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– W związku z planowany-
mi pracami w zakresie 
budowy i modernizacji 
dróg na terenie Miasta 
i Gminy  Wołomin, Przed-
siębiorstwo projektuje 
infrastrukturę wodociągo-
wą i kanalizacyjną między  
innymi w ulicach: Wileń-
skiej, Sikorskiego i Legio-
nów – informuje Paweł Solis, 

prezes Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanali-

zacji w Wołominie  
>> str. 11

Po „tamtej  
stronie torów”

Paweł Żółtek

Piotr 
Sikorski

Ewa  
Dądalska

– Zapraszam do zapo-
znania się z ofertą LGD Równiny 

Wołomińskiej. W chwili obecnej trwają 
konsultacje zmian w Lokalnej Strate-
gii Rozwoju (LSR). Wszystkie osoby, 
które mają ciekawe pomysły za-
praszam do biura LGD "RW" lub 
do kontaktu za pośrednictwem 
strony www.lgdrw.pl – mówi 
Rafał Rozpara, prezes LGD 
Równiny Wołomiń-
skiej >> str. 7

Wołomińskiej. W chwili obecnej trwają 
konsultacje zmian w Lokalnej Strate

Są tacy, dla których w Wołomi-
nie zabrakło miejsca na listach 

PiS do Rady Miejskiej. Są też 
tacy, którzy się na tych listach 
znaleźli, lecz sami zrezygnowa-
li tuż po rejestracji. O kulisach 

tworzenia list wyborczych 
przez PiS w Wołominie, z Lesz-

kiem Czarzastym i Adamem 
Beredą radnymi Rady Miejskiej 
w Wołominie, rozmawia Teresa 

Urbanowska >> str. 3

11

Nowa  
kanalizacja  

w Wołominie
– Dzisiaj przed nami wła-

śnie takie wybory, wybory do 
gmin, powiatów, sejmików wojewódz-
kich, które mają pomóc nam zmieniać 
Polskę na lepsze, zmieniać Polskę  
w taki sposób żeby były relacje społecz-
ne bardziej zrównoważone i bardziej 
sprawiedliwe (...) – powiedział Premier 
Mateusz Morawiecki na konwencji wy-
borczej PIS w Kobyłce > str. 5

Premier Mateusz  
Morawiecki  
na konwecji wyborczej 
PiS w Kobyłce

Zmiany i roszady  
na listach  

wyborczych

LGD "RW" 
 proponuje  
zmiany w strategii
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Jak uniknąć 
oszustw na CEIDG i KRS

O pułapkach przy zakładaniu działalności gospodarczej rozmawiamy z Pawłem Żółtkiem – wła-
ścicielem biura rachunkowego z Kobyłki

– W poprzednim tygodniu rozma-
wialiśmy o możliwości założenia 
własnej firmy przez telefon. Wie-
my już jak tego dokonać. Na co 
dziś chciałby Pan zwrócić uwagę 
nowych przedsiębiorców?
– Tak jak wspominałem ostatnio, 
własna firma to najczęściej nie jest 
decyzja na chwilę. Wiąże się z nią 
szereg konsekwencji, chociażby to 
jakie płacimy podatki, jak odpowia-
damy za długi naszego przedsiębior-
stwa, jak bardzo narażeni jesteśmy 
na ryzyko przy prowadzeniu własnej 
firmy.
– A jakie są zagrożenia?
– Oprócz oczywiście całego ryzyka 
biznesowego związanego z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej, 
tzn. zapewnienia firmie przychodów, 
minimalizacji kosztów, maksymaliza-
cji zysku, taka nowa firma narażona 
jest na oszustwo.
– Jak to?
– Mechanizm oszustwa jest stosun-
kowo prosty.
– Może Pan przybliżyć Czy-
telnikom o co chodzi?
– Wpis o każdej nowopow-
stałej firmie pojawia się w 
ogólnodostępnym rejestrze; 
dla osób prowadzących 
jednoosobową działalność 
gospodarczą oraz osób 
fizycznych będących 
wspólnikami spółek cywilnych jest 
to Centralna Ewidencja i Informa-
cja o Działalności Gospodarczej, w 
skrócie CEIDG. Dla spółek jest to 
Krajowy Rejestr Sądowy, w skrócie 
KRS. Chodzi o jawność życia go-
spodarczego w Polsce. W ten sposób 
każdy może sprawdzić swojego 
kontrahenta, czy rzeczywiście ma on 
zarejestrowaną firmę. Niestety ten 

fakt wykorzystują również oszuści, 
bo według mnie mówimy tu właśnie 
o oszustwie. 
– Ale na czym dokładnie polega 
to oszustwo?
– Metoda na CEIDG lub KRS po-
lega na tym, że nieuczciwy podmiot 
wysyła do nowozarejestrowanej firmy 
korespondencję listową, w której su-
geruje wpis do rejestru. Oczywiście 

za pieniądze. Chodzi o to, że są to 
jakieś rejestry prowadzone przez 
jakieś firmy komercyjne.
– Ale skoro wpis w CEIDG jest 
bezpłatny i prawie wszyscy o tym 
wiedzą to w czym problem?
– Problem w tym, że oszuści nie-
jako podszywają się pod instytucje 
państwowe, w tym przypadku pod 
CEIDG i KRS. Pisma, które wysyłają 

do przedsiębiorców nie tylko mogą 
wprowadzać w błąd, ale wprost 
wprowadzają w błąd sugerując, że 
mamy do czynienia z organami 
państwowymi, a z pisma wynika 
obowiązek zapłaty przez przedsię-
biorcę określonej kwoty. Najczęściej 
jest to kwota ok. 300 zł. Po uważ-
nym przeczytaniu takiego pisma  
i odrobinie zastanowienia  wiemy, że 
niczego nie musimy płacić, ale pisma 
te są bardzo „sprawnie” napisane  
i bardzo sugestywne. Tacy oszuści 
wykorzystują to, że ludzie nie czytają 
uważnie, a najczęściej nie rozumieją 
treści tego pisma.
– A czy problem rzeczywiście jest 
jakoś znaczący? Przecież z dru-

giej strony kwota jest niewielka.
– No tak. Kwota może i rzeczywiście 
jest niewielka i mało kto, jeżeli już 
te pieniądze wpłaci, to będzie starał 
się je odzyskać. Z drugiej strony, 
jako przedsiębiorca, taka osoba nie 
korzysta już z parasola ochronnego 
jaki prawo daje konsumentom – nie 
może odstąpić w ciągu 14 od umowy 
zawartej na odległość.

– To co Pan radzi Czytelnikom?
– Czytać, czytać i jeszcze raz czytać. 
W razie wątpliwości po prostu zapy-
tać osobę kompetentną.
– Czyli kogo?
– Czyli np. księgowego, innych 
przedsiębiorców albo urzędnika w 
Urzędzie Gminy, gdzie rejestrowa-
liśmy firmę.
– A co jeśli już wpłaciliśmy pie-
niądze?
– Niestety są to pieniądze stracone, 
dlatego jeśli choć jedna osoba po 
przeczytaniu tego tekstu w Życiu 
Powiatu na Mazowszu powstrzyma 
się od płacenia za jakiś wpis w jakimś 
rejestrze to będzie mój osobisty  
i nasz wspólny sukces.

– (...) oszuści niejako podszywają się pod instytucje 
państwowe, w tym przypadku pod CEIDG i KRS. 

Pisma, które wysyłają do przedsiębiorców nie tylko 
mogą wprowadzać w błąd, ale wprost wprowadza-

ją w błąd sugerując, że mamy do czynienia  
z organami państwowymi, a z pisma wynika 

obowiązek zapłaty przez przedsiębiorcę 
określonej kwoty. Najczęściej jest to kwota 
ok. 300 zł. – mówiiPaweł Żółtek z Biura 

Rachunkowego w Kobyłce

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

jakie płacimy podatki, jak odpowia
damy za długi naszego przedsiębior-
stwa, jak bardzo narażeni jesteśmy 
na ryzyko przy prowadzeniu własnej 

– A jakie są zagrożenia?
– Oprócz oczywiście całego ryzyka 
biznesowego związanego z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej, 
tzn. zapewnienia firmie przychodów, 
minimalizacji kosztów, maksymaliza-minimalizacji kosztów, maksymaliza-minimalizacji kosztów, maksymaliza
cji zysku, taka nowa firma narażona 
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niczego nie musimy płacić, ale pisma 
te są bardzo „sprawnie” napisane 
i bardzo sugestywne. Tacy oszuści 
wykorzystują to, że ludzie nie czytają 
uważnie, a najczęściej nie rozumieją 
treści tego pisma.
– A czy problem rzeczywiście jest 
jakoś znaczący? Przecież z dru

– (...) oszuści niejako podszywają się pod instytucje 
państwowe, w tym przypadku pod CEIDG i KRS. 

Pisma, które wysyłają do przedsiębiorców nie tylko 
mogą wprowadzać w błąd, ale wprost wprowadza

ją w błąd sugerując, że mamy do czynienia  
z organami państwowymi, a z pisma wynika 

określonej kwoty. Najczęściej jest to kwota 
ok. 300 zł. – mówi

Zarząd Województwa Mazowieckie-
go zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (Dz. U.  
z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) za-
wiadamia, że od dnia 20 września  
2018 r. w siedzibie Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Mazowiec-
kiego w Warszawie przy ul. Jagielloń-
skiej 26 oraz na stronie internetowej 
Urzędu – www.mazovia.pl, zostanie 
wywieszona informacja o przezna-
czeniu do zbycia w drodze zamiany 
części nieruchomości położonych  
w Ząbkach w rejonie ul. Szpitalnej.

Na tablicy ogłoszeń oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Wołominie 
zostało zamieszczone na okres 21 dni 
Zarządzenie nr 276/2018 Burmistrza Wołomina 
z dnia 12.09.2018 r. w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do oddania w najem.

I TY MOŻESZ
URATOWAĆ

KOMUŚ ŻYCIE!
ZOSTAŃ POTENCJALNYM DAWCĄ 

KRWIOTWÓRCZYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH

DZIEŃ DAWCY SZPIKU
Dziesięcioletni Bartuś pochodzi z Ostrówka 
w gminie Klembów. Chodził do szkoły w Kozłach. 
Wnuczek, syn, brat i kolega - Bartek kocha 
wszystkich i wszyscy kochają jego. 
„Bartuś jest bardzo szczęśliwym i pozytywnie 
nastawionym do życia i ludzi dzieckiem. Jest takim 
naszym słoneczkiem, które wszystkich potrafi  
rozweselić” – opowiada mama. Zapytany, co lubi, 
wylicza: „Najbardziej lubię moją Bestię – to pies 
Melinda. Lubię Michała Pazdana, Kubusia Puchatka, 
jeździć na rowerze, „Ruda tańczy jak szalona”, 
leżeć na plaży… Kocham kolor niebieski”.
Bartek to bardzo energetyczny i uśmiechnięty 
chłopiec. Trudno uwierzyć, że walczy z poważnymi 
chorobami. A jednak. Zdiagnozowano u niego 
zespół Nijmegen oraz nietypowe zmiany w płucach, 
a jedyną szansą na wyleczenie jest przeszczepienie 
szpiku.
Przyjdźcie! Zarejestrujcie się! Może to ktoś z Was 
podaruje szansę na życie osobie, która bardzo tego 
potrzebuje – apeluje rodzina Bartka.

POMÓŻ 
BARTKOWI 

I INNYM!

Fundacja DKMS
ul. Altowa 6 lok. 9, 02-386 Warszawa
T +48 22 882 94 00 • F +48 22 882 94 02 • kontakt@dkms.pl • dkms.pl
DAROWIZNA: PEKAO SA 15 1240 6292 1111 0010 6197 7669 Z DOPISKIEM: BOO 001

REJESTRACJA
23 września 2018 r., godz. 10:00 - 17:00
Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie
ul. Generała Franciszka Żymirskiego 1a

28 września 2018 r. godz, 11:00 - 17:00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłach
Kozły 27, 05-240 Tłuszcz

28 września 2018 r. godz, 12:00 - 18:00
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dobczynie
ul. Mazowiecka 67, 05-205 Klembów

29 września 2018 r., godz. 10:00 - 18:00
TOPAZ
ul. Przemysłowa 7, Tłuszcz

30 września 2018 r. godz, 12:00 - 19:00
Galeria Wołomin
Geodetów 2, Wołomin

30 września 2018 r. godz, 10:00 - 14:00
Salus. Przychodnia lekarska NZOZ
ul. Koczorowskiej 2, Ostrówek

30 września 2018 r. godz, 10:00 - 16:00
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu
ul. Szkolna 1, Tłuszcz
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– Obaj Panwie nie znaleźliście 
się na listach do Rady Miejskiej 
z PiS. Gdzie Was znajdziemy i co 
się stało?
– Adam Bereda (AB): - Chociaż do 
tej pory obaj, już dwukrotnie otrzyma-
liśmy mandat z listy PiS (2010-2014; 
2014-2018) to faktycznie nie z własnej 
woli, w dość tajemniczy sposób, nie 
znaleźliśmy się na listach PiS. Cie-
szymy się że zaufał nam jeden z nie 
partyjnych komitetów.
– Czy zmieniliście poglądy, wystą-
picie z PiS?
– Leszek Czarzasty (L.Cz.): - 
Chyba nadal jesteśmy członkami 
Prawa i Sprawiedliwości, natomiast nie 
zajmuje nas ta kwestia. Chcemy, aby 
osoby, które cztery lata temu udzieliły 
nam poparcia mogły nas zweryfikować. 
Głosowali na nas przez dwie kolejne 
kadencje, więc zależało nam na tym, 
aby ponownie mieli taka możliwość. 
Przyglądając się komitetom, które 
powstały w naszej gminie uznaliśmy, 
że najbliższy naszym poglądom jest 
Komitet Wyborczy Łukasza Wojakow-
skiego – pod względem programu i 
prawicowego kręgosłupa.
– Nie wiem czy dobrze rozumiem: 
- niemal do samego końca nie 
wiedzieliście, że nie będzie dla 
Was miejsca na listach PiS?
A.B.: - W każdej organizacji, która 
ma możliwość prezentacji swoich 
kandydatów obowiązują zasady, które 
regulują proces wyborczy. Niestety – w 
tym roku wszyscy kandydaci tą wiedzę 
otrzymali dopiero w dniu wczorajszym 
po opublikowaniu przez PKW list wy-
borczych. Ponieważ obaj działamy w 
PiS od dość dawna więc ta informacja 
dotarła do nas chwilkę wcześniej co 
pozwoliło nam jeszcze na znalezienie 
miejsca dla siebie w innym komitecie. 
Chcemy nadal pracować dla naszego 
miasta a wyborcy powinni mieć moż-
liwość oceny naszej dotychczasowej 
pracy. To tylko tyle i aż tyle.
– Czy to znaczy, że dwaj czołowi 
działacze PiS, którzy byli „twarza-
mi” wołomińskiego PiS i tej rady, 
nie wiedzieli jak będzie wyglądała 
lista, kto się na niej znajdzie? Kto 
w takim razie o tym decydował?
L.Cz.: - Prawda, że dziwne? Potwier-
dzam słowa kolegi Adama. Do ostat-
niej niemal chwili nie wiedzieliśmy, 
że nas na tych listach nie będzie. Z 
rozmów jakie prowadziliśmy z kolegą 
Ryszardem Madziarem nie wynikało, 
że nie znajdzie się dla nas miejsce. 
Wręcz przeciwnie. Słyszeliśmy, że 
będziemy, tylko nie wiadomo na któ-
rych miejscach bo listy nie zostały 
jeszcze zamknięte i.t.d. Chciałem tu 
jeszcze dodać, że jestem w Zarządzie 
Komitetu Prawa i Sprawiedliwości. 
Pozwoliłem sobie sięgnąć do statutu 
PiS, gdzie jest wyraźnie napisane, że to 
Zarząd przedstawia listy wyborcze po 
zasięgnięciu opinii Komitetu. Niestety 
– jako członek Zarządu, nie byłem po-
informowany i nie dopuszczono mnie 
do takiej wiedzy.
– Nie jesteście jednak Panowie je-
dynymi radnymi obecnej kadencji 
z Klubu Radnych PiS, którzy na 

listach tej partii nie figurują gdyż 
dwóch Waszych kolegów zrezy-
gnowało z kandydowania z listy 
PiS już po zgłoszeniu przez Komi-
tet. Co się tam u Was dzieje?
A.B.: - Rezygnację kolegów odbieram 
jako pewnego rodzaju solidarność z 
nami. Radni, którzy zrezygnowali to od 
pokoleń mieszkańcy naszej gminy, lu-
dzie honorowi. Dobrze nam się ze sobą 
w tej radzie współpracowało. Bardzo 
nas cenili jako samorządowców.
– Nie znam rodzinnej historii Pana 
Czarzastego natomiast jeśli cho-

dzi o rodzinę Beredów to wiem, że 
zarówno Pański Dziadek jak i Tata 
zawsze deklarowali prawicowe 
poglądy. Decyzja o kandydowaniu 
z listy innego komitetu może wią-
zać się z wykreśleniem z partii. Co 
będzie dalej?
A.B.: - Nie zastanawiamy się teraz nad 
tym. Sytuacja jest bardzo dynamiczna. 
Od naszej decyzji nie minął jeszcze 
tydzień. Kampania wyborcza jest 
bardzo krótka. My dziś jesteśmy w 
innym miejscu. Musimy od początku 
się organizować. Kreować kampanię 
wyborczą, pomagać komitetowi i całej 
grupie, która nas przyjęła i doceniła 
naszą dotychczasową pracę. Chcemy 

stać się jej częścią i odwdzięczyć za
zaufanie.
– Daliście się poznać jako osoby 
mocno stojące przy swojej partii. 
Co czuliście, gdy dowiedzieliście 
się, że nie będzie dla Was miejsca 
na listach wyborczych?
L.Cz.: - A jak się można było poczuć, 
gdy oddało się tej organizacji 12 lat z 
czego 8 lat przeznaczyło na pracę w 
samorządzie. Ja poczułem się jakbym 
dostał w twarz.
Można mieć różne zdanie i się spierać 
ale powinno to być akceptowane, 

zwłaszcza przez osobę, która kreuje 
się na burmistrza. Bo ja nie wyobrażam 
sobie, aby takie osoby nie dopuszczały 
innego zdania i opinii, zwłaszcza we-
wnątrz własnej partii. Przyznam, że dla 
mnie było to bardzo bolesne, ponieważ 
to co robiłem do tej pory, robiłem z peł-
nym przekonaniem. Wspomniała Pani, 
że nie zna mojej rodziny. Mój – nieżyją-
cy już ojciec i jego brat byli w AK, ojca 
brat został aresztowany wraz z innymi 
i zamordowany w Pomiechówku. 
Poglądy prawicowe w mojej rodzinie, 
podobnie jak u Adama są obecne od 
pokoleń. Dlatego też składam podzię-
kowania dla Łukasza Wojakowskiego 
i jego komitetu, że możemy być w tej 

drużynie. Docenili nas, co widać po 
miejscach na liście.
– Jak Panowie wyobrażacie sobie 
czas po wyborach?
A.B.: - Musimy poczekać na ocenę ze 
strony mieszkańców. Zdajemy sobie 
sprawę z tego, ze ta ocena może być 
bardzo różna. Zobaczymy jaki będzie 
wynik. Z pewnością zachowamy się 
honorowo.
– Nazwiska obu Panów pojawiały 
się obok nazwiska Pana Ryszar-
da Madziara jako potencjalnych 
kandydatów na burmistrza z listy 

PiS. Czy nie to spowodowało, że 
nie ma Was na listach PiS?
L.Cz.: - Tak by to sugerowało. Fak-
tycznie pojawiały się takie głosy a ja 
się od tego pomysłu nie odżegnywa-
łem. Natomiast warunkiem było, że 
otrzymam poparcie z PiS. Gdybym 
sam chciał kandydować to założyłbym 
własny komitet. W poprzedniej kam-
panii również były osoby o których 
mówiono, że mogłyby ubiegać się o 
fotel burmistrza Wołomina... dziś też 
nie ma ich już w PiS
A.B.: - Faktycznie w tych rankingach 
pojawiało się również i moje nazwisko. 
Nie wiem kto kreował te informacje, 
gdyż ja nigdy nie deklarowałem takiej 
woli, ponieważ uważam, że to nie jest 
jeszcze mój czas. Jednak samorząd to 
moja pasja, więc może kiedyś...
- Kampania wyborcza dopiero 
się zaczyna, a już jest wiele 
niespodzianek. Kogoś nie ma 
na listach, ktoś inny rezygnuje. 
Jest zamieszanie z poparciem 
niektórych pomysłów przez 
organy zwierzchnie większych 
organizacji. Co jeszcze może się 
wydarzyć?
A.B.: - Ciekawy wątek pani poruszyła. 
Przeglądając listy wyborcze jakie 
pojawiły się na stronie PKW można 
zauważyć zarówno znane nazwiska 
jak również wiele nowych. Obok 
działaczy pojawią się sportowcy, 
ludzie kultury przedstawiciele or-
ganizacji pozarządowych ale i zwykli 
mieszkańcy, którzy do tej pory nie 
angażowali się w życie publiczne. 
Każda lista ma ciekawe osoby. Mo-
żemy mieć ciekawą radę. Uważam, 
że mieszkańcy mają duży wybór. Będą 
jeszcze niespodzianki. Ciężko teraz 
coś przewidzieć.

Na pełną rozmowę w wersji  
video zapraszany na www.zyciepw.pl
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Do sztambucha
Edward M. Urbanowski

– W każdej organizacji, 
która ma możliwość pre-
zentacji swoich kandydatów 
obowiązują zasady, które 
regulują proces wyborczy. 
Niestety – w tym roku  
wszyscy kandydaci PiS  
tą wiedzę otrzymali dopiero 
po opublikowaniu przez 
PKW list wyborczych  
– mówi Adam Bereda. 

– (...) warunkiem było, że 
otrzymam poparcie z PiS. 

Gdybym sam chciał kandy-
dować to założyłbym własny 

komitet. W poprzedniej 
kampanii również były oso-
by o których mówiono, że 

mogłyby ubiegać się o fotel 
burmistrza Wołomina... dziś 

też nie ma ich już w PiS  
– mówi Leszek Czarzasty

Szanowny Panie Prezydencie,

z wielkim szacunkiem odnoszę się do urzędu Prezydenta RP. Wiem jak odpowie-
dzialne i trudne jest to stanowisko. Ile problemów zarówno wewnętrznych, jak i w 
polityce zagranicznej trzeba rozwiązać. Wiem również dobrze, jak niełatwe są relacje 
z własnym obozem politycznym, opozycją i jak wymagająca wobec głowy państwa jest 
opinia publiczna. Chciałbym, aby każdy z Prezydentów jak najlepiej służył naszym 
interesom, cieszył się zaufaniem w kraju i za granicą.

Dlatego dziś zwracam się do Pana Prezydenta głęboko poruszony i zaniepokojony 
słowami wypowiedzianymi przez Pana Prezydenta w Leżajsku o Unii Europejskiej, 
jako „wyimaginowanej wspólnocie, z której dla nas niewiele wynika”. To stwierdzenia 
nieprawdziwe i niebezpieczne. Unia Europejska to nie „wyimaginowana”, ale jak naj-
bardziej realna wspólnota, która przez 60 lat zapewniała pokój naszemu kontynentowi. 
Umożliwiła pojednanie po wojnie zwaśnionych i wrogich narodów. Przyniosła rozwój i 
dobrobyt zachodniej Europie, uruchamiając pokłady ludzkiej nadziei, inwencji i energii. 
Przez lata inspirowała, będąc wzorem także dla Polski i jej obywateli. Niestety, z uwagi 
na realia ustrojowe i geopolityczne, przez dekady, wzorem niedostępnym.

Wbrew nawoływaniom wielu ówczesnych eurosceptyków, Wspólnoty Europejskie 
po 1989 r. nie zatrzasnęły drzwi przed Polską i nowymi demokracjami na wschodzie. 
Zaprosiły je do swojego grona, otworzyły także i dla Polaków swoje granice, rynki, 
instytucje. To nieprawda, że niewiele dla nas z tej wspólnoty wynika. Polska ma dzisiaj 
swobodny dostęp do rynku UE, dokąd kierujemy aż 80 proc. naszego eksportu. Klu-
czowe znaczenie posiada Unia dla polskich produktów rolnych. 2.5 miliona Polaków 
pracuje zarobkowo w krajach Unii. Liczba ta rośnie. Korzystają nie tylko z wyższych 
zarobków, ale i innych praw socjalnych, jakie gwarantuje legalne, europejskie zatrud-
nienie. Liczba polskich studentów w krajach UE wynosi już 30 tysięcy. Sprzyja temu 
uznawanie polskich matur we wszystkich krajach UE i czesne na równi ze studentami 
miejscowymi. Liczba polskich stypendystów w ramach programu Erazmus przekroczyła 
już łącznie 200 tysięcy. Poruszamy się bez przeszkód po naszym kontynencie bez wiz 
i upokarzających kontroli.

Polska pozostaje największym beneficjentem unijnych funduszy. W latach 2007 - 
2013 Polska otrzymała kwotę 67 mld euro, na lata 2014 - 2020 przypadnie 82.5 mld euro. 
Fundusze są przeznaczone na podwyższenie konkurencyjności polskiej gospodarki, 
wyrównywanie różnic regionalnych i rozwój infrastruktury. Miasta i wsie biedniejszej 
polskich wschodniej, w tym Leżajsk, są objęte specjalnymi preferencjami w dostępie 
do europejskich funduszy.

Wejście Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 r. było głównym celem także i 
mojej prezydentury. Spełnieniem aspiracji i starań pokoleń Polaków, aby dołączyć do 
demokratycznej i jednoczącej się wspólnoty państw europejskich. Kotwicą prawnej, 
instytucjonalnej i gospodarczej stabilności, której brak nieraz doprowadził nasz kraj 
do dezintegracji i upadku. Dlatego działanie na szkodę europejskiej wspólnoty jest 
nieodpowiedzialne. Także w świetle globalnych niepewności i napięć. Świat podlega 
procesom redefinicji. Powstają nowe centra rozwoju i kształtowania polityki, w których 
Polska - wyrzucona poza nawias europejskiej wspólnoty - będzie mało znaczącym 
pionkiem.

Dzięki tworzonej z mozołem wspólnocie, dzisiaj Europa jest kontynentem wspól-
nych wartości, współpracy i rozwoju, a nie narodowych swarów, nienawiści i wojen. 
Takie negatywne procesy wspiera nasz sąsiad, Rosja, łamiąc wobec Ukrainy i Gruzji 
podstawowe zasady prawa międzynarodowego i aktywnie wspierając dezintegrację 
polityczną Europy. Niechęć wobec konkurencyjnej Unii Europejskiej można obser-
wować zarówno w Waszyngtonie jak i Pekinie. Nie mamy samych przyjaciół integracji 
także w innych miejscach.

Polska, w tym jej Prezydent, nie powinni wpisywać się w ten niepokojący nurt 
działań.

Jeżeli zatem słowa wypowiedziane przez Pana Prezydenta w Leżajsku wynikają z 
chwilowych emocji - apeluję o rozwagę. Jeśli zaś z głębszej strategii - ostrzegam. To 
wbrew polskiej racji stanu.

Wola wyrażona w referendum 2003 r. niezmiennie obowiązuje. Za wejściem Polski 
do Unii Europejskiej i ratyfikacją Traktatu Akcesyjnego swój głos oddało ponad 13.5 
miliona Polaków. W powiecie leżajskim głosowała za Unią wyraźna większość - 62 proc. 
mieszkańców. Przeciwko wstąpieniu do UE głosowało 3.9 miliona Polaków, czyli mniej 
aniżeli połowa Pana wyborców w 2015 r. Nie ma zatem politycznej i społecznej zgody na 
antyeuropejski kurs, a żadna partia polityczna ani politycznego, ani moralnego mandatu 
na jego realizację. Polacy są i powinni pozostać częścią realnej, a nie wyimaginowanej, 
umacniającej się, europejskiej wspólnoty, z której zarówno wiele czerpiemy, jak i do której 
wnosimy nasz polski wkład. Wspólnoty, której wartości podzielamy i zobowiązaliśmy 
się przestrzegać w 2003 r.

Aleksander Kwaśniewski 

„ Jeśli nowomowa wspomina  
o sprawiedliwości, nie jest to sprawie-
dliwość dotycząca poczynań jednost-
ki, lecz „sprawiedliwość społeczna”, 
„sprawiedliwość” narzucona przez 
plan, która niezmiennie pozbawia 
własności uzyskanej poprzez uczciwe 
działania rynkowe. (…) Rolą rządu jest 
uprawianie sztuki konfiskowania, a na-
stępnie redystrybucji rzeczy, do których 
wszyscy obywatele mają rzekomo prawo. 
Rząd nie jest wyrażeniem odwiecznego 
porządku społecznego kształtowanego 
przez zawierane między ludźmi umowy 
oraz naszą naturalną dyspozycję do po-
ciągania tak siebie samych, jak i naszych 
sąsiadów do odpowiedzialności. Jest 
twórcą i zarządcą porządku społeczne-
go stworzonego zgodnie z konceptem 
„sprawiedliwości społecznej” i narzu-
conego ludziom poprzez niezliczone, 
odgórne rozporządzenia” -  napisał 
Roger Scruton w wydanej niedawno 
książce „Głupcy, oszuści i podżegacze. 
Myśliciele nowej lewicy”.

I wbrew pozorom autor nie ocenia 
programu oraz działań jednej z wiodą-
cych w Polsce partii  nazywającej siebie 
„prawicową”.

To solidne i czasami brutalne roz-
prawianie się z filozofią  różnych „guru” 
współczesnej lewicy takich jak Hobs-
bawm, Thomson, Sartre, Foucault, Żi-
źek, Dworkin czy Habermas, gdzie troskę 
o robotnika zastąpiono troską o mniej-
szości wszelkiego typu i maści oraz walką  
o takie czy inne prawa.

W kwestiach ekonomicznych popu-
lizm nadal ma się świetnie. Wszelkiego 

typu „daniny solidarnościowe”, „fun-
dusze stabilizacyjne” wprowadzane np. 
gdy ropa naftowa jest tania i służące po-
bieraniu kolejnego haraczu, nie działają 
na korzyść obywateli przy zwyżce cen 
ropy na światowych rynkach. Ta część 
lewicowej spuścizny, dla niepoznaki 
przykryta sprzeciwem co do specjal-
nego traktowania np. mniejszości albo 
imigrantów i wzbogacona  serwilizmem 
do instytucji kościelnych nie przestaje 
być socjalizmem sensu stricte.

Ot, kolejna hybryda w świecie 
myśli lewicowej lub... odwrócenie 
pojęć. Przykładowo  - „bolszewików” 
było mniej niż „mieńszewików” ,więc 
dlaczego nie nazywać socjalizmu 
„prawicą”?

Konserwatyzm to nie tylko religijna 
obrządkowość, bez głębszego zrozu-
mienia sensu klepanych mechanicznie 
formułek podczas coniedzielnych 
wizyt w świątyniach, ale zdecydowanie 
bardziej złożony system wartości. Tak 
to postrzega brytyjski konserwatysta, 
który za swoje poglądy zdrowo oberwał 
na lewicujących uczelniach w Wielkiej 
Brytanii.

I trudno się z nim nie zgodzić, jeśli 
spojrzymy na to przez pryzmat Polski.

Okazuje się, że Marks i jego apolo-
geci nadal mają się świetnie. 

*** Termin  „nowomowa” (ang. 
newspeak) został wprowadzony przez 
George’a Orwella w wydanej w 1949 
roku powieści „Rok 1984” i dotyczył 
języka obowiązującego w fikcyjnym, 
totalitarnym państwie Oceania.

Nowomowa
Aleksandra Olczyk 

Doktor Ewa Dądalska  
w "Złotej Dziesiątce"

Doktor Ewa Dądalska, lekarz ginekolog z Szpitala Powiatowego w Wołominie znalazła się wśród "Złotej Dzie-
siątki" Kobiet Sukcesu Mazowsza. Ponadto została uznana Kobietą Sukcesu Mazowsza przez internautów.

Ewa Dądalska – lekarz gi-
nekolog położnik, specjalność 
ginekologia onkologiczna, doktor 
nauk medycznych pracuje w 
Szpitalu Powiatowym w Woło-
minie. Jest laureatką nagrody 
"Anioły Medycyny 2016", do której 
pacjenci zgłaszają farmaceutów  
i lekarzy, którzy przekraczają 
standardy polskiej służby zdrowia, 
okazując pacjentom serce, zain-
teresowanie i empatię. Ewa Dą-
dalska bardzo wysoko sobie ceni 
nagrodę od pacjentów, mówiąc że 
jest największym osiągnięciem 
jakie mogła sobie wymarzyć w 
tym zawodzie. Ewa Dądalska jest 
absolwentką Akademii Medycznej  
w Warszawie i doktorem nauk 
medycznych. Wcześniej przez 
14 lat pracowała w Szpitalu Kli-
nicznym im. ks. Anny Mazowiec-

kiej w Warszawie i w Szpitalu 
Specjalistycznym „Inflancka” 
im. Krysi Niżyńskiej „Zaku-
rzonej”, gdzie przez dwa lata 

była zastępcą ordynatora. W 
wołomińskim szpitalu pracuje 
od 1 lutego 2017 roku na oddziale 
Ginekologiczno-Położniczym. 

Stworzyła poradnię onkologiczną. 
Ma szereg planów związanych z 
wyposażeniem oddziału w naj-
nowocześniejszy sprzęt, o który 
zabiega i ma wielką nadzieję, że 
dopnie swego. Ewa Dądalska wie-
le razy występowała jako ekspert  
w telewizyjnym „Pytaniu na 
śniadanie”, jak również w innych 
programach dotyczących zdrowia 
kobiet. Jest również współtwórcą 
strony internetowej poświęconej 
kobietom chorym na nowotwór 
http://dlaniejmozemywiecej.pl/ 
Są tam zawarte podstawowe in-
formacje na temat nowotworów 
narządów płciowych kobiecych, a 
przede wszystkim, wskazówki, jak 
sobie radzić z rozpoznaną wła-
śnie chorobą oraz jak wspomóc 
osoby dotkniętą chorobą. 

Źródło: Starostwo Wołomińskie

Dr Ewa Dądalska od  
1 lutego 2017 roku pracuje 
w szpitalu powiatowym 
w Wołominie na oddziale 
Ginekologiczno-Położniczym. 
Stworzyła poradnię  
onkologiczną. Ma szereg 
planów związanych  
z wyposażeniem oddziału  
w najnowocześniejszy sprzęt, 
o który zabiega i ma wielką 
nadzieję, że dopnie swego. 

Oświadczenie Leszka Czarzastego i Adam Beredy

Szanowni  Mieszkańcy Gminy Wołomin
Chcieliśmy Państwa poinformować, że nie 

kandydujemy z list Prawa i Sprawiedliwości do 
Rady Miejskiej w Wołominie. Nasza praca nie 
znalazła uznania w oczach przewodniczącego 
Komitetu PIS Wołomin Ryszarda Madziara, 
który kandyduje na Burmistrza Wołomina.

W związku z zaistniałą sytuacją oraz tym, że 
to samorząd jest dla nas najważniejszy miło nam 

jest Państwa poinformować, że kandydujemy 
do Rady Miejskiej w Wołominie z list Komitetu 
Wyborczego Wyborców  Łukasza Wojakowskiego 
Wołomin 2018

Łukasz Wojakowski jest kandydatem na Bur-
mistrza Wołomina gwarantującym niezależność 
oraz prawdziwość swoich prawicowych poglą-
dów, a dobro Mieszkańców Gminy Wołomin 

jest dla Niego najważniejsze. Mimo iż poglądy 
polityczne samorządowców nie odgrywają i nie 
powinny odgrywać roli w kształtowaniu naszych 
małych ojczyzn, wiemy że dla wielu z Państwa 
jest to kwestia fundamentalna. 

W związku z powyższym chcąc być w pełni 
wiarygodni kandydujemy z list KWW Łukasza 
Wojakowskiego Wołomin 2018.

O kulisach tworzenia list wyborczych przez PiS w Wołominie, z Leszkiem 
Czarzastym i Adamem Beredą radnymi Rady Miejskiej w Wołominie, 
rozmawia Teresa Urbanowska

Zmiany i roszady  
na listach  
wyborczych
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W minionych miesiącach 
jedenastu nauczycieli przedmio-
tów ścisłych i humanistycznych 
uczestniczyło w tygodniowych 
lub dwutygodniowych szkole-
niach zagranicznych: „Creative 
Activities & Motivating Materials 
for the Secondary Classroom”, 
„C.L.I.L. – Content And Langu-
age Integrated Learning”, „One 
Week Course For Teachers Of 
History At Secondary Level”, 
„CLIL-Methodology & Ict To-
ols For Teachers Working With 
CLIL”, „ English For European 
Educators”, „Behaviour And 
Conflicts New Methodologies, 
Motivation And Cooperation 
Strategies”.

Kursy odbyły się w Wielkiej 
Brytanii, we Włoszech i na Malcie. 
Tematyka zajęć odpowiadała na 
potrzeby nauczycieli oraz szkoły  
i obejmowała zagadnienia związa-
ne z metodą CLIL, czyli zintegro-
wanym nauczaniem języka angiel-
skiego i przedmiotu. Uwzględnia-
ła również wykorzystanie nowo-
czesnych technologii w procesie 
lekcyjnym, zarządzanie zespołem 
klasowym, wykorzystanie aktyw-
nych metod nauczania oraz wiele 
innych. Jednym z podstawowych 
elementów każdego z kursów 
było podniesienie umiejętności 
uczestników w zakresie posługi-
wania się językiem angielskim.

Podczas pobytu nauczyciele 
byli zakwaterowani w rodzi-
nach goszczących, co dawało 
możliwość doskonalenia języka 
angielskiego, poznania zwycza-
jów mieszkańców i kultury ich 
krajów. Nauczyciele skorzystali 
również z bogatej oferty zajęć 
fakultatywnych, w tym wyjazdów 
i wycieczek edukacyjnych, które 
miały na celu poznanie historii 
i kultury regionów, w których 
przebywali. Jednym z istotnych 
elementów kursu była obser-
wacja zajęć w szkole brytyjskiej 
oraz dyskusje z nauczycielami 
z Wielkiej Brytanii oraz innych 
krajów europejskich. 

Kursanci wymieniali do-
świadczenia, spostrzeżenia  
i pomysły związane z nauczaniem 
w szkole. Uczestnicy wyjazdów 
szkoleniowych będą mogli dzielić 
się nabytą wiedzą i umiejętnościa-
mi z innymi nauczycielami tak, 
aby nowe, innowacyjne metody 
nauczania zostały jak najszerzej 
wdrożone do procesu nauczania 
w szkole, co z pewnością przełoży 
się na większą atrakcyjność zajęć 
lekcyjnych, podniesie motywację 
uczniów do nauki, czego efek-
tem będzie stały wzrost jakości 
nauczania w szkole. 

Na podstawie artykułu  
Anny Romaszko

N
auczyciele podnoszą kw

alifikacje

Uczestnicy wyjazdów szkoleniowych  
będą mogli dzielić się nabytą wiedzą  

i umiejętnościami z innymi nauczycielami

Już po raz drugi nauczyciele Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Radzyminie wzięli udział w szko-
leniach zagranicznych finansowanych z funduszy 
europejskich. 

Zagraniczne szkolenia  
nauczycieli  
radzymińskiego „Norwida”

W atmosferze zabawy rów-
nież sołectwa Trzciany (Gmina 
Jabłonna), Kręgi (Gmina So-
mianka), Izbica (Gmina Serock), 
Dąbrówka (Gmina Dąbrówka), 
Kałuszyn (Gmina Wieliszew) 
i Józefów (Gmina Nieporęt) ry-

walizowały  
w trzech ka-
tegoriach: 
Prezenta-
cja stoiska, 
S m a k i , 
kuchnia re-
gionalna oraz 
Występ scenicz-
ny.

Uczestnicy festi-
walu prezentowali swój dorobek 
artystyczny, chwalili się ciekawymi 
ludźmi, próbowali zdobyć serca 
oraz głosy publiczności przepysz-
nymi, regionalnymi potrawami.  
Sołectwo Rżyska dwukrotnie zaję-
ło trzecie miejsce w kategorii Pre-
zentacja stoiska oraz w kategorii 
Występ sceniczny. Trzecią lokatę  
w kategorii Smaki, kuchnia regio-
nalna zajęła także Dąbrówka.

W przygotowanie Festiwalu, 
oprócz mieszkańców  sołectw, 
włączyło się Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi przekazując 
zwycięskim sołectwom dyplomy, 
statuetki oraz Puchar Laureata. 
Sam Festiwal objęty jest patro-
natem honorowym Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana 
Krzysztofa Ardanowskiego. Na 

zaproszenie Lokalnej Grupy 
Działania Zalew Zegrzyński 

Minister delegował swoje-
go pracownika do kapitu-
ły oceniającej sołectwa. 
Prezydent RP Andrzej 
Duda ufundował statu-

etki z dedyka-
cją indywidu-

alną dla każdego 
sołectwa. Mar-

szałek Województwa 
przekazał upominki dla 

rywalizujących sołectw.
Festiwal był też okazją do tego, 

aby najaktywniejszym mieszkań-
com i członkom Lokalnej Gru-
py Działania Zalew Zegrzyński 
wręczyć odznaczenia zasłużony 
dla rolnictwa. Wręczenia odzna-
czeń dokonał minister Ryszard 
Zarudzki. 

Na podstawie UM Radzymin  
i UG Dąbrówka

Uczestnicy festi-
walu prezentowali 
swój dorobek arty-

styczny, chwalili 
się ciekawymi 

ludźmi oraz 
przepyszny-

mi, regio-
nalnymi 

potrawami.  

Już po raz IX sołectwa z siedmiu gmin należących 
do Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński wzięły 
udział w Festiwalu Aktywności Społecznej i Kulturalnej 
Sołectw, który odbył się 8 września na terenie zespołu 
pałacowo-parkowego Polskiej Akademii Nauk w Ja-
błonnie. Gminę Radzymin w tym roku reprezentowało 
sołectwo Rżyska, które zdobyło nagrodę za występ 
sceniczny oraz prezentację stoiska. 

Sołectwa Rżyska  
i Dąbrówka wyróżnione 
na IX Festiwalu Sołectw

N
a ludow

o

O sukcesach i porażkach reprezentujących Ząbki radnych powiatowych ze Sławomirem Pisar-
czykiem rozmawia Aleksandra Olczyk

W Radzie Powiatu na  
rzecz mieszkańców Ząbek
– Jak oceniłby Pan działania ząb-
kowskich radnych zasiadających 
w Radzie Powiatu?
– W obecnej Radzie Powiatu Wo-
łomińskiego zasiadało czterech 
radych. Oceniając swoje działania 
w Powiecie mogę powiedzieć, że 
robiłem wszystko, aby przekonać 
radnych do realizacji inwestycji 
w naszym mieście. Dzięki moim 
wysiłkom oraz działalności obecnej 
wiceburmistrz Ząbek, Małgorzaty 
Zyśk, wcześniej radnej powiatowej, 
udało mi się przekonać Radę Powiatu 
do budowy chodników oraz dróg na 
terenie Ząbek, w tym ul. Szpitalnej, 
Drewnickiej, Kochanowskiego oraz 
wyniesionego skrzyżowania Wojska 
Polskiego/Sobieskiego. Jeśli chodzi 
o inwestycje pożytku publicznego to 
oddaliśmy do użytku szkołę specjal-
ną w Radzyminie oraz jesteśmy w 
trakcie budowy biblioteki powiatowej  
w Wołominie.
– Za największy indywidualny 
sukces uważa Pan…?
– Uważam, że moim sukce-
sem było też, że radni jednogło-
śnie poparli mój projekt uchwały 
w sprawie modernizacji ul. Piłsud-
skiego jako dwupasmowej z dwoma 
rondami dwupasmowymi: Piłsud-
skiego/Powstańców i  projektowanym 
Piłsudskiego/Skrajna oraz przedłuże-
niem ul. Swojskiej z Warszawy do Zą-

bek jako rezerwy projektowanej ulicy 
Nowo-Ziemowita. Wcześniej również 
z Małgorzatą Zyśk złożyliśmy inter-
pelację w sprawie pilnej modernizacji 
ulicy Piłsudskiego, w celu poprawy 
przepustowości tej drogi, która już 
obecnie w godzinach szczytu jest 
kompletnie zakorkowana. 

– A największa porażka?
– Uważam, że można było więcej roz-
mawiać z koalicją rządzącą w Powiecie. 
Mam na myśli rozmowy w kuluarach 
z radnymi o potrzebach Ząbek i po-
wiatu, co jest ważne dla mieszkańców  
i dlaczego powinni to popierać.  
Ja i tak zwracałem się do wielu 

radnych i podpisywali się pod mo-
imi interpelacjami, ale zawsze jest 
niedosyt, że może nie każdego udało 
się przekonać.
– Jakie problemy będą musieli 
rozwiązać radni w kolejnej ka-
dencji?
– W następnej kadencji radnych 

czekają kolejne wyzwania. Mam tu 
na myśli rozbudowę szpitala powia-
towego w Wołominie, który służy 
wszystkim mieszkańcom powiatu, 
a wiele oddziałów nie spełnia takich 
standardów, jakie byśmy oczekiwali.
Jeśli chodzi o Ząbki to oprócz wspo-
mnianej rozbudowy ul. Piłsudskiego 

jako dwupasmowej z dwoma ronda-
mi dwupasmowymi trzeba również 
zabiegać o budowę szkoły średniej. 
W ciągu całej czteroletniej kadencji 
wspólnie z radną Małgorztą Zyśk  
i burmistrzem Ząbek zabiegałem 
o taką inwestycję oświatową, ale nie 
było woli w Powiecie, żeby taka szkoła 
powstała. 
Dla poprawy bezpieczeństwa trzeba 
wybudować bezkolizyjne przejście 
dla pieszych przez tory kolejowe w 
Ząbkach na styku dwóch ulic powia-
towych Batorego i Piłsudskiego. Przy 
tym przejściu niebawem powstanie 
parking „Parkuj i jedź”, na którym 
samochody będą zostawiali nie tyl-
ko mieszkańcy Ząbek, ale i całego 
Powiatu.
Jestem aktywnym radnym powia-
towym. Każdego roku składałem 
wnioski do Wieloletniego Planu  
Inwestycyjnego oraz budżetu Powia-
tu Wołomińskiego, w których to do-
kumentach wskazywałem potrzebę 
realizacji inwestycji w Ząbkach: dróg i 
chodników powiatowych, rond, skrzy-
żowań oraz inwestycji oświatowych. 
Napisałem tez szereg interpelacji 
do Starosty, Zarządu i Rady Powiatu, 
zarówno dotyczących przyspiesze-
nia realizacji inwestycji w Ząbkach, 
jak też poprawy bezpieczeństwa  
w naszym mieście.
– Dziękuję ze rozmowę

– Dla poprawy bezpieczeństwa 
trzeba wybudować bezkolizyjne 
przejście dla pieszych przez 
tory kolejowe w Ząbkach na 
styku dwóch ulic powiatowych 
Batorego i Piłsudskiego. Przy 
tym przejściu niebawem po-
wstanie parking „Parkuj i jedź”, 
na którym samochody będą 
zostawiali nie tylko mieszkańcy 
Ząbek, ale i całego  
Powiatu - mówi Sławomir  
Pisarczyk, radny powiatowy.

Piknik rodzinny i wieczór  
kabaretowy z okazji Dni Radzymina

W weekend 15-16 września odbyły się „Dni Radzymina” – święto miasta i gminy Radzymin, zorganizowane 
w 543. rocznicę uzyskania praw miejskich. W sobotę, 15 września podczas pikniku rodzinnego na placu 
za Kolegiatą Radzymińską gwiazdą wieczoru była Marta Markiewicz, występująca pod pseudonimem 
artystycznym Sarsa. Jej debiutancki album studyjny "Zapomnij mi" (2015) uzyskał status platynowej 
płyty, a singiel „Naucz mnie” był pierwszym polskim singlem certyfikowanym diamentem. 

Wcześniej zgromadzeni goście 
usłyszeli koncert Majki Jeżowskiej, 
w tym znane i lubiane przeboje: „A 
ja wolę swoją mamę”, „Wszystkie 
dzieci nasze są” czy „Dłonie”. Po 
występie Majki Jeżowskiej, na sce-
nę wyszła Częstochowska Kapela 
Biesiadna „Grupa Romana”, która 
zaprezentowała się publiczności w 
repertuarze pasującym do nazwy 
zespołu. Nie zabrakło piosenek 
znanych z warszawskiej ulicy, wy-
konań legendarnego Stanisława 
Grzesiuka czy popularnych prze-
bojów weselnych.

Muzyka była główną atrakcją 
sobotniego święta, choć nie jedy-
ną. Dużą popularnością cieszyło 
się wśród odwiedzających stoisko 
„Smak(i) zabawy” promujące 
kuchnię naszych babć. Na stoisku 
można było spróbować prostych 
i smacznych, tradycyjnych dań 
kuchni polskiej. Wszystkim sma-
kowały pierogi, kiszka ziemnia-
czana czy wędliny przygotowane 
wg przepisów przekazywanych  
z pokolenia na pokolenie. Szcze-

gólną popularnością cieszyła się 
szynka, przygotowana wg tajne-
go przepisu, którą sprawiedliwie 
dzielił wśród chętnych burmistrz 
Radzymina Krzysztof Chaciński. 
„Smaki(i) zabawy” to jeden ze zwy-
cięskich projektów, zrealizowanych 

w ramach Budżetu Obywatelskiego 
2018. Mimo kapryśnej pogody 
przez całe sobotnie popołudnie 
trwał festyn, a na nim karuzele, 
animacje, gry i zabawy dla dzieci, 
rodzinne konkursy prowadzone 
przez animatorów oraz wesołe 

miasteczko, planszomania i eks-
perymenty naukowe dla dzieci. 
Do wspólnej zabawy zapraszał 
pasjonatów jazdy na rowerze m.in. 
Uczniowski Klub Sportowy Victoria 
Radzymin.

W niedzielę 16 września, wy-
stępy odbyły się w Miejskiej Sali 
Koncertowej w Radzyminie. O do-
bry humor zatroszczyli się Robert 
Korólczyk, lider kabaretu Młodych 
Panów oraz Andrzej Grabowski, 
utalentowany aktor, który zasły-
nął rolą Ferdynanda Kiepskiego, 
bohatera serialu „Kiepscy”. Na 
scenie wygłosił kilka monologów 
w konwencji popularnego stan-
d-upu, rozbawiając publiczność 
żartami celnie opisującymi naszą 
rzeczywistość.

Wspaniała zabawa, dobry hu-
mor uczestników, wspaniały pokaz 
fajerwerków i moc atrakcji - tak  
w skrócie można podsumować 
dwudniowe obchody Dni Radzy-
mina. Starsi i młodsi bawili się do-
skonale, a uśmiechy nie schodziły 
z twarzy Radzyminiaków.

Podczas Dni Radzymina Majka Jeżowska zaśpiewała znane i lubiane przeboje
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Konwencję prowadziła radna 
Sejmiku Mazowieckiego Marze-
na Małek. Podczas spotkania głos 
zabierali między innymi posłowie: 
Jacek Sasin, Łukasz Schreiber i Piotr 
Uściński. Kandydat PiS przedstawił 
konkretny program dla Kobyłki, 
m.in. Wielki Park Miejski, Monito-
ring Miejski, 100 zł miesięcznie dla 
Seniora ( od 75 roku życia ), 600 zł na 
nowonarodzone dziecko, przejazdy 
bezkolizyjne, powrót do poprzedniej 
stawki śmieciowej i wiele innych.. 
Kluczowym momentem miała być 
wizyta głównego gościa - Prezesa 
Rady Ministrów który jechał aż ze 
Szczecina specjalnie żeby przybyć 
na powiatową konwencję PiS. Pre-
mier Mateusz Morawiecki poparł 
kandydatów Prawa i Sprawiedliwości 
na burmistrzów i wójtów w powiecie 
wołomińskim

Wołomin – Ryszard Madziar, 
Kobyłka – Kamil Kowaleczko, Ra-
dzymin – Elżbieta Żmijewska, Ząbki 
– Małgorzata Zyśk, Marki – Andrzej 
Rostek, Zielonka-Dorota Bienias, 
Tłuszcz – Grażyna Krupa, Klembów 
– Adrian Mlonek, Jadów – Rafał Roz-
para, Poświętne, - Andrzej Bajkowski. 
W Dąbrówce i Strachówce PiS nie 
popiera żadnego kandydata.

„Dzisiaj przed nami właśnie takie 
wybory, wybory do gmin, powiatów, 
sejmików wojewódzkich, które mają 
pomóc nam zmieniać Polskę na lep-
sze, zmieniać Polskę w taki sposób 
żeby były relacje społeczne bardziej 
zrównoważone i bardziej sprawiedli-
we. Dostaliśmy mandat do zmiany 

sytuacji w Polsce już prawie trzy lata 
temu i obiecaliśmy wtedy że Polska 
będzie bardziej sprawiedliwym, bar-
dziej solidarnym, bardziej uczciwym 
państwem, uczciwym krajem. I to 
krok po kroku udaje nam się robić, 
ale żeby ta zmiana, dobra zmiana 
zajrzała pod strzechy to ten wymiar 

samorządowy, wymiar bardzo ważny 
naszego życia publicznego też musi 
podlegać zmianie.” I dalej mówił: 
„Nasz program, program Prawa i 
Sprawiedliwości jest odpowiedzią 
na to żeby podejście społeczne nie 
miało już więcej miejsca, żeby było 
w miarę sprawiedliwe, ale zara-

zem motywujące do pracy ciężkiej, 
do postępu przedsiębiorczości”  
Premier zaskoczył obecnych na Sali 
ujawniając rąbka tajemnicy skąd zna 
te okolice. „Z resztą może się zdziwi-
cie państwo mimo że to małe miasto 
pod Warszawą, ja jestem z Wrocławia 
to o Kobyłce wiem niemal od urodze-

nia, bo tutaj chrzestny syn mojego 
ojca mieszkał, mieszka cały czas, 
więc znane jest mi to miasto od wielu 
lat.” Dodał „Wiem o przejazdach 
kolejowych, o trudnościach z PKP, 
a także o problemach z infrastruk-
turą drogową.” Premier opowiedział  
o propozycjach dla samorządu:

„Mamy i przeznaczamy środki 
na inwestycje w drogi lokalne, drogi 
samorządowe, na różnego rodzaju 
wsparcie przedsięwzięć gospodar-
czych, uprzemysłowienie ponowne 
naszego kraju” „Budowę nowych 
miejsc pracy. I potrzebujemy dobrych 
gospodarzy. Najlepszych, sprawnych, 
takich którzy z jednej strony potrafią 
dobrze, uczciwie liczyć pieniądze i 
dbać o budżet lokalny, ale z drugiej 
współpracować z Rządem” „Drogi, 
połączenie z Warszawą, połączenie w 
ramach dróg powiatu wołomińskiego, 
to jest coś, na co kładziemy ogromny 
nacisk.”

Premier zwrócił uwagę jak ważną 
rolę pełnią Polacy i zwrócić uwagę kto 
stoi za sukcesem dobrej zmiany w 
kraju. „Nasza siła tkwi w was i dlatego 
chciałem bardzo wam podziękować za 
to co się udało do tej pory zrobić”.

Paweł Banaszek  
Radny Miejski w Wołominie, PiS

powiat

– Dzisiaj przed nami właśnie takie wybory, wybory do 
gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich, które mają 
pomóc nam zmieniać Polskę na lepsze, zmieniać Polskę 
w taki sposób żeby były relacje społeczne bardziej zrów-
noważone i bardziej sprawiedliwe. Dostaliśmy mandat 
do zmiany sytuacji w Polsce już prawie trzy lata temu  
i obiecaliśmy wtedy że Polska będzie bardziej sprawie-
dliwym, bardziej solidarnym, bardziej uczciwym państwe-
m,uczciwym krajem (...) – powiedział Premier Mateusz 
Morawiecki na konwencji wyborczej PIS w Kobyłce

Obchody rozpoczął prze-
marsz korowodu dożynkowego 
przy akompaniamencie Mło-
dzieżowej Orkiestr y Dętej.  
W korowodzie przeszli przed-
stawiciele władz Powiatu Wo-
łomińskiego i Gminy Tłuszcz, 
Starostowie Dożynek  - Anna  
i Edward Rojeccy, członkowie Klu-
bu Seniora „Uśmiech Jesieni”, 
poczty sztandarowe, zaproszeni 
goście oraz barwne delegacje  
z wieńcami od Sołectwa Boru-
cza, Koła Gospodyń Wiejskich 
z Chrzęsnego, Koła Gospodyń 
Wiejskich z Dąbrówki, Sołectwa 
Dębe Małe, Sołectwa Jadwisin, 
Sołectwa Jarzębia Łąka, So-
łectwa Jasienica, Towarzystwa 
Gospodyń Wiejskich Nadbużan-
ki z Kuligowa, Koła Gospodyń 
Wiejski „Kalinki” z Miąsego, 
Sołectwa Postoliska, Koła Go-
spodyń Wiejskich z Roszcze-
pu, Koła Gospodyń Wiejskich  
z Równego, Sołectwa Sitki, So-
łectwa Sitne, Sołectwa Strachów-
ka, Koła Gospodyń Wiejskich 
Sulejowianki, Sołectwa Szew-
nica, Sołectwa Wólka Sulejow-
ska, Sołectwa Starowola, Sołec-
twa Jaźwie, Sołectwa Dobczyn 
oraz Koła Gospodyń Wiejskich  
z Woli Rasztowskiej. 

W intencji rolników została 
odprawiona Msza Św. przez 
dziekana dekanatu tłuszczań-
skiego ks. Dariusza Skwarskiego 
przy oprawie muzycznej Chó-
ru Męskiego „Cantate Deo”. 
Starostami tegorocznych Do-
żynek Powiatowo-Gminnych  
w Tłuszczu są Państwo Anna  
i Edward Rojeccy - rolnicy  
z Tłuszcza, prowadzący od 1998 
roku gospodarstwo rodzinne 
o powierzchni 16,00 hektarów 
użytków rolnych. Jest to naj-
większe gospodarstwo rolne  
w mieście Tłuszcz. Pomimo 
zamieszkiwania w mieście nie 
zaprzestali prowadzenia produk-
cji rolniczej, kontynuują tradycję 
swoich rodziców i dziadków, gdzie 
zamiłowanie do pracy rolniczej 
i do ziemi zawsze było najważ-
niejsze.

Dożynki są świetną okazją do 
nadania odznaczeń „Zasłużony 
dla Rolnictwa” przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od-
znakę z rąk Starosty Wołomiń-
skiego Kazimierza Rakowskiego 
oraz Burmistrza Tłuszcza Pawła 
Bednarczyka odebrał Józef Ku-
ziak. Wyróżnione zostały rów-
nież największe i najbardziej 
produkcyjne gospodarstwa rolne  
i tym samym ich gospodarze- 
Grzegorz Kmiołek z Mokrej Wsi, 
Piotr Stępień z Szymanówka oraz 

Zbigniew Brzozowski z Kozłów. 
Z okazji jubileuszu 35-lecia 
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Tłuszczańskiej prezes Marcin 
Ołdak odebrał medal Pro Maso-
via. Oprócz niego medal odebrały 
Mieczysława Kaska, Apolonia 
Sasin oraz Anna Jaworska. Prze-
wodnicząca Komisji Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego Sej-
miku Województwa Mazowieckie-
go Bożena Żelazowska wręczając 

odznaczenie powiedziała, że 
wielokrotnie gościła w Muzeum 
Ziemi Tłuszczańskiej i bardzo 
dziękuję wszystkim członkom za 
pracę na jego rzecz. 

Podczas części artystycznej 
zaprezentowały się zespoły wo-
kalne: Koło Gospodyń Wiejskich 
z Roszczepu, Koło Gospodyń 
Wiejskich z Dąbrówki, zespół 
„Jasieńki”, Koło Gospodyń Wiej-
skich z Sulejowa, Koło Gospodyń 
Wiejskich ze Strachówki, Klub 
Seniora „Uśmiech Jesieni” oraz 
Chór Miejski LUX MEA. 

Podczas dożynek zostały wrę-
czone nagrody w konkursach: na 
najładniejszy wieniec dożynkowy: 
I miejsce- Jarzębia Łąka, Sitki 
oraz KGW Roszczep, wyróżnie-
nie: Postoliska, Strachówka, KGW 

Równe, Szewnica oraz KGW 
Dąbrówka. Starosta Wołomiński 
Kazimierz Rakowski przyznał 
nagrodę specjalną dla KGW  
z Woli Rasztowskiej, a Burmistrz 
Tłuszcza dla Jasienicy. 

Podczas Dożynek Powiatowo- 
Gminnych nie zabrakło stoisk 
organizacji i kół promujących 
produkty lokalne oraz wystawy 
plonów i płodów rolnych. Wzrok 
przykuwała wystawa płodów rol-

nych przygotowana przez Do-
radztwo Rolnicze Gminy Tłuszcz 
oraz plansz przedstawiających 
Sołtysów Dożynek, wyniki kon-
kurów, odznaczonych rolników, 
gospodarstwa agroturystyczne, 
które przygotowało Doradztwo 
Rolnicze Gminy Tłuszcz na 
czele z Mieczysławą Kaską wraz 
z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi 
Tłuszczańskiej.

Na zakończenie uroczystości 
na scenie pojawił się Janusz 
Laskowski, który karierę piosen-
karską rozpoczął w latach 60-tych. 
Znany jest jako wykonawca, kom-
pozytor i aranżer. Jego piosenki 
są znane miłośnikom muzyki od 
dawna. Na Jego koncerty przy-
chodzą przedstawiciele kilku 
pokoleń, wszyscy bawią się razem 

z artystą śpiewając takie przeboje 
jak: "Beata z Albatrosa", "Żółty 
jesienny liść" czy słynny przebój 
"Kolorowe jarmarki", za które 
na Festiwalu Polskiej Piosenki  
w Opolu w 1977r. otrzymał na-
grodę Dziennikarzy oraz nagrodę 
Publiczności.

Po jego koncercie, który zgro-
madził tłumy, publiczność została 
rozbawiona do łez przez Kabaret 
Moherowe Berety. Ostatnim wy-

stępem tego wieczoru był koncert 
zespołu Bobi. 

Głównymi organizatorami 
tegorocznych dożynek są Powiat 
Wołomiński, Gmina Tłuszcz oraz 
Centrum Kultury, Sportu i Rekre-
acji w Tłuszczu. We współorga-
nizację włączyli się: Mazowiecki 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Warszawie, Towarzystwo Przy-
jaciół Ziemi Tłuszczańskiej, Fun-
dacja Akomodacja, Ośrodek Po-
mocy Społecznej, Stowarzyszenie 
Ab Ovo, Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Tłuszczu, Młodzieżo-
wa Orkiestra Dęta z Tłuszcza. 
Honorowym patronatem dożynki 
objął Marszałek Województwa 
Mazowieckiego Adam Struzik. 
Wojewoda Mazowiecki Zdzisław 
Sipiera.

Dożynki  Powiatowo - Gminne w Tłuszczu były świetną okazją do nadania odznaczeń i przyznania wyróżnień

Dożynki Powiatowo 
- Gminne w Tłuszczu

Dożynki to polski sposób na podziękowanie rolnikom za chleb, za plony  
i owoce ich całorocznej pracy. Jest to niezwykle ważne wydarzenie wieńczą-
ce ogromny trud włożony przez rolników podczas ostatnich żniw. Tegoroczne 
Dożynki Powiatowo- Gminne odbyły się 16 września w Tłuszczu.

16 września w Kobyłce nastąpiła oficjalna inauguracja kampanii samorządowej Prawa i Spra-
wiedliwości w powiecie wołomińskim, zaprezentowany został kandydat na burmistrza Kobyłki 
– Kamil Kowaleczko, który przedstawił swoich kandydatów na radnych w poszczególnych okrę-
gach Kobyłki oraz kandydatów do powiatu wołomińskiego z tego miasta. 

Premier Mateusz Morawiecki  
na konwencji wyborczej PiS w Kobyłce
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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.pl www.zyciepw.pl

25więcej wiadomości na www.zyciepw.pl

- Panie Burmistrzu dlaczego 
zdecydował się Pan na start 
w wyborach do rady Powiatu 
Wołomińskiego?
- Przez cztery kadencje pracy 
samorządowej, na początku jako 
radny, potem Burmistrz Miasta 
Kobyłka stale współpracowałem ze 
Starostwem Powiatowym w Woło-
minie poznając dokładnie nasz po-
wiat. Zarówno jego silne jak i słabe 
strony oraz potencjał który możemy 
jeszcze efektywniej wykorzystać.  
Jedna Polska Samorządowa to 
projekt, któremu przyświeca idea 
współpracy pomiędzy gminami 
ponad wszelkimi podziałami na 
rzecz wszystkich mieszkańców 
powiatu wołomińskiego.
- Czy według Pana powiat woło-
miński ma ten potencjał?
- Zdecydowanie tak, jak najbar-
dziej. Ziemia wołomińska to 
przede wszystkim ludzie, blisko 
300 tysięcy mieszkańców, którzy 
mają ogrom pomysłów, którzy są 
wykształceni i kreatywni. Mamy 
wiele obszarów, które możemy 
cały czas wykorzystać, pokazać się 

szerzej zarówno w Polsce, jak i w 
Europie. 
- Jakie obszary rozwoju Pan 
widzi?
- Jesteśmy dużym obszarem tury-
styczno - przyrodniczym. Często 
mówi się, że powiat wołomiński to 
zielone płuca Mazowsza. Mamy 
piękne rzeki: Rządzę, Czarną, 
Liwiec i Bug, które przy lepszym 
zagospodarowaniu i budowie od-
powiedniej infrastruktury tury-
stycznej mogą stać się ciekawą 
atrakcją dla osób lubiących aktywny 
wypoczynek.

Historycznie Powiat Wołomiński 
to nie tylko miejsce Cudu nad 
Wisła, wydarzenia oczywiście na 
rangę światową ale to też ziemia 
Cypriana Kamila Norwida i Zofii 
Nałkowskiej, to ziemia biskupów 
Załuskich i Siostry Faustyny. 
Warto o tym pamiętać i warto o 
tym mówić. 
- A jeśli chodzi o stronę bardziej 
biznesową?
- Korzystne położenie w bezpo-
średnim sąsiedztwie stolicy, jest 
niewątpliwie naszym ogromnym 
atutem. Budowa trasy S8 otwo-
rzyła przed powiatem kompletnie 
nowe możliwości inwestycyjne 
- dostrzegli to już zresztą inwe-
storzy zagraniczni w Radzyminie, 
Dąbrówce i Kobyłce. Powstają i 
powstawać będą nowe miejsca 
pracy dla naszych mieszkańców.  
Dokończenie trasy i jej wszystkich 
węzłów poprawi również komuni-
kację z Warszawą i całym krajem. 
Dla jej usprawnienia niezwykle 
ważna jest też modernizacja trasy 
kolejowej E75 wraz z węzłem ko-
lejowym w Tłuszczu, przebudowa 

torowisk i dworców oraz budowa 
przejazdów bezkolizyjnych, co 
w znacznej części jest już zre-
alizowane a dalsze prace będą 
kontynuowane.
Takie położenie względem 
Warszawy pozwala mi myśleć 
o stworzeniu specjalnej strefy 
ekonomicznej i przemysłowej, co 
pozwoliłoby na szybszy i efektyw-
niejszy rozwój naszego terenu. 
- Powiat to ludzie w różnym 
wieku. W jaki sposób chce 
Pan aktywizować różne grupy 
wiekowe?

- Powiat wołomiński to miasta  mło-
dych ludzi jak  na przykład Ząbki 
– najmłodsze miasto w Polsce pod 
względem wieku mieszkańców. To 
dla takich ludzi myślimy o otwarciu 
miejsc coworkingowych  - powia-
towych otwartych stref biznesu z 
możliwością  wynajmu sali i spo-
tkań biznesowych. Takich miejsc u 
nas niewątpliwie brakuje. 
Powiat wołomiński to także ludzie 
starsi, seniorzy którzy nie tylko po-
trzebują szybszej i lepszej opieki 
medycznej, ale też możliwości 
spotykania się i rozwijania swoich 
pasji. 
Naszej aktywności oraz zaangażo-
wania wymaga również współpraca 

z osobami, które na co dzień mu-
szą radzić sobie z niepełnospraw-
nością, które często potrzebują 
skutecznej rehabilitacji i pomocy 
specjalistów z wielu dziedzin ale 
również codziennej integracji, np. 
poprzez sport.
Powiat to również różnorodność 
zabudowy miejsko - wiejskiej  - tu 
potrzebny jest plan skuteczne-
go, zrównoważonego rozwoju. 
Z pewnością jednym z ważnych 
obszarów jest praca nad planami 
zagospodarowania przestrzenne-
go, którymi zawiadują Rady Gmin, 
ale współpraca w tym obszarze w 
szerszym zakresie także z Powia-
tem byłaby bardzo istotna. 
- Jakie ma Pan plany w dziedzi-
nie sportu i kultury?
- Chcemy organizować wydarzenia 
kulturalne i sportowe na skalę 
ogólnopolską, będące wizytówką 
powiatu. 
Sport zawsze był i będzie dla mnie 
niezwykle ważny dlatego też będę 
stawiał na rozwój infrastruktury 
sportowej, a także na parkingi 
rowerowe, ścieżki rowerowe i 
ścieżki dla rolkarzy  - wszelkie 

formy rodzinnego uprawiania 
sportu.
Chcemy pracować w takim kie-
runku, aby Powiat Wołomiński był 

postrzegany jako wyjątkowe 
miejsce w Polsce. 

Z myślą o Powiecie  
Wołomińskim 

- Korzystne położenie w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy, jest 
niewątpliwie naszym ogromnym atutem. Budowa trasy S8 otwo-
rzyła przed powiatem kompletnie nowe możliwości inwestycyjne 
- dostrzegli to już zresztą inwestorzy zagraniczni w Radzyminie, Dą-
brówce i Kobyłce. Powstają i powstawać będą nowe miejsca pracy 
dla naszych mieszkańców.  Dokończenie trasy i jej wszystkich 
węzłów poprawi również komunikację z Warszawą i całym 
krajem. Dla jej usprawnienia niezwykle ważna jest też mo-
dernizacja trasy kolejowej E75 wraz z węzłem kolejowym 
- zauważa Robert Roguski burmistrz Kobyłki

Powiat wołomiński to miasta  młodych ludzi jak  na przykład Ząbki – najmłodsze miasto w Polsce pod 
względem wieku mieszkańców. To dla takich ludzi myślimy o otwarciu miejsc coworkingowych - po-
wiatowych otwartych stref biznesu z możliwością  wynajmu sali i spotkań biznesowych. Takich miejsc  
u nas niewątpliwie brakuje. Powiat wołomiński to także ludzie starsi, seniorzy którzy nie tylko potrzebują 
szybszej i lepszej opieki medycznej, ale też możliwości spotykania się i rozwijania swoich pasji. 

Materiał sfinansowany przez  
KWW Jedna Polska Samorządowa
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Główne założenia i planowane efekty LSR  
na obszarze LGD Równiny Wołomińskiej na lata 2014-2020

LGD Równiny Wołomińskiej realizuje Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) która jest finansowana z EFRROW w ramach PROW 2014-2020. 
Warto przypomnieć, że cele  

i przedsięwzięcia LSR odpowia-
dają na dwa podstawowe problemy 
stwierdzone we wszystkich gmi-
nach wchodzących w skład LGD 
RW: Pierwszy to niepewna i trudna 
sytuacja na rynku pracy a drugi to 
wykluczenie społeczne i życie ludzi 
obok siebie. Podstawowym celem 
LGD w bieżącym okresie progra-
mowania będą działania mające za 
zadanie rozwiązanie tych dwóch 
problemów,

Założone Cele i przedsięwzięcia 
LSR są zgodne ze wszystkimi cela-
mi PROW 2014-2020 i Leader, celu 
szczegółowego 6B - Wspieranie lokal-
nego rozwoju na obszarach wiejskich 
w ramach priorytetu 6 „wspieranie 
włączenia społecznego, ograniczenia 
ubóstwa i rozwoju gospodarczego na 
obszarach wiejskich”. 

Cel ogólny 1 LSR to: LOKALNA 
I SPOŁECZNA PRZEDSIĘBIOR-
CZOŚĆ WYKORZYSTUJĄCA 
LOKALNE RYNKI POTENCJA-
ŁY I ZASOBY skierowany jest on 
do osób fizycznych, bezrobotnych 
i mieszkańców chcących założyć 
własną firmę, drugą grupą docelową 
są MSP zamierzające rozwinąć dzia-
łalność w oparciu o lokalne zasoby. 
Operacje realizowane w ramach celu 
ogólnego 1 LSR. odnosić się będą 
również do celu dodatkowego Leader 
6A – Ułatwianie różnicowania dzia-
łalności, zakładania i rozwoju małych 
przedsiębiorstw i tworzenia miejsc 

pracy i celu 3A - Poprawa konkuren-
cyjności głównych producentów w 
drodze lepszego ich zintegrowanie 
z łańcuchem rolno spożywczym 
przez systemy zapewnienia jakości, 

dodawanie wartości do produktów 
rolnych, promocję na rynkach lokal-
nych i krótkie cykle dostaw, grupy i 
organizacje producentów i organi-
zacje międzybranżowe. 

Cel ogólny 2. LSR AKTYWIZA-
CJA MIESZKAŃCÓW I WSPAR-
CIE ROZWOJU OBSZARU LGD 
skierowany jest do NGO’s, parafii 
i związków wyznaniowych oraz 

innych podmiotów wskazanych w 
rozporządzeniu MRiRW w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej 
w ramach poddziałania „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowa-
nego przez społeczność” objętego 
PROW na lata 2014–2020. Operacje 
wspierane w ramach LSR wyko-
rzystywać mają trendy w turystyce 
polegające na poznawaniu własnego 
kraju, tradycji i kultury. Wsparcie 
infrastruktury turystycznej będzie 
szczególnie pozytywnie oddziaływać 
na zidentyfikowanie problemu se-
zonowości dochodów związanych z 
branżą turystyczną. Uzasadnieniem 
do realizacji operacji w ramach celu 
ogólnego jest również oczekiwanie 
ze strony mieszkańców obszaru LSR 
umożliwienia większej aktywności w 
obszarze kultury i wykorzystania wy-
budowanych lub wyremontowanych 
świetlic i innych obiektów na cele 
kulturalne. Operacje realizowane w 
ramach celu ogólnego 2 LSR. odnosić 
się będą poza celem podstawowym 
Leader 6B do celu dodatkowego 6C 
– zwiększanie dostępności technolo-
gii informacyjno-komunikacyjnych 
(TIK) na obszarach wiejskich oraz 
podnoszenie poziomu korzystania z 
nich i poprawianie ich jakości. Powią-
zanie to następować będzie poprzez 
udostępnienie zasobów kulturowych, 
przyrodniczych i turystycznych ob-
szarów wiejskich.
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Do suszenia wybieramy 
dojrzałe, nieuszkodzone owoce. 
Śliwki blanszujemy przez około 
30-60 sekund w niemal wrzącej 
wodzie i natychmiast przelewa-
my zimną wodą. Dzięki temu, 
po ususzeniu skórka pozostanie 
miękka

Zblanszowane 
śliwki osuszamy na sicie i dry-
lujemy (albo pozostawiamy 
pestki). Wydrylowane śliwki 
możemy suszyć w całości lub 
przekrojone na połówki, śliwki 
z pestkami zawsze suszymy w 
całości.

Śliwki układamy na gęstej 
kratce do pieczenia lub blasze 
wyłożonej papierem do piecze-
nia i wstawiamy do piekarnika 
nagrzanego do temperatury 
30-40 stopni. Suszymy przy włą-
czonym termoobiegu lub lekko 
uchylonych drzwiczkach pie-
karnika przez około 2-3 godziny. 
Kiedy skórka zaczynie się 
marszczyć zwiększamy tempe-

raturę do 50 stopni i suszymy 
kolejne 1,5 godziny po czym 
wyłączamy piekarnik i pozwa-
lamy owocom ostygnąć.

Wystudzone śliwki mie-
szamy, ponownie  ustawiamy 
temperaturę na poziomie 50-55 

stopni i suszymy kolej-
ne 4 godziny, po czym 
wyłączamy piekarnik  
i pozwalamy owocom 
przestygnąć. Ten etap 
powtarzamy jeszcze 
raz lub dwa w zależ-
ności od soczystości 
owoców. Dobrze 
wysuszona śliwka, 

to taka z której po rozerwaniu 
nie wycieka sok. Ostatni etap 
to dosuszanie w temperaturze 
70 stopni. Czas dosuszania 
zależy od soczystości owoców.  
Po ususzeniu miąższ powinien 
być miękki i elastyczny, a skórka 
bardzo ciemna, pomarszczona 
i lśniąca.

Dobrze wysu-
szona śliwka, 

to taka z której 
po rozerwaniu 

nie wycieka 
sok. Łączny czas suszenia 

śliwek wynosi około 24 go-
dzin. Po ususzeniu miąższ 

powinien być miękki  
i elastyczny, a skórka bar-

dzo ciemna, niemal czarna, 
pomarszczona i lśniąca.

Suszone śliwki węgierki, to wspaniały, aromatyczny 
dodatek do wielu dań kuchni polskiej i międzyna-
rodowej. Ususzone samodzielnie w piekarniku lub 
suszarce do warzyw będą zdecydowanie smaczniej-
sze i tańsze niż, te kupione w sklepie. Zachowają 
też więcej witamin i składników odżywczych. 

Jak suszyć śliwki 
w piekarniku

czas na śliw
ki 

Tradycyjne pikle z arbuza są wspaniałym dodatkiem 
do wszelkich pieczonych i grillowanych mięs. Słod-
ko-kwaśne i zarazem dość pikantne podkreślają 
też smak serów pleśniowych i stanowią ciekawe 
uzupełnienie sałatek.

Pikle z arbuza
Kiedy niemal pięć lat 

temu opublikowałam na blo-
gu CzteryFajery.pl przepis na 
marynowane skórki arbuza 
nie spodziewałam się, że 
zyska on aż taką popularność, 
zwłaszcza że pochodzi z mało 
znanego w Polsce regionu, 
jakim jest pogranicze Arabii 
Saudyjskiej i Jemenu. Był to 
zarazem jeden z pierwszych 
(w polskiej wersji językowej) 
przepisów na pikantne pikle 
z arbuza.

Składniki na pikle: 
• 1,5 kg skórek z arbuza• 1/3 
szklanki soli• 2 litry zimnej 
wody 

Składniki zalewy: 
•300 ml wody •300 ml octu 
jabłkowego •1,5 szklanki 

cukru •3-4 
cm kory cynamonowej •2 cm 
kawałek imbiru •5 goździków 
•1 mała cytryna •1 papryczka 
chili  •1 łyżeczka ziaren czar-
nego pieprzu 

Przygotowanie
Arbuza kroję na kilka 

części. Odcinam czerwony 
miąższ pozostawiając jedynie 
około 1 do 2 milimetrów war-
stwę przy skórce. Za pomocą 
obieraczki do warzyw ścinam 
zieloną wierzchnią warstwę 
skórki. Tak oczyszczaną białą 
część arbuza kroję w kostkę 
o wymiarach około 1,5 na 
1,5 cm.

Sól rozpuszczam w zim-
nej wodzie i zalewam nią 

skórki (muszą być całko-
wicie zakryte), odstawiam 
na minimum 12 godzin do 
lodówki. Następnego dnia 
skórki odcedzam, opłukuję 
zimną wodą. Ponownie za-
lewam skórki zimną wodą, 
doprowadzam do wrzenia, 
zmniejszam płomień i gotuję 
na niewielkim ogniu około 
10 minut. Wodę wylewam, a 
skórki odsączam na sicie.

Cytrynę myję, obieram, 
kroję na cienkie plasterki i 
usuwam pestki. Obrany ze 
skórki imbir kroję w plaster-
ki. Przygotowuję zalewę z 
wody, cukru, octu jabłkowego 
i przypraw i gotuję ją na 
niewielkim ogniu około 15 
minut od chwili 

rozpuszczenia się cukru.  
Do gorącej zalewy wrzucam 
skórki arbuza, plasterki cy-
tryny i imbir, pokrojone w 
plasterki chili i gotuję na 
niewielkim ogniu około 15 
minut, aż skórki będą na 
wpół przezroczyste. Gorące 
skórki i plasterki chili prze-
kładam do czystych wyparzo-
nych słoików (cytrynę i imbir 
wyrzucam), napełniam słoiki 
gorącą zalewą pozostawiając 
około 1,5 cm wolnej prze-
strzeni i pasteryzuję około 
15 minut (czas pasteryzacji 
dotyczy słoików o pojemno-
ści około 300 ml).

Smacznego :)

gotuję, nie m
arnuję

Pikle z arbuza 
 to wspaniały dodatek do wielu potraw

Przetwory z pigwy  
i rajskich jabłek

Pigwa i rajskie jabłuszka to typowe dodatki stosowane w kuchni polskiej przełomu XIX i XX wieku. 
Nieco zapomniane, powoli wracają do łask i coraz częściej goszczą na polskich stołach. Przepisy na 
przetwory z pigwy (nie mylić z pigwowcem) i rajskich jabłuszek przygotowała Joanna Krzewińska

Pigwa to owoc przypominający gruszkę jednak 
nie nadający się do spożycia na surowo, jest 
twarda i bardzo kwaśna. Owoce pigwy zawie-
rają mało wody, a bardzo dużo pektyn.
• 1,2 kilograma pigwy,
• 400 gramów cukru,
• 1 cytryna,
• 700 ml wody
Pigwę umyć, pokroić w ósemki. Włożyć do 
garnka, zalać wodą, dodać kawałek skórki  
z umytej cytryny i gotować do miękkości – 
około 40 minut.
Pulpę z pigwy przelać do ściereczki, zawiązać 
i powiesić do odcieknięcia nad naczyniem do 
którego będzie spływał sok. Najlepiej na całą 
noc. Soku nie wylewamy, gdyż właśnie on 
będzie nam potrzebny. Do soku odciśniętego 
z pigwy dodać cukier, sok z cytryny i gotować 
aż płyn wylany na talerzyk zastyga.
Przygotowaną w ten sposób galaretkę 
przelewamy do wyparzonych słoiczków  
i studzimy w słoiczkach odwróconych do góry 
dnem. Galaretkę można używać do mięsa, 
herbaty, ciast.

• 2 kg pigwy,  • 12 goździków,
• 3 listki limonki,
• 200 ml wody,
• 1,5 kg cukru, 
• 250 ml octu 10%, 
• skórka z cytryny,
• sok z cytryny
Pigwę wytrzeć z nalotu, obrać, pokroić na 
ósemki. Obraną pigwę wkładać do wody 
zakwaszonej sokiem z cytryny, aby nie ciem-
niała.
Zagotować wodę z cukrem. Dodać skórkę 
cytrynową, goździki i listki limonki.
Wkładać partiami pigwę i gotować pięć 
minut.
Wyjąć owoce pigwy.
Do gotującego się syropu, w którym gotowała 
się pigwa wlać ocet i zagotować (oczywiście 
pod przykryciem). Wrzucić pigwę, zagotować. 
Odstawić do ostygnięcia.
Następnego dnia całość zagotować i gorącą 
pigwę, przekładać do wyparzonych słoików. 
Zakręcać i odstawiać do góry dnem.
Podawać do mięs na zimno, pasztetów

Rajskie jabłuszka, małe jabłuszka rosnące na 
ozdobnych, pięknie kwitnących jabłoniach.
Pięknie wyglądają na drzewach, są także ozdo-
bą stołów i wielu dań. Mogą być czerwone, 
różowe, zielone. Można je przygotować na 
zimę w syropie, occie lub nalewce. Rajskie 
jabłuszka w occie będą idealne do zimnych 
mięs, pasztetów, wędlin.

• 1 kg rajskich jabłuszek, 
• sok z 1/2 cytryny, • 1 laska cynamonu, 
• 8 goździków, • 1 litr wody, 
• 600 g cukru, • 0,2 l octu 10%,

Jabłuszka umyć, osuszyć. Zostawić ogonki, 
nie odrywać ich. Ponakłuwać igłą (skórka nie 
będzie pękała podczas gotowania). Wrzucić 
do wrzącej wody z sokiem z cytryny, gdy się 
zagotują, wyjąć i odsączyć.

Zagotować wodę z cukrem, dodać goździki, 
rozgnieciony cynamon, wlać ocet i zagoto-
wać. Do gotującej się zalewy włożyć gorące 
jabłuszka i zagotować. 

Jabłuszka przełożyć do wyparzonych słoików, 
dodać przyprawy, zalać gorącym octem. 
Zamknąć, wstawić do garnka (dno garnka 
powinno być wyłożone ściereczką) i zalać 
wodą w temperaturze zalewy.

Pasteryzować około 15 minut słoik o pojem-
ności 330 ml. Po wyjęciu słoiki odstawić do 
ostygnięcia, do góry dnem.

Pigwa pospolita
Pigwa pospolita pochodzi z obszarów Azji: Zakaukazia, Iranu, Turkiestanu, południowo-
wschodniej Arabii, Azji Mniejszej, rozprzestrzeniła się również w wielu innych regionach. 
Do Europy Południowej prawdopodobnie została sprowadzona. Czasami pigwowiec i jego 
owoce bywa mylnie nazywany pigwą.  Surowe owoce  pigwy są twarde i niezbyt  smaczne, 
jednak po ugotowaniu ich smak staje się przyjemny. Owoce używane są do wyrobu galaretek  
i dżemów oraz jako dodatek poprawiający smak gotowanych jabłek i gruszek

Pigwa w occie Rajskie jabłuszka w occie

Miłośniczka i znawczyni kuchni polskiej, również tej z przełomu XIX i XX wieku. 
Gotował az najlepszymi polskimi szefami kuchni, m.in. z Karolem Okrasą. Odbyła 
staż u Pawła Oszczyka. Andrea Camastra o przygotowanym przez nią daniu powie-
dział, że jest godne najlepszego szefa kuchni. Prowadzi blog kulinarny "Królestwo 
Garów", na którym prezentuje swoje przepisy (głównie oparte na polskiej kuchni) oraz 
odtwarzane ze starych książek kulinarnych.  Adres bloga www.krolestwogarow.pl

Joanna Krzewińska

Galaretka z pigwy

Korzenne powidła  
śliwkowe z migdałami

 do naleśników, gofrów, lodów  do jogurtu, musli i nocnej owsianki  do wszystkiego, co tylko sobie zamarzycie.

Pachnące pierwszymi powiewami jesiennego wiatru, przepełnione aromatem orientalnych przypraw - goździków, 
gałki muszkatołowej i kory cynamonowej. Pyszne, odpowiednie na każdą porę roku. Naturalnie słodkie, bez dodatku 
cukru i zagęszczaczy. Wolno smażone przez wiele, wiele godzin. W naszym zabieganym świecie korzenne powidła 
śliwkowe z migdałami stają się rarytasem, którego nic nie zastąpi. Pozwólcie sobie na tę odrobiną luksusu

Przygotowanie
Śliwki umyć, usunąć ogonki, wypestkować  

i umieścić w dużym, szerokim rondlu z grubym 
dnem. Im większa średnica rondla, tym większa 
powierzchnia parowania. Dodać kilka łyżek wody 
lub soku pomarańczowego i ustawić garnek na 
jak najmniejszym ogniu. Po około 30-40 minutach 
śliwki zaczną puszczać sok. Dodajemy wówczas 
cynamon, goździki i szczyptę gałki muszkatołowej. 
Pierwszego dnia śliwki podgrzewamy przez około 
3 - 4 godziny, od czasu do czasu mieszając. Zesta-
wiamy z ognia i odstawiamy w chłodne miejsce do 
następnego dnia.

Następnego dnia ponownie smażymy śliwki na 
malutkim ogniu przez 3-4 godziny. Powidła będą 
stawały się coraz gęstsze i wymagały więcej uwagi 
i częstszego mieszania. Po około 4-5 godzinach 
zestawiamy powidła z ognia i odstawiamy do 
następnego dnia w chłodne miejsce.

Trzeciego dnia do powideł dodajemy obrane 
ze skórki migdały. To już ostatni etap smażenia 
korzennych powideł śliwkowych z migdałami. 
Trzeba je wówczas dość często mieszać i zwracać 
uwagę czy nie przywierają do dna garnka. Jeśli 
zdarzyłoby się, że powidła przywarły musimy je 
przełożyć do innego garnka uważając, aby nie 
zebrać przypalonej warstwy.

Smażymy do chwili, kiedy masa będzie na tyle 

gęsta, że nabrane na łyżkę powidła nie będą spływa-
ły, tylko spadały płatami do garnka. Gorące powidła 
przekładamy do czystych, wyparzonych słoików, 
natychmiast zakręcamy, odstawiamy do góry dnem 
i zostawiamy w tej pozycji do ostygnięcia.

Korzenne powidła śliwkowe  
z wolnowaru

Śliwki umyć, oczyścić z ogonków, wypestko-
wać i wsypać do misy wolnowaru, dodajemy 2-3 
łyżki wody lub soku z pomarańczy. Ustawiamy 
opcję Low i czas 10 godzin. Po trzech - czterech 
godzinach uchylamy pokrywę, aby woda mogła 
odparowywać i dodajemy cynamon, goździki oraz 
szczyptę gałki muszkatołowej. Po dziesięciu godzi-
nach wyłączamy wolnowar, zdejmujemy pokrywę i 
pozostawiamy powidła w chłodnym miejscu do na-
stępnego dnia. Drugiego dnia ustawiamy wolnowar 
na opcję High i czas 8 godzin. Pokrywę pozostawia-
my uchyloną, dodajemy obrane ze skórki migdały  
i co dwie trzy godziny mieszamy powidła. Gorące 
powidła przekładamy do czystych, wyparzonych 
słoików, natychmiast zakręcamy, ustawiamy 
do góry dnem i pozostawiamy w tej pozycji do 
ostygnięcia.

Aleksandra Olczyk
www.CzteryFajery.pl

Składniki: • 2,5 kg bardzo dojrzałych śliwek 
węgierek • 1 laska cynamonu (około 5 cm) • 7 
sztuk goździków • szczypta gałki muszkatoło-
wej • 150 g migdałów lub orzechów laskowych 
obranych ze skórki  • kilka łyżek wody lub 
soku pomarańczowego • w ostateczności, jeśli 
chcemy otrzymać bardzo słodkie przetwory na 
ostatnim etapie smażenia można dodać cukier 
Dodatkowo: duży rondel z grubym dnem albo 
wolnowar, drewniana łyżka do mieszania powideł 
i bardzo dużo cierpliwości. 

Uwaga: Migdały najłatwiej obrać, jeśli przed 
dodaniem do powideł namoczymy je przez około 
10 minut we wrzącej wodzie.
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Tango argentino
dla każdego, w każdym wieku

O hobby jakim jest taniec, a w szczególności o tangu z Robertem Świątkiewiczem, radcą praw-
nym, radnym Miasta Ząbki rozmawia Aleksandra Olczyk

– Tańczący prawnik to dla wielu 
postronnych osób swoiste novum. 
Pan także studiował na Wydziale 
Prawa, ukończył aplikację pro-
kuratorską oraz posiada upraw-
nienia radcowskie. Czy Pana 
zdaniem taniec to odpowiednie 
hobby dla mecenasa?
– Taniec to hobby dla każdej osoby,  
w każdym wieku. Na parkiecie można 
zobaczyć zarówno osoby bardzo mło-
de, jak i już na emeryturze. Nie tylko 
uczniów czy studentów. W ten sposób 
swój wolny czas spędzają aktorzy, dzien-
nikarze, przedsiębiorcy, nauczyciele 
czy właśnie prawnicy. Natomiast dla 
zdecydowanej większości osób kwestie 
te pozostają w sferze ich prywatności.  
– Kiedy zaczęło się Pana zaintere-
sowanie tańcem?
– Swoją przygodę z tańcem rozpoczą-
łem już jako nastolatek. Wtedy, wiele 
lat temu był to taniec towarzyski. Już 
jako uczeń zacząłem uczęszczać na 
kursy i warsztaty taneczne zarówno  
w stylu standard jak i latin oraz jeździć 
na specjalnie dedykowane wakacyjne 
obozy. Później uczestniczyłem w wielu 
turniejach tańca towarzyskiego.     
– Jakie style taneczne Pan upra-
wia? 
– Dzisiaj uczę się wyłącznie tango 
argentino de salon i pewnie będę się 
uczył aż do emerytury. Ale wcześniej 
miałem swoją przygodę z kubańską 
salsą, dominikańską bachatą oraz ki-
zombą która pochodzi z Angoli. Style 
latynoamerykańskie uprawiają z reguły 
ludzie młodzi. Tango argentino jest 
o wiele bardziej wymagające. Trzeba 
wykazać się pewnego rodzaju doro-
słością, dojrzałością i statecznością w 
oddawaniu charakteru tego stylu i inter-
pretacji muzyki, stąd na tzw. milongach 
przeważają już osoby dorosłe.
– Dlaczego właśnie tango?
– Tango to taniec socjalny, uniwersalny. 
Taniec, który wymaga zachowania 
wysokiej kultury osobistej i ogłady 
towarzyskiej. Styl, który uczy szacunku 

wobec kobiety oraz statecznego i od-
powiedniego zachowania na parkiecie, 
czego przykładem jest typowe dla tanga 
„cabeceo” czyli zaproszenie to tańca 
poprzez kontakt wzrokowy i skinienie 
głową. 
Tango to taniec w którym mężczyzna 
może być prawdziwym gentelmenem 
ubranym w gustowny garnitur, który 

prowadzi swoją partnerkę po parkie-
cie, jest pewny siebie, zdecydowany, 
przewidujący i ochraniający kobietę  
w tańcu przed wszelkimi zagrożeniami. 
Kobieta zaś może być prawdziwą damą, 
w eleganckiej sukience, która podąża 
za swoim tanecznym partnerem i ma 
do niego pełne zaufanie. Tango to 
indywidualna, wyjątkowa i trwająca 
kilkanaście minut relacja pomiędzy 
partnerką a partnerem. To sensualność, 
dobry smak, ciepło, bezpieczeństwo 
i elegancja.
Tango to także piękna, nastrojowa i peł-
na emocji muzyka, czasami w wydaniu 

tradycyjnym, czasami jako nowoczesne 
nuevo. Milonga zaś to nie tylko miejsce 
gdzie można potańczyć w weekendowy 
wieczór, ale również spotkać i porozma-
wiać z wieloma interesującymi ludźmi 
ze świata kultury, sztuki i biznesu.  
Oczywiście taniec przyczynia się także 
do zachowania sprawności fizycznej, 
kształtowania postawy i zgrabnej syl-

wetki. Krótko mówiąc dłużej jesteśmy 
i czujemy się młodzi. 
– Czy w Ząbkach istnieje możli-
wość uprawiania tańca towarzy-
skiego czy też innych styli?
– Tak. Zarówno w Ząbkach jak i oko-
licznych miejscowościach funkcjonuje 
wiele różnych prywatnych szkół tańca. 
Działają one z reguły przy szkołach 
oraz miejscowych ośrodkach kultury. 
Te bardziej renomowane posiadają już 
własne obiekty. Przebogatą ofertę moż-
na bez problemu znaleźć w internecie. 
W Warszawie uczy się i tańczy właściwie 
wszystko. Nawet brazylijskie forró.

– Co poradziłby Pan osobom, które 
chcą rozpocząć swoją przygodę 
z tańcem?
– Na początek, aby dokonały wyboru 
stylu tanecznego jaki ich intere-
suje i w którym czują się dobrze. 
Niech posłuchają muzyki związanej 
z danym stylem tanecznym i zobaczą 
czy nogi same ich poniosą. Dzieci  

z reguły wybierają taniec towarzyski 
lub taniec nowoczesny jak jazz, hip-
hop czy disco. Młodzież wybiera salsę 
czy bachatę, osoby w moim wieku  
z reguły kierują się ku tangu.  
Należy także pamiętać, że zanim 
taniec zacznie kojarzyć się nam  
z miłym spędzaniem czasu, najpierw 
musimy spędzić wiele godzin na 
trudnej, żmudnej i czasochłonnej 
nauce. Tak jak na innych polach 
aktywności życiowej, nauka tańca 
wymaga spokojnej, systematycznej  
i wytężonej pracy.  
- Dziękuję za rozmowę.

– Tango to taniec socjalny, 
uniwersalny. Taniec, który 
wymaga zachowania wyso-
kiej kultury osobistej i ogłady 
towarzyskiej. Styl, który uczy 
szacunku wobec kobiety 
oraz statecznego i odpowied-
niego zachowania na parkie-
cie, czego przykładem jest 
typowe dla tanga „cabeceo” 
czyli zaproszenie to tańca 
poprzez kontakt wzrokowy 
i skinienie głową - mówi 
Robert Świątkiewicz, który 
swoją przygodę z tańcem 
rozpoczął jako nastolatek.

Pierwsze miejsce Liceum 
Ogólnokształcące z Urli

W dniu 4 września 2018 roku w Kielcach podczas corocznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu 
Obronnego odbyła się centralna inauguracja roku szkolnego dla wojskowych klas pilotażowych. 
W apelu rozpoczynającym rok szkolny 2018/2019 wzięli udział uczniowie z 12 szkół prowadzących 
klasy mundurowe, m.in. Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku z Urli.

– Zachęcam młodych ludzi, 
żeby uczyli się w klasach mundu-
rowych. Zapewne część uczniów 
wybierze Wojsko Polskie. Będzie 
służyć na rzecz naszej ojczyzny  - 
zwrócił się do młodzieży w swoim 
wystąpieniu szef MON - Mariusz 
Błaszczak. 

Uroczystość połączona była 
z wręczeniem nagród laureatom 
dwóch konkursów: przeprowa-
dzonego po raz trzeci konkursu 
fotograficzno- filmowego „Zoom 
na Proobronność” oraz realizowa-
nego we współpracy z Wojskowym 
Centrum Edukacji Obywatel-
skiej i adresowanego do szkół 
objętych pilotażem projektu pa-
triotycznego „Siła w Tradycji”. 
Właśnie w tym drugim Liceum 
Ogólnokształcące z Urli zdoby-
ło I miejsce. Nagrody zwycięz-
com wręczył Minister Błaszczak.  
Po uroczystym apelu uczniowie 
zwiedzali stoiska wystawowe. Była 
to okazja do zobaczenia sprzętu 
znajdującego się na wyposażeniu 
Wojska Polskiego oraz nowinek 
technologicznych oferowanych 
przez rodzimy i międzynarodowy 

przemysł zbrojeniowy. Szczegól-
nym zainteresowaniem cieszy-
ły się śmigłowce Boeing AH-64 
Apache i W-3PL Głuszec, czołgi 
PT-91 M2 Twardy i Leopard 2 
A5, armatohaubice Dana i Krab, 
moździerz Rak, transportery 

opancerzone BWP 1 i Rosomak. 
Uczniowie zapoznali się także z 
ciekawą ofertą Polskiej Agencji 
Kosmicznej oraz rozmawiali z wy-
kładowcami wojskowych uczelni.  
Oprócz Ministra Obrony Naro-
dowej w uroczystościach brali 

udział m.in. Dowódca Generalny 
Rodzajów Sił Zbrojnych Generał 
Broni Jarosław Mika oraz Inspektor 
Rodzajów Wojsk DGRSZ Generał 
Brygady Sławomir Owczarek. 
Uczniom klasy III wojskowej LO w 
Urlach gratulujemy sukcesu.

Minister Błaszczak wręczył nagrody uczniom Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku z Urli

Artystka ukończyła Studia 
na Wydziale Lekarskim Aka-
demii Medycznej w Krakowie. 
Pracowała na Oddziale Cho-
rób Wewnętrznych w Szpitalu 
Wojewódzkim w Tarnowie.  
W stanie wojennym, wyszła za 
mąż za włoskiego przemysłowca 
i wyjechała z kraju osiedlając 
się najpierw w Monzy, a póź-
niej w Vedano al Lambro koło 
Mediolanu. Jak sama autorka 
konstatuje – „… ale niech nikt 
nie wiąże tego wyjazdu z wielką 
polityką. To była po prostu 
miłość…, a jej owoce to 
dwaj synowie – Fryderyk 
i Ludwik, dla których 
zarówno język polski 
jak i polska kultura nie 
są obce”. Malarstwo 
zafascynowało ją już 

w młodości. Ale tak naprawdę 
zaczęła malować i wystawiać  
w 2003 roku, po śmierci męża. 
Nigdy nie potrzebowała dużo 
snu, więc nocą sięgała po pędzel. 
Malarstwo przyniosło jej sporo 
satysfakcji. Nieoczekiwanie 
posypały się zaproszenia na 
kolejne pokazy. Zaczęła świet-
nie funkcjonować na włoskim 
(i nie tylko) rynku sztuki. Jej 
twórczość — zróżnicowana 
tematycznie, inspirowana co-
dziennością – zaliczana jest do 
pop-artu i fotorealizmu. Wysta-

wy (w Rzymie, Mediolanie i Pa-
ryżu), wyróżnienia (m.in. pod-
czas VII edycji Biennale d’Arte 
Internazionale) i przychylne 
recenzje dostarczały satysfakcji  
i poczucia spełnienia w realizacji 
nowej pasji, jaką coraz mocniej 
stawało się malarstwo. Została 
także członkiem kilku stowa-
rzyszeń artystycznych, m.in. 
Międzynarodowego Związku 
Artystów w Monzy-Brianzy oraz 

Związku Artystycznego CIAC 
w Rzymie. 

W programie wyda-
rzenia znalazł się koncert  
z cyklu – Muzyka Mistrzów  
w Pałacu w Chrzęsnem, pro-
mujący twórczość narodowego 
kompozytora, Władysława Że-
leńskiego, jednego z naszych 
najwybitniejszych twórców mu-
zycznych końca XIX i początku 
XX wieku. Koncert poprowadzili 
z dużym znawstwem - Marta i 
Ireneusz Trybulcowie. W wyda-
rzeniu wzięła udział wybitna ak-
torka Grażyna Barszczewska. 

Zarówno dzieła malarskie 
Aśki Mendys-Gatti, jak i wokal-
no-aktorski koncert, wzbudziły 
zachwyt publiczności Pałacu  
w Chrzęsnem. 

Źródło: Starostwo Wołomińskie

Aśka Mendys 
Gatti zaczęła 
malować i wysta-
wiać w 2003 roku. 
Malarstwo przy-
niosło jej sporo sa-
tysfakcji. Nieocze-
kiwanie posypały 
się zaproszenia na 
kolejne pokazy.

Starosta Wołomiński Kazimierz Rakowski,  
zainaugurował 9 września wystawę  
malarstwa Aśki Mendys-Gatti.

Wystawa malarstwa  
Aśki Mendys-Gatti

pop-art i fotorealizm
 w

 Chrzęsnem

 Zebranych przywitała pre-
zes „Sulejowianek” Anna 
Szewczyk, która prowadziła 
całą imprezę. Wśród licznie 
zgromadzonej publiczno-
ści znaleźli się: wójt Gminy 
Jadów Dariusz Kokoszka 
z żoną, wójt Gminy Stra-
chówka Piotr Orzechowski, 
przewodnicząca Rady Gminy 
Jadów Jadwiga Grabska, pre-
zes Związku Rolników Kółek 
i Organizacji Rolniczych  

w Ostrołęce Barbara Gałązka, 
radna powiatowa Magdale-
na Suchenek, prezes LGD 
Równiny Wołomińskiej Rafał 
Rozpara, dyrektor GOK Łu-
kasz Wójcik, dyrektor CKRiS 
w Tłuszczu Wioleta Kur, pre-
zes Stowarzyszenia Przyjaciół 
Strachówki Krystyna Ołdak, 
skarbnik Gminy Jadów Bar-
bara Wójcik, sekretarz Gminy 
Jadów Sławomir Miąskie-
wicz, prezes GS Jadów Tade-
usz Gołoś, przewodnicząca 
Komisji Kultury i Oświaty 
w gminie Jadów Danuta Ta-
rach oraz zaprzyjaźnieni z 
Sulejowiankami Halina i 
Sławomir Filemonowiczowie. 
Na scenie przy budynku 

biblioteki w Sulejowie za-
prezentowały się: gospody-
nie imprezy – Sulejowianki, 
zespół „Kalinki” z Miąsego, 
Koła Gospodyń Wiejskich  
z Jadwisina i Równego, zespół 
„Jesienne Róże” z Tłuszcza, 
Eko – kabaret, Krzysztof 
Onisk, Klub Seniora „Babki  
z Rodzynkami” z Jadowa, ze-
spół dzieci z Sulejowa w skła-
dzie: Anna Komuda, Alek-
sandra Siebierska, Kacper 
Ordyniak, Szymon Siebierski 
przy akompaniamencie Ada-

ma Kura, sołtys Wujówki 
Marianna Wodzyńska 

z Weroniką Przy-
bysz, Wiktorią Rosą 

i Zosią Przybysz oraz zespół 
„Świtanki” z miejscowości 
Przedświt. Wszystkie wy-
stępujące zespoły otrzymały 
pamiątkowe dyplomy oraz 
statuetki.

Na imprezie nie zabra-
kło również stoisk z jedze-
niem. Serwowano pyszną 
grochówkę, ciasta, chleb ze 
smalcem i ogórkami. Do 
dyspozycji gości był rów-
nież grill i ogródek piwny. 
Po występach artystycznych 
zabawę taneczną poprowa-
dził Adam Kur. 

Na podst. UG Jadów

– Dobry nastrój 
dopisywał 
zarówno 

publiczności, jak 
i występującym 
zespołom, które 

zaprezentowały bogaty 
repertuar i piękne ludo-

we stroje. 

W niedzielę 9 września Kółko Rolnicze „Sulejowianki” 
wraz z Gminą Jadów zorganizowało Przegląd Pieśni 
Ludowej i Patriotycznej dla Kół Gospodyń Wiejskich

Przegląd Pieśni  
Ludowej i Patriotycznej 
w Sulejowie

rozśpiew
any Sulejów
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Lotto Poland Bike  
Maraton w Ząbkach

W niedzielę, 16 wrze-
śnia kolarski peleton 

LOTTO Poland 
Bike Marathon po 

pierwszy raz w 
historii odbył się  

w Ząbkach, które 
były  gospoda-

rzem dwunastego 
już etapu tego-

rocznego cyklu.

Do rywalizacji stanęło 796 miło-
śników jazdy na rowerach górskich  

– Debiut Ząbek na mapie Po-
land Bike okazał się strzałem  
w dziesiątkę. Dopisała frekwencja, a 
trasa została wysoko oceniona przez 
uczestników. Wyścigi przebiegały przez 
malownicze Lasy Drewnickie z 
wykorzystaniem m.in. trasy 
Memoriału Bercika. Było 
technicznie i atrakcyj-
nie – mówi Grzegorz 
Wajs, organizator 
LOTTO Poland 
Bike Marathon

Na dystan-
sie MAX (45 km) 
zwyciężył Bartosz 
Grędziński (Kross 
Staff Team), przed 
Kamilem Kuszmidrem 
(KK Catena Wyszków) i 
Ernestem Kurowskim (AGK 
Nexelo Kurowski Team). Wśród ko-
biet wygrała Katarzyna Radziszewska, 
wyprzedzając Magdalenę Kosko (obie 
z MCP Bike Team) i Izabelę Żesz-
czyńską (Sklep Rowerowy Dirty40). 
Trasę MINI (27 km) najszybciej pokonał 
Kacper Skalski (Absolute Bikes Team), 
finiszując przed Sylwestrem Szturnogą 
(Niewiadów Boro) i Adamem Płoskim 
(T4B Bike Team). W rywalizacji kobiet 
triumfowała Izabela Kamińska (Patnet 
Team), która wyprzedziła Olgę Niewia-
rowską z Warszawy i Martę Bazańską 
(Rafbike.pl Sklep Rowerowy).

Na dystansie FAN (8 km) wśród 
chłopców zwyciężył Mateusz Szcze-
pański (V-Max Mińsk Mazowiecki), 

przed Bartoszem 
Węgrzynowskim 
(Go Sport AK 
Sped Team) i Fi-
lipem Surdykiem 

(Kamyk Radzymin 
MTB Team). W gro-

nie dziewcząt najlep-
sza była Zuzanna Posadzy 

(UKS Kolarz Nadarzyn), 
przed Alicją Surdyk i Natalią 

Dobrzyńską (obie z Kamyk Radzymin 
MTB Team). W Mini Crossie na terenie 
Miasteczka Poland Bike swoje wyścigi 
miały też dzieci w wieku 2-4 i 5-6 lat.

W rywalizacji drużynowej w Ząb-
kach triumfował KK Catena Wyszków, 
przed MGG Dobry Kurs Team i MCP 
Bike Team. Młodzieżową punktację dru-
żynową wygrał Kamyk Radzymin MTB 
Team, przed Warszawskim Klubem 
Kolarskim i Bike Concept. W klasyfikacji 
rodzinnej zwyciężyli Gregorowiczowie, 
przed Surdykami i Grucami. W punkta-
cji Omnium Poland Bike 2018 prowadzą 
Kamil Kuszmider (KK Catena Wy-
szków) i Katarzyna Skura (Jakoobcycles 
BKK Team).

Podczas 
dwunastego 

etapu LOTTO Po-
land Bike Marathon, 

który po raz pierwszy 
odbył się w Ząb-

kach do rywalizacji 
stanęło niemal 800 
miłośników jazdy 

na rowerach 
górskich 

dla zdrowia

Dotychczasowa działalność 
OSiR-u, opierała się w dużej mie-
rze na promowaniu i realizacji za-
dań w zakresie upowszechniania 
kultury fizycznej, sportu szkol-
nego, sportu masowego dzieci  
i młodzieży z gminy Wołomin.

Od miesiąca września 2018r. 
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Hu-
ragan”  w Wołominie przygotował 
specjalną, nową ofertę zajęć zorga-
nizowanych, wychodząc naprzeciw 
potrzebom społecznym mieszkańców 
Wołomina. Oferta skierowana jest do 
mieszkańca w każdym wieku.

Z myślą o naszych najmłod-
szych Klientach, oferujemy zajęci 
gimnastyki korekcyjnej dla dzieci i 
młodzieży. Specjalnie przygotowane 
ćwiczenia i zabawy ruchowe, mają 
działania profilaktyczne w 
walce z wadami postawy. 
Zajęcia odbywają się 
dwa razy w tygodniu, 
o godz. 17.30.

W naszej ofer-
cie nie zabraknie 
również bogatej 
propozycji zajęć 
dla osób dorosłych 
i seniorów.  W każ-
dy wtorek i czwar-
tek, o godz. 18.30, 
zapraszamy wszyst-
kich dbających o Zdrowy 
Kręgosłup. Proponowane 
zajęcia to bezpieczne, profilaktyczne 
i skuteczne ćwiczenia wzmacniające 
mięsnie międzyszkieletowe, odpo-

wiadające za stabilizację i prawidłowe 
funkcjonowanie kręgosłupa. Szcze-
gólnie polecany rodzaj zajęć, osobom 
pracującym w pozycji stojącej lub 
siedzącej.  

Olbrzymim zainteresowaniem 
cieszą się uruchomione od niedawna 
zajęcia  z Pilatesu, Workoutu oraz 
Trx-y. Zajęcia skierowane do kobiet i 
mężczyzn  w każdym wieku, oparte na 
ćwiczeniach wzmacniających, kształ-
tujących i rzeźbiących wszystkie 
partie mięśniowe naszego ciała. 

Spotkania odbywają się trzy razy w 
tygodniu, w poniedziałki o godz. 19.00, 
w środy o godz. 20.00 oraz w piątki  
o godz. 19.00.

Natomiast miłośników brydża 
sportowego, serdecznie zapra-

szamy w każdą środę o 
godz. 17.00.

Wszystkie zajęcia 
zorganizowane, pro-
wadzone są przez 
doświadczoną  
i wykwalifikowaną 
kadrę trenerów i 
instruktorów. 

Bożena Matusiak 
Dyrektor  

Ośrodka Sportu   
i Rekreacji „Huragan" 

w Wołominie

Więcej szczegółów na stronie  
www.osir.wolomin.pl,  

facebook.com/osirwolomin/.

Nowa oferta zajęć  
wołomińskiego OSiR- u

Wakacje już za nami, 
a razem z nimi po-
woli odchodzi lato. 
Tegoroczną jesień 
warto spędzić z 
Ośrodkiem Sportu 
i Rekreacji „Hu-
ragan” w Woło-
minie, który dla 
wszystkich miło-
śników aktywnego 
spędzania czasu 
przygotował nową, 
bogatą ofertę zajęć 
zorganizowanych  
na Ośrodku.

Emocje do ostatnich sekund

Najniższym z możliwych, ale z przebiegu meczu w pełni zasłużonym zwycięstwem 1:0 zakończył się 
kolejny „domowy” mecz Ząbkovii w obecnym sezonie. Tym razem przeciwnikiem była jedenastka lidera 
rozgrywek naszej grupy IV ligi – Ożarowianka Ożarów Mazowiecki. Decydującego o zwycięstwie gola w 
sobotniej rywalizacji strzelił Przemysław Bella po podaniu Daniela Nawrockiego. Należy podkreślić także 
fakt, że w trzecim kolejnym meczu przed własną publicznością nasza drużyna nie straciła bramki.

Już pierwsza akcja ofensywna 
podopiecznych trenera Macieja 
Soroki mogła się zakończyć 
objęciem przez nich prowadze-
nia. Nie upłynęła nawet minuta 
gry, gdy lewym skrzydłem w 
pole karne Ząbkovii przedarł 
się Jakub Pastusiak i wycofał 

piłkę do będącego na dziesiątym 
metrze Krzysztofa Pikusa, który  

w dogodnej sytuacji nie trafił w 
światło bramki. Kolejnych kilka 
minut z perspektywy ząbkowskich 
kibiców także nie wyglądało zbyt 
optymistycznie. Goście umiejętnie 
przerywali akcje ofensywne naszej 
drużyny i błyskawicznie wyprowa-
dzali niebezpieczne kontrataki. 
Aktywni i szybcy skrzydłowi oraz 
wbiegający na dośrodkowania 
Pikus oraz Paweł Jabłoński na-
pędzili sporo strachu naszej for-
macji defensywnej. Taka sytuacja 
trwała około dziesięciu minut, i... 
nagle się uspokoiła. Uważniej-
sza gra w środku pola pozwoliła 
Ząbkowianom unikać prostych 
strat napędzających akcje gości, 
a konsekwentnie budowane akcje 
ofensywne z czasem zaczęły przy-
nosić efekty w postaci stwarzania 
zagrożenia pod bramką strzeżoną 
przez Michała Kłuska. Pierwszą 
dogodną sytuację na strzelenie 
gola dla Ząbkovii miał w 11 minu-
cie meczu Damian Świerblewski, 
który po świetnym prostopadłym 
podaniu Krystiana Lewandowskie-
go znalazł się sam przed bramka-
rzem gości, ale miał problemy z 
opanowaniem piłki i ostatecznie 
„przymierzył” nad poprzeczką. 

Ten sam zawodnik w 32 minucie 
spotkania stanął przed jeszcze 
lepszą szansą na strzelenie pierw-
szego gola po powrocie do drużyny  
z Ząbek. Tym razem wymianę 
krótkich podań przy linii bocznej 
pomiędzy Danielem Kozikiem i 
Danielem Nawrockim, ten ostatni 
zakończył doskonałym „otwierają-
cym” podaniem do wybiegającego 
środkiem boiska pomocnika naszej 

drużyny. Popularny „Świerbel” miał 
do pokonania około czterdziestu 
metrów dystansu oraz osamotnio-
nego bramkarza gości. Ostatecznie 
zdecydował się na strzał z linii pola 
karnego, który rozpaczliwie inter-
weniujący Kłusek zdołał końcami 
palców sparować na aut bramkowy. 
Po zmianie stron sytuacja na bo-
isku nie uległa większej zmia-
nie. Nadal drużyną przejawiającą 
większą determinację i aktywność 

byli Ząbkowianie i przekładało się 
to wprost na stwarzane sytuacje 
podbramkowe. W 54 minucie po 
dośrodkowaniu Świeblewskiego z 
rzutu wolnego Przemysław Bella 
był bliski zdobycia bramki, ale 
jego strzał głową z kilku metrów 
Kłusek instynktownie wybił na 
rzut rożny. Kilka minut później 
na uderzenie spoza pola karne-
go, które ostatecznie okazało się 

minimalnie niecelne, zdecydował 
się Paweł Barzyc, ale w końcu na-
deszła 63 minuta meczu i akcja, 
po której piłka znalazła drogę do 
bramki gości. Jedno z wielu tego 
dnia dośrodkowań Nawrockiego 
w pole karne zdołał umiejętnie 
„zgasić” Kozik, a nadbiegający 
Bella płaskim strzałem skierował 
piłkę do siatki. Odniosłem wra-
żenie, że wyraźnie słyszalny był 
oddech ulgi wśród ząbkowskich 

kibiców. Jak się okazało mylił się 
każdy, kto sądził, że to był koniec 
emocji. Podrażnieni goście ru-
szyli do bardziej zdecydowanych 
ataków i bardzo szybko mogli 
doprowadzić do wyrównania. Już 
dwie minuty po stracie bramki 
dynamiczną akcję prawą stroną 
boiska Łukasz Jarnicki zakończył 
dokładnym podaniem do stojące-
go kilka metrów od bramki Piku-
sa, ale napastnik gości ponownie 
się nie popisał i strzelił wprost w 
Mateusza Matrackiego. W póź-
niejszym okresie gry przyjezdni 
nadal nie ustawali w wysiłkach 
doprowadzenia do remisu. Kilka 
razy pod naszą bramką dochodzi-
ło do bardzo groźnych sytuacji, 
ale jak wiadomo każdy medal ma 
dwie strony. Goście angażując  
w swoje akcje ofensywne coraz 
większą ilość zawodników spra-
wiali, że więcej swobody zyskiwali 
nasi atakujący. Przed wybornymi 
okazjami na strzelenie drugiego 
gola i w konsekwencji „zamknię-
cie” wyniku tej rywalizacji sta-
wali kolejno Konrad Cichowski 
po składnej akcji Nawrockiego 
i Wojciecha Kokoszewskiego, 
Patryk Kozierkiewicz, który 
próbował skierować do bramki 
piłkę odbitą przez bramkarza 
gości po strzale Kokoszewskiego 
oraz Bartłomiej Balcer, który 
w doliczonym czasie gry zde-
cydował się na indywidualną 
akcję, po której minimalnie chy-
bił strzelając niemal dokładnie  
z linii pola karnego.

Krzysztof Krajewski

W miniony weekend trzech zawodników klubu MKS WICHER Kobyłka wzięło udział w Mistrzostwach Polski Juniorów do lat 
18 i 23 w Trójboju Siłowym Klasycznym w Kielcach.  Z zawodów wrócili z dwoma złotymi i jednym brązowym medalem.

Trzy medale kobyłkowskich siłaczy
Pierwszym startującym  w kate-

gorii wagowej do 93 kg i wiekowej 
do lat 18 był zaledwie piętnastoletni 
Krystian Muczyński, który zajął trze-
cie miejsce na podium z wynikiem 
560 kg w trójboju (przysiad - 210kg/ 
wyciskanie leżąc 125kg / martwy ciąg 
225 kg). 

– Warto zaznaczyć, że Krystian 
rywalizował z zawodnikami starszymi 
od siebie o trzy  lata. Krystian ma 
bardzo duży talent do tej dyscypliny 
sportu, co zresztą doskonale wi-
dać po podniesionych kilogramach  
i jeśli będzie nadal rozwijał się  

w  tak szybkim tempie, to w wieku 18 
lat zawalczy na Mistrzostwach Świata 
– powiedział zadowolony z sukcesu 
Krystiana Muczyńskiego, trener sek-
cji trójboju w Wichrze kobyłka, Cezary 
Rzempołuch.

Złote medale zdobyli klubowi ko-
ledzy Krystiana Muczyńskiego. Dawid 
Zaniewski, który startował w kategorii 
wagowej do 120 kg i wiekowej do lat 
23,  z wynikiem 675 kg w trójboju  oraz 
Norbert Jędrzejewski  w kategorii 
wagowej do 59 kg  i wiekowej do 23 lat, 
z wynikiem 365 kg w trójboju.

Źródło: UM Kobyłka

Trener Michał Pulkowski 
może być zadowolony ze 
swoich podopiecznych. W 
obecnym sezonie w trzech 
spotkaniach przed wła-
sną publicznością wygrali 
dwukrotnie. Dokładając do 
tego dwa zwycięstwa i remis 
w meczach wyjazdowych 
złoży się to na trzynaście 
zdobytych punktów i szóstą 
pozycję w ligowej tabeli.

Dawid Zaniewski zdobył złoty medal  osiągając w trójboju wynik 675 kg

Zwycięstwa lokalnych zespołów z IV ligi  
i ligi okręgowej, Wicher liderem

W ostatniej kolejce zmagań ligowych trzy punkty wywalczyły zespoły: Huraganu Wołomin, Ząbkovii Ząbki, Mazura Radzy-
min, Ap Marcovii Marki, Wichru Kobyłka i Marcovii II Marki. Remis odniosła Rządza Załubice, a porażki doznał Huragan II 
Wołomin. Następne spotkania ligowe w wyżej wspomnianych ligach zostaną rozegrane w dniach 22-23 września. 

IV liga, grupa:  
mazowiecka (północ)

Huragan Wołomin, po siedmiu 
kolejkach zajmuje drugą pozycję, 
mając w posiadaniu 18 punktów, 
tj. tyle samo co pierwsza w tabeli 
Ożarowianka Ożarów Mazowiecki.  
W ostatnim meczu ligowym, który 
został rozegrany na wyjeździe, wołomi-
nianie wygrali z Mazurem Gostynin 0:2. 
Po meczu trener Andrzej Greloch po-
wiedział - Przyjechaliśmy do Gostynina  
z dużym respektem mając na uwadze 
trzy ostatnie zwycięstwa Mazura - dwa 
ligowe i jedno w Okręgowym Pucharze 
Polski. Jednak gospodarze szybko 
rozwiali wątpliwości, gdyż w pierwszej 
połowie zdecydowanie w defensywie 
cofnęli się na swoje pole karne i ta 
część meczu była pod naszą kontrolą, 
aczkolwiek nieco brakowało sytuacji. 
Błąd w ustawieniu przy rzucie rożnym 
sprawił, że objęliśmy prowadzenie (...) 
- zauważył szkoleniowiec Huraganu. W 
meczu 8. kolejki rozgrywek, 22 wrze-
śnia o godz. 11:00, piłkarze Andrzeja 
Grelocha będą podejmowali ekipę 
Wkry Żuromin.

Drugi lokalny czwartoligowiec, 
Ząbkovia Ząbki, zajmuje pozycję o jed-
no oczko niżej od Huraganu, plasując 
się na najniższym stopniu podium. 
Na chwilę obecną Ząbkowianie mają  

w dorobku 15 punktów (pięć zwy-
cięstw i dwie porażki). W meczu 7. 
kolejki rywalizacji ligowej piłkarze 
trenera Michała Pulkowskiego pokonali  
u siebie lidera tabeli, Ożarowiankę Oża-
rów Mazowiecki, uzyskując wynik 1:0.  
W kolejnym meczu Ząbkovia zmierzy 
się na wyjeździe z KS-em Łomianki.

Liga okręgowa,  
grupa: Warszawa I

Mazur Radzymin, który przed 
dwoma tygodniami zasiadał w fotelu 
lidera, obecnie zajmuje czwartą po-
zycję (14 punktów). Jedyną porażkę, 
poniesioną do tej pory w tym sezo-
nie, drużyna ta doznała 8 września  

w meczu z ze Świtem II Nowy Dwór 
Mazowiecki, gdzie był wynik 0:1.  
W meczu 7. kolejki rozgrywek ligi 
okręgowej ekipa trenera Macieja Bier-
nackiego pokonała na wyjeździe Legio-
novię II Legionowa aż 0:5. Natomiast 
w najbliższym spotkaniu, 22 września o 
godz. 16:00, radzyminianie będą podej-

mowali drużynę Burzy Pilawa.
AP Marcovia Marki, po zgromadze-

niu 11 pkt., zajmuje siódmą pozycję. 
W niedawnym spotkaniu ligowym, 
16 września, ekipa trenera Macieja 
Wesołowskiego wygrała mecz wyjaz-
dowy z Promnikiem Łaskarzew 0:2. 
W najbliższej kolejce, 22 września o 
godz. 11:00, Markowianie zmierzą się 

na stadionie przy ulicy Wspólnej 12  
w Markach z Mazurem II Karczew.

Klasa A, grupa:  
Warszawa I     

Wicher Kobyłka, z kompletem 
pięciu zwycięstw, jest na pierwszym 
miejscu. W ostatnim spotkaniu Ko-
byłczanie wygrali na wyjeździe z Wisłą 
Jabłonna 1:3. W najbliższej kolejce, 22 
września o godz. 16.00, podopieczni 
trenera Aleksandra Cieślaka zagrają 
mecz wyjazdowy z Marcovią II Marki.

Wspomniana wyżej Marcovia II 
Marki, z dorobkiem 6 pkt., jest na 
ósmej pozycji. W ostatnim spotkaniu 
Markowianie pokonali na wyjeździe 
zespół Huraganu II Wołomin 2:5. 
Natomiast w następnej kolejce będą 
podejmowali Wicher Kobyłka.

Huragan II Wołomin, po wspo-
mnianej porażce, jest 11. W meczu 
6. kolejki, 22 września o godz. 13.30., 
wołominianie będą podejmowali Le-
gion Warszawa.

Drużyna Rządzy Załubice, z 5 
punktami w dorobku, jest 12. W meczu 
5. kolejki załubiczanie zremisowali  
z MKS-em Hutnik Warszawa 3:3. W 
następnej kolejce, 22 września o godz. 
14.00, zagrają na wyjeździe z WKS-em 
Rząśnik. 

Paweł Choim  

Wicher Kobyłka, z kompletem pięciu zwycięstw, jest 
na pierwszym miejscu w klasie A, grupa Warszawa I. 
W ostatnim spotkaniu drużyna z Kobyłki wygrała na 
wyjeździe z Wisłą Jabłonna 1:3. W najbliższej kolejce, 
22 września o godz. 16.00, podopieczni trenera Alek-
sandra Cieślaka zagrają mecz wyjazdowy z Marcovią II 
Marki, która z dorobkiem 6 pkt., jest na ósmej pozycji.  
W ostatnim spotkaniu Markowianie pokonali na wyjeź-
dzie zespół Huraganu II Wołomin 2:5. Natomiast  
w następnej kolejce będą podejmowali Wicher Kobyłka.

Oferujemy 
zajęci gimnasty-

ki korekcyjnej dla 
dzieci i młodzieży. 
Specjalnie przygo-
towane ćwiczenia i 
zabawy ruchowe, 

mają działania 
profilaktyczne w 
walce z wadami 

postawy.
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A! Ogłoszenie drobne 
do rubryk:
Dam pracę

 i Szukam pracy
BEZPłATNE!

Praca - Zatrudnię
Pierwsza praca dla ucznia  

(min. 17 lat)  
roznoszenie ulotek  

pod sądem w Wołominie  
tel. 661 - 27- 50 - 05

Zatrudnię w cukierni w Dąbrówce 
koło Trojan kobiety. Atrakcyjna oferta 
pracy 602 351 430.

Praca 
Szukam Pracy

Mężczyzna bez nałogów, odpowie-
dzialny, doświadczenie w reklamie, 
handlu, pośrednictwie podejmie pracę 
w charakterze tzw. prawej ręki w pro-
wadzeniu firmy, biura, sklepu, osoby 
odpowiadającej za wizerunek firmy lub 
inne propozycje. 513 367 980.

Budownictwo 
Usługi

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

Oferuję tynki maszynowe
wewnętrzne 501 179 548

Nieruchomości 
Sprzedam

Sprzedam działkę budowlaną
Wołomin, ul. Kościelna

BEZPOŚREDNIO
Księga wieczysta, 932 m2

601 173 520

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.

Nieruchomości 
Wynajmę

Mieszkanie w centrum Radzymina 
do wynajęcia. Atrakcyjna cena tel.  
601 963 222.

Usługi - Różne   
Przeprowadzki transport

tel. 500 349 713
Wyszukam oferty dla firm, gabinetów, 
pomogę znaleźć pracę, pomoc w nawią-
zywaniu kontaktów handlowych, akcje 
promocyjne, doradztwo biznesowe 
519 646 574.

Zdrowie 
Uroda

www.wilenskapark.pl

O atmosferze w Radzie Miejskiej a także o pracy radnego w mijającej kadencji, z Piotrem Sikor-
skim, radnym w Radzie Miejskiej w Wołominie rozmawia Teresa Urbanowska.

Po „tamtej stronie torów”

Powstaje nowa dokumentacja dla sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Boryny w Helenowie, w ul. Mińskiej  
w Majdanie i w Mostówce oraz dla sieci wodociągowej w ulicy Racławickiej i drodze dojazdowej w Majdanie. 

Nowa kanalizacja w Wołominie

- Cztery lata temu mieszkańcy 
wybrali Pana do Rady Miejskiej 
w Wołominie. Przypomnę, że w 
Wołominie kandydatów wybierano 
w jednomandatowych okręgach. 
Z moich obserwacji wynika, że 
miało być lepiej – a wyszło nie 
najlepiej. Rada została bowiem 
zdominowana przez jedną siłę 
polityczną. Jak się pracowało w 
takim zespole?
- Zostałem wybrany jako reprezen-
tant osiedla Kobyłkowska i Wołomi-
nek. Nie znaczy to jednak, że tylko 
problemami tych osiedli się inte-
resowałem chociaż problemy całej 
„tamtej strony torów” tj. Północnej 
części Wołomina są mi szczególnie 
bliskie. Nie chciałbym się wypowia-
dać w sprawie układu sił i przełożenia 
na decyzje całej rady bo niczego 
to nie zmieni. Przypomnę jedynie, 
że zgłaszałem do Pani Burmistrz 
i na posiedzeniach komisji jak też 
Rady Miejskiej potrzeby i problemy 
mieszkańców tej, zaniedbywanej 
przez wiele lat, strony torów.  Jako 
radny złożyłem ponad sto pism, 
interpelacji i zapytań a wiele z nich 
udało się zrealizować.
- Co na przykład?
- Wyremontowana została ulica 
Kobyłkowska wraz z chodnikami w 
znacznej części osiedla, którą nikt 
nie interesował się przez poprzed-
nie kilkanaście lat, powstał parking 
wzdłuż ogrodzenia Zespołu Szkół 
Ekonomicznych, który był potrzebny 
i w dużej mierze rozwiązał problem 
parkowania samochodów, wymienio-
ne zostało ogrodzenie „Ekonomika” 
pamiętające jeszcze poprzednią 
epokę, a w obecnej chwili trwa tam 
renowacja płyty boiska, powstał 
nowoczesny plac zabaw, wreszcie 
także stanęły kosze na śmieci i co 
jest nowością – tablica informacyjna 
na, której wywieszam wszelkie ogło-
szenia, wnioski i interpelacje jakie 
składałem dotyczyły też innych ulic 
w mieście i nie tyko ulic.
- A konkretnie o co Pan wnio-
skował?
- W roku 2015 zaprojektowano, a w 
2017 wybudowano nową ulicę Szpi-

talną wraz z odwodnieniem i nowo-
czesnym LEDowym oświetleniem, 
która po modernizacji połączyła 
ulicę Armii Krajowej z Gdyńską.  
Wyremontowano ulicę Kobyłkowską 
od Sasina do Wydziału Komunikacji, 
a także ulicę Krótką, natomiast w  
2017 roku zaprojektowano również 
kolejną z ulic – Parkową. Zabez-
pieczone zostały na nią środki w 
latach kolejnych, a ja wraz z Państwa 
współpracą złożyłem interpelację o 
przyśpieszenie budowy.
Zaprojektowana jest również ulica 
Piłsudskiego na odcinku Armii 
Krajowej – tory kolejowe. Przetargi 

ogłaszane w tym roku nie przynio-
sły rozstrzygnięcia, ale środki w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej 
pozwolą przebudować tę znaczącą 
ulicę.W ostatnich dniach rozpoczęła 
się procedura tworzenia koncepcji i 
projektowania ulicy Polskiej od Armii 
Krajowej aż do Kraszewskiej. 
Wspierałem również inne remonty i 
budowy ulic po naszej stronie torów. 
Do takich ulic zalicza się  Laskowa 
oraz Złota, które są już wybudowane, 
a także inne ulice projektowane w 
chwili obecnej takie jak Rzeszowska, 
Kochanowskiego, Białostocka, Lazu-
rowa, Widna i wspomniana Polska. 
Powstały też ważne elementy infra-
struktury takie jak sala gimnastyczna, 
wraz z przebudową szkoły nr 3 im 
Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz 

parkingi przy kościele Józefa Robot-
nika i przy wspomnianej Laskowej. 
– Dziś powoli zaczynamy już o tym 
zapominać, ale warto na chwilkę 
do tematu wrócić. Znaczną część 
obecnej kadencji zajmowała in-
westycja kolejowa co wywoływało 
wiele emocji, sporów i dyskusji, 
również wśród mieszkańców 
„Zatorza”… 
- To prawda. Dlatego też składając 
liczne wnioski i interpelacje zawsze 
zwracałem uwagę jak ważna jest 
komunikacja ze sobą dwóch części 
Wołomina. Moje interpelacje i zapy-
tania dotyczyły dodatkowych przejść 

podziemnych przy osiedlu Nafta na 
wysokości dawnej ulicy 6-września 
i w ulicy Piłsudskiego,  w miejscu 
dawnego starego przejścia wraz z 
wejściem na peron pociągów przy-
jeżdzających z Warszawy. W poprzed-
nich latach projekt został zaniedbany 
ale nie poddaję się w dążeniu do 
zmiany tego stanu rzeczy. 
W lipcu 2017 roku składałem inter-
pelację w sprawie wejścia na peron 
w stronę Warszawy od strony ulicy 
Piłsudskiego bezpośrednio z chod-
nika biegnącego wzdłuż torów. Z 
pewnością podobne działania czynili 
też inni koledzy z rady i teren przy 
ekranach jest już zaprojektowany i 
jedynie problemy w negocjacjach do-
tyczące przekazania gruntów od PKP 
wstrzymują tę inwestycję. Powinna 

ona bowiem już dawno nastąpić i 
poprawić komfort życia wszystkich 
mieszkańców korzystających z cią-
gów komunikacyjnych. 
  Bardzo ważną dla mnie sprawą 
jako Radnego Rady Miejskiej były 
na pozór prozaiczne i proste sprawy 
zaniedbywane od zawsze takie jak 
kosze na śmieci, ławki na których 
można przysiąść czy oświetlenie i 
dziurawe chodniki. Mam nadzieję, że 
mieszkańcy zauważają iż, staraniem 
obecnej Pani Burmistrz powoli te 
rzeczy zmieniają się po naszej stronie 
a mnie cieszy, że mogę mieć w tym 
swój udział. 
- Wiem, że jest Pan jednym z 
radnych, którzy angażują się w 
Wołomiński Budżet Obywatelsk. 
Dlaczego się Pan w to angażu-
je?i
- Staram się czynnie uczestniczyć w 
Wołomińskim Budżecie Obywatel-
skim, choćby po to, aby zachęcić do 
udziału większą grupę mieszkańców 
Wołomina a warto bo zawsze coś uda-
je się wywalczyć. W roku 2016 odbyła 
się impreza sportowo-rozrywkowa z 
udziałem piłkarzy Legii Warszawa na 
boisku „Ekonomika”.
   W zeszłym roku udało się wy-
grać ważną inwestycję dla poprawy 
bezpieczeństwa na przejściach dla 
pieszych w postaci aktywnych przejść 
na skrzyżowaniach Gdyńska-Sasina, 
Tęczowa-Bratnia i Kościelna przy 
pasażu. W tym roku również brałem 
udział w Wołomińskim Budżecie 
Obywatelskim z kilkoma projektami 
między innym kontynuując poprawę 
bezpieczeństwa na przejściach dla 
pieszych.
- To zapytam na koniec. Z mo-
jej obserwacji wynika, że był 
Pan jednym ze spokojniejszych 
radnych tej kadencji. Choć nie 
była to spokojna kadencja to nie 
wchodził Pan w spory z opozycją. 
Warto było tracić czas na bycie w 
samorządzie?
- Sama pani wie, jaka była atmosfera 
i, że nie była to sielankowa kadencja. 
Ale mimo wszystko uważam, że 
warto było się angażować i chciałbym 
nadal to robić.

– Moje interpelacje i zapyta-
nia dotyczyły dodatkowych 
przejść podziemnych przy 
osiedlu Nafta na wysokości 
dawnej ulicy 6-września  
i w ulicy Piłsudskiego,   
w miejscu dawnego starego 
przejścia wraz z wejściem na 
peron pociągów przyjeżdza-
jących z Warszawy - mówi 
Piotr Sikorski, radny Rady 
Miejskiej w Wołominie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie 
nie zaprzestaje realizacji nowych 
inwestycji. W ramach podpisanej 
umowy z NFOŚ i GW rozpoczyna 
budowę sieci kanalizacji sanitarnej 
w dwóch lokalizacjach tj. ul. Kocha-
nowskiego oraz Al. Niepodległości  
w Wołominie. Spółka już dwu-
krotnie w roku bieżącym ogłaszała 
postępowania na wybór Wykonawcy. 
Niestety w pierwszym przetargu 
oferty przekroczyły zarezerwo-
wane środki, w drugim natomiast 
żaden wykonawca nie złożył oferty. 
Obecnie trwają przygotowania do 
ogłoszenia kolejnego postępowania 
na wybór wykonawcy dla budowy 
sieci kanalizacji sanitarnej w wyżej 
wymienionych ulicach.

Spółka w 2016 roku aplikowała 
również o dofinansowanie w ra-
mach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich. Niestety duża ilość 
złożonych wniosków spowodowała, 
iż nie zostało nam przyznane do-

finansowanie.  Z uwagi na duży 
zakres brakującej infrastruktury na 
terenach wiejskich Gminy Wołomin 
Spółka nie jest wstanie uzupełnić 
tych braków bez pozyskania środków 
zewnętrznych. 

Dla przykła-
du do pozyska-
nia środków w 
ramach PROW 
wytypowane 3 in-
westycje polega-
jące na budowie 
sieci kanalizacji 
sanitarnej w ul. 
Racławickiej w 
Majdanie, ul. 
Rozwadowskie-
go w Ossowie 
oraz w ulicach 
Jaroszewskiej, 
Azaliowej, My-
śliwskiej, Kon-
waliowej, Stokrotki wraz z drogami 
dojazdowymi do ul. Jaroszewskiej 
w Duczkach. Ich koszt to ponad 7,5 

mln zł netto a realizacja ze środków 
własnych nie jest możliwa.

W bieżącym roku zakończyliśmy 
realizację inwestycji polegającej 
budowy sieci kanalizacji sanitarnej w 

ul. Księżycowej 
i Gwiaździstej 
w Zagościńcu. 
Również miesz-
kańcy ul. Mar-
szałkowskiej 
w Wołominie 
niebawem będą 
mogli podłączyć 
nieruchomości 
do sieci kanali-
zacyjnej. A obec-
nie trwają prace 
wykonawcze w 
ul. Słonecznej w 
Lipinkach – pla-
nowany termin 
zakończenia ro-

bót w terenie październik 2018.
Spółka przygotowuje się też do 

dużej inwestycji na terenie miej-

scowości Duczki tj. budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej w  ul. Długiej. 
Uzupełnienie infrastruktury jest 
konieczne przed wykonaniem przez 
Gminę Wołomin nawierzchni.

PWIK opracowuje  dokumentacje 
projektowe  dla sieci kanalizacji sani-
tarnej w ulicy Boryny w Helenowie, w 
ul. Mińskiej w Majdanie i w Mostów-
ce oraz dla sieci wodociągowej w ulicy 
Racławickiej i drodze dojazdowej w 
Majdanie. 

W związku z planowanymi praca-
mi w zakresie budowy i modernizacji 
dróg na terenie Miasta i Gminy  Wo-
łomin, Przedsiębiorstwo projektuje 
infrastrukturę wodociągową i kana-
lizacyjną między  innymi w ulicach: 
Wileńskiej, Sikorskiego i Legionów. 

Również w celu uzupełnienia 
infrastruktury podziemnej, PWiK 
opracowuje dokumentację projekto-
wą dla sieci wod-kan w węźle Czarna 
– Łącznik S8.

Paweł Solis
Prezes PWiK sp. z o.o.

Rozpoczęły się prace przy budowie kanalizacji w ulicy Słonecznej w Lipinkach Zakończona inwestycja na jednej z ulic Zakościńca

W związku z planowany-
mi pracami w zakresie 
budowy i modernizacji 
dróg na terenie Mia-

sta i Gminy  Wołomin, 
Przedsiębiorstwo 

projektuje infrastrukturę 
wodociągową i kanali-
zacyjną między  innymi 
w ulicach: Wileńskiej, 

Sikorskiego i Legionów. 
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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  

 

Wołomin

Radzymin

Marki

 

 

 

ul. Wileńska 40
dyżur nocny

Biuro obsługi klienta: ul. Wileńska 51 bud. A, 05-200 Wołomin

• NAJSZYBSZY INTERNET W MIE�CIE
• GWARANCJA STAŁEJ PRĘDKO�CI

• BRAK LIMIT�W POBIERANIA
• TELEWIZJA HD I TELEFON

PING do 5ms

300
Mb/s

120
Mb/s

800
Mb/s

SUPER SZYBKI INTERNET
SPRAWDŹ JUŻ DZIŚ!

tel. 730 011 070




