci w wieku 
„młodszoszkolnym”. Wreszcie i my 
możemy dać upust własnej potrzebie 
zabawy wraz z dziećmi. Co robimy? 
Kodujemy, jeździmy na wycieczki, 
gramy, gotujemy i jeszcze robimy 
wiele, wiele interesujących rzeczy.  
W tej chwili, gdy z Panem rozmawiam, 
na placu zabaw rozgrywany jest nasz 
Słoneczny Mini Mundial – Pan Psy-
cholog na bramce – hm! Tylko dyrektor, 
jak zwykle „w papierach”. Ciekawe, czy 
dzieci zechcą dzisiaj wyjść ze szkoły, 
gdy po nich przyjadą rodzice, różnie 
to bywa.
– Funkcję dyrektora szkoły nie-
publicznej w Kobyłce objęła 
Pani niedawno. Mieszka Pani                                  
w Warszawie, co skłoniło Panią 
do objęcia tej funkcji w podwar-
szawskiej szkole?
- Moje pierwsze wrażenia było takie: 
to najpiękniejszy budynek szkol-
ny w promieniu wielu kilometrów,  
z dużymi jasnymi salami, kolorowymi 
meblami, pięknym nowoczesnym 
wyposażeniem. Drugie wrażenie: 
niezwykłe miejsce, stworzone według 
koncepcji skierowanej na szacunek  
i uważność w stosunku do małe-
go człowieka. W myśli przewodniej  
i działaniach całego personelu widać 
pietyzm i konsekwencję we wcielaniu 
tych wartości. Dzięki temu powstał 
znakomity zespół ludzi wspierających 
rozwój dziecka. Zafascynował mnie 
ten potencjał, chciałam uczestniczyć 
w jego rozwijaniu.
– Ale w wakacje można chyba 
odpocząć od szkoły? Dzieci już 
się nie uczą, nie ma egzaminów, 
nie trzeba ich gonić do prac 
domowych. A zresztą przez wa-
kacje trochę dorosną, i może 
sprawniej im pójdzie w kolejnym 
roku szkolnym.

– Wakacje nie są przerwą w rozwoju 
dziecka. Współczesne tempo życia, 
pędzące zmiany cywilizacyjne, o któ-
rych mówiliśmy podczas pierwszej 
rozmowy, nie omijają dzieci. Rozwój 
dziecka rzadko odbywa się linearnie, 
częściej są to skoki rozwojowe, bariery, 
które nagle pojawiają się i które trzeba 
pokonać – tzw. progi rozwojowe, 
zdarzenia losowe, na które nie mamy 
wpływu, a które odbijają się na małym 
człowieku. Wszystko to powoduje, że 
filozofia wychowawcza wcześniejszych 
pokoleń, opierająca się na przekonaniu 
„dajmy dziecku czas, a samo minie” - 
już nie ma zastosowania. Dlatego mą-
dre, profesjonalne, umiejętne wspie-
ranie dziecka w rozwoju, a rodziców  
w wychowaniu, jest takie ważne. Ten 
nurt już od dawna jest wskazywany  
i upowszechniany przez pedagogów  
i psychologów, istnieje już w szkołach 
polskich i europejskich. Istnieje rów-
nież w Szkole Słonecznej. Wszyscy, jako 
rodzice, mamy, mieliśmy lub będziemy 
mieli jakoś problem, kłopot ze swoim 
dzieckiem. Cudownie grzeczne, nie-

kłopotliwe dzieci nie istnieją. Proces 
wychowawczy i edukacyjny to właśnie 
rozwiązywanie, pokonywanie różnora-
kich problemów, dlatego warto mieć 
w tym procesie mądrego partnera. 
Dobra szkoła pilnuje, aby ewentualne 
bariery nie wpływały negatywnie na 
karierę szkolną ucznia, i nie zatrzy-
mywały jego rozwoju, również, a może 
przede wszystkim w nabywaniu wiedzy  
i umiejętności.
– Jakie to umiejętności?
– Klasyczne: umiejętność płynnego 
czytania, pisania, liczenia, umiejęt-
ności lingwistyczne, informatyczne, 
ale także umiejętność poszukiwa-
nia informacji, selekcjonowania jej, 
krytycznej oceny jej jakości. War-
to zaznaczyć, że niewielu uczniom 
na przeszkodzie stają dzisiaj braki  
w możliwościach poznawczych, przy-
swajania wiedzy – to, co nazywa-
my inteligencją. Najwięcej małych  
i dużych katastrof w karierze szkolnej 
stwarzają umiejętności społeczne, 
które wraz z rozwojem emocjonalnym 
często nie nadążają za rozwojem 

intelektualnym. Tak powstają nowe 
zadania edukacyjne, a może wła-
ściwsze byłoby określenie „eduka-
cyjno-wychowawcze”. Ważne, aby 
uczyć pracy w zespole, świadomości 
własnych emocji i umiejętności ra-
dzenia sobie z nimi, prawidłowych 
interakcji społecznych. Warto dbać  
o te umiejętności przez cały rok kalen-
darzowy – nie tylko szkolny. To nowe 
wyzwania dla instytucji zajmujących 
się edukacją i wychowaniem. Bardzo 
ważne, o ile nie najważniejsze.

Biuro reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: handlowcy@logos.home.pl www.zyciepw.pl
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– Dobra szkoła pilnuje, aby 
ewentualne bariery nie 
wpływały negatywnie na 
karierę szkolną ucznia, i nie 
zatrzymywały jego rozwoju, 
również, a może przede 
wszystkim w nabywaniu 
wiedzy i umiejętności – mówi 
dyrektor Katarzyna Pluta

5 lipca 2018

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

Uczeń na wakacjach.  
Zmarnowany czas?

Słoneczna Szkoła Podstawowa, działająca od 2015 roku w Kobyłce, kładzie ogromny nacisk na wspieranie 
dziecka w rozwoju, a rodziców w procesie wychowawczym - podkreśla Katarzyna Pluta, dyrektor Słonecznej 
Szkoły Podstawowej w Kobyłce w rozmowie ze Zbigniewem Grabińskim

Wakacje nie są przerwą w rozwoju dziecka. 

OGŁOSZENIA DROBNE
Praca - Zatrudnię

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

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   

Zdrowie - Uroda

Słoneczna Szkoła Podstawowa 
Kobyłka, ul. Jana Brzechwy 5

tel. 728 327 930 
www.szkolasloneczna.edu.pl

www.zyciepw.pl

codziennie nowecodziennie nowe



Inicjatorem tego zyskującego coraz 
większy rozgłos wydarzenia jest miesz-
kaniec Woli Rasztowskiej Arkadiusz 
Śliwiński, założyciel i prezes Stowarzy-
szenia Miłośników Starych Traktorów 
„Sagan”, którego nazwa nawiązuje do 
ciągnika Ursus C-45 (zwanego potocz-
nie „saganem”). Potrzeba działania 
oraz pasja jego syna Radosława do trak-
torów zaowocowały organizacją Zlotu  
i przyjazdem do Woli Rasztowskiej za-
równo zabytkowych, kolekcjonerskich 
maszyn, jak i pojazdów, które nadal 
wykorzystywane są do pracy w polu. 
A było ich w tym roku niemało, 
kilkadziesiąt traktorów, cha-
rakterystycznym warkotem 
silników obwieściło w mi-
nioną sobotę rozpoczęcie 
trzeciego Zlotu Starych 
Traktorów na Mazow-
szu. Adresowana do 
pasjonatów i miło-
śników ciągników 
oraz mieszkańców 
terenów wiejskich, 
impreza zdobywa 
coraz więcej sym-
patyków, nie tylko  
w województwie ma-
zowieckim, ale też w 
innych rejonach kra-
ju. Zlot Starych Trak-
torów na Mazowszu to 
już nie tylko spotkanie 
kolekcjonerów zabytko-
wych modeli pojazdów rol-
niczych, ale też ważne forum 
wymiany doświadczeń.

- Idea Zlotu Starych Trak-
torów na Mazowszu jest wynikiem 
połączenia dwóch czynników. Jeden 
to pasja mojego syna Radka do trak-
torów. Drugi natomiast to nasza, żony  
i moja, chęć zrobienia czegoś dla naszej 
miejscowości. Okazało się jednak, 
że aby uzyskać wsparcie finansowe  
z samorządu, niezbędne jest posiada-
nie osobowości prawnej, a to oznaczało 
powołanie Stowarzyszenia. I w ten spo-
sób powołaliśmy Stowarzyszenie, któ-
rego celem jest m.in. ochrona zabytków 
techniki rolniczej, integracja środowisk 

kolekcjonerskich oraz miłośników sta-
rej techniki rolniczej, a także wymiana 
doświadczeń i promowanie pojazdów 
zabytkowych jako elementów historii, 
kultury i dziedzictwa narodowego – 
mówi Arkadiusz Śliwiński, założyciel 
i prezes Stowarzyszenia Miłośników 
Starych Traktorów „Sagan”

Podobnie jak w latach ubiegłych, 
także podczas tegorocznej edycji 

zlotu nie zabrakło atrakcji dla starszej  
i młodszej publiczności oraz traktorzy-
stów. Ogromny aplauz widzów zdobył 
zwycięzca  konkursu „Precyzyjny 
Gospodarz” polegającego na otwie-
raniu kapslowanej butelki traktorem. 
Uczestnicy zlotu licznie wzięli udział  
w rzucie tłokiem do celu i biegu z opo-
ną. Dużym zainteresowaniem cieszyły 
się mecz traktorów oraz parada zabyt-

kowych ciągników, której trasa wiodła 
sprzed kościoła w Woli Rasztowskiej  
do miejsca Zlotu.

Oprócz stacjonarnej wystawy cią-
gników, publiczność z uwagą obserwo-
wała także zawody traktorzystów, w tym 

wyścigi traktorów, oraz występy 
lokalnych artystów z Kół Gospodyń 

Wiejskich  Roszczepianki i Wolenianki, 
zespołów „Jasieńki”, AleBabki i zespo-
łu Marcina Szczapy. Zlotowi towarzy-
szył jarmark wyrobów regionalnych, 
podczas którego można było skoszto-
wać pysznych wędlin, serów, miodów  
i wielu innych smakołyków. W związku 
ze zbliżającą się 100. rocznicą odzyska-
nia niepodległości w programie zna-
lazła się także prezentacja dotycząca 
historii Pałacyku w Woli Rasztowskiej 
oraz Bitwy Warszawskiej 1920 roku. 

Organizatorzy nie zapomnieli także 
o najmłodszych uczestnikach zlotu, 
oddając do ich dyspozycji tak bardzo 
lubiane przez dzieci dmuchańce 
oraz organizując zajęcia z grupą ani-
matorów.

Zaprezentowane traktory cieszyły 
się zainteresowaniem zwiedzają-

cych, przywołując niejednokrotnie 
wspomnienia z czasów dzieciń-

stwa. Mimo, że zdecydowana 
większość pojazdów czasy 
swojej świetności ma już 
dawno za sobą, to trzeba 
przyznać, że właścicie-
le dokładają wszelkich 
starań, aby jak najdłużej 
pozostały sprawne.

Pozostaje mieć na-
dzieję, że również w 

przyszłym roku Stowa-
rzyszenie Miłośników Sta-

rych Traktorów „Sagan” zorganizuje  
w Woli Rasztowskiej kolejny Zlot Sta-
rych Traktorów na Mazowszu. 

– Oczywiście już dzisiaj zapra-
szamy wszystkich chętnych, zarówno 
widzów, jak i uczestników. Chcemy 
nie tylko wspólnie się bawić się, ale 
czujemy również potrzebę integracji. 
Nasz Zlot jest wydarzeniem uni-
kalnym na skalę Polski, gdyż tylko 
w Woli Rasztowskiej kolekcjonerzy 
spotykają się z użytkownikami zabyt-
kowych traktorów pracujących nadal  
w polu – mówi Arkadiusz Śliwiński

8

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

5 lipca 2018powiat

III Zlot Starych Traktorów 

Już po raz trzeci odbył się w Woli Rasztowskiej Zlot Starych Traktorów na Mazowszu. Parada 
i wyścigi traktorów, rzut tłokiem do celu, bieg z oponą czy konkurs „Precyzyjny Gospodarz” 
stanowiły nie lada gratkę dla fanów pojazdów rolniczych.

– Idea Zlotu Starych 
Traktorów na Mazowszu 
jest wynikiem połączenia 

dwóch czynników. Jeden to pasja 
mojego syna Radka do traktorów. Drugi 

natomiast to nasza, żony i moja, chęć 
zrobienia czegoś dla naszej miejscowości 

– mówi Arkadiusz Śliwiński, założyciel  
i prezes Stowarzyszenia Miłośników Starych 

Traktorów „Sagan”i organizator zlotu.

 

 

 

al. Armii Krajowej 64
pon.-pt.: 8 -20  sob.: 8-14  

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

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

ul. Warszawska 15
pon.-pt.: 8 -20  sob.: 8-14  

 
ul. Konstytucji 3 Maja 10

pon.-pt.: 8 -20  sob.: 8-15  
ul. Konstytucji 3 Maja 30

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

ul. Traugutta 3a   pon.-pt.: 9 -17  sob.: 8-15  

ul. Fabryczna 14   pon.-pt.: 8 -20  sob.: 8-14  
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ul. Wileńska 40
dyżur nocny




