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wołomiński Kazimierz Rakowski, 
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raz pierwszy Forum Gospodarcze 
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– Nie będzie żadnych haraczy dla metropo-
lii. (...) Są też inne pozytywne przesłanki 
przemawiające za utworzeniem metro-
polii. Choćby to, że metropolia nie będzie 
objęta „janosikowym”. Gdy utworzymy 

Metropolię Warszawską będzie więcej pie-
niędzy – przekonywał poseł Piotr Uściński 
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Porozmawiajmy
Edward M. Urbanowski

Darujmy sobie politykę. Święta. Ale za miesiąc matury! Więc może tym razem 
porozmawiajmy o przyszłości naszych dzieci i wnuków. Co mają studiować, by 
osiągnęły sukces zawodowy i osobisty? A nie jest to łatwy wybór. Ksiądz i hydraulik 
wiadomo, dadzą sobie radę, ale co z resztą? Sądzę, że powinniśmy z nimi o tym 
porozmawiać, naturalnie, o ile zechcą. Może przy wielkanocnym śniadaniu? Nie 
jest bowiem tajemnicą, że dzisiaj sam fakt ukończenia studiów liczy się już coraz 
mniej. Najwyższa więc pora, byśmy dostosowali nasze wyobrażenia o zdobywania 
wykształcenia do wymagań świata. Tego świata!

Przed kilkoma dniami Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego opublikowało 
raport pt: „Oczekiwania pracodawców wobec absolwentów uczelni wyższych”. 
Jest to praca naukowa oparta na analizie ankiet, jakie wypełnili polscy pracodawcy. 
To pasjonująca lektura! Z raportu wynika, że większość pracodawców wymaga od 
swoich przyszłych pracowników znajomości języków obcych oraz ... specyficznych 
cech osobowościowych, np. zdolności do motywowania siebie, systematyczności, 
łatwości komunikowania się, umiejętności współpracy, opanowania, odporność na 
stres czy odpowiedzialności za wykonywaną pracę. Natomiast nikt już nie mówi o 
wykształceniu zawodowym, bo ponoć to można nauczyć się na szkoleniach, kursach 
czy podglądając innych. Widać też, że coraz istotniejsze są umiejętności techniczne 
związane np. z myśleniem analitycznym 
czy obsługą specjalistycznych programów 
komputerowych.

W grupie kierunków administracyjno-
prawnych od absolwentów wymagana jest 
znajomość języków obcych, opanowanie, 
znajomość branży, umiejętność rozwiązywa-
nia problemów, a także wiedza specjalistyczna. 
Przydatna też jest komunikatywność, systema-
tyczność oraz samodzielność.

Od absolwentów kierunków ekonomicz-
nych pracodawcy oczekują przede wszystkim 
znajomości języków obcych i branży. Szczegól-
ną uwagę zwracają na wiedzę i umiejętności 
wyniesione z praktyk zawodowych. Ponadto 
oczekują wysoko rozwiniętych umiejętności 
analitycznego myślenia i rozwiązywania 
problemów, przy nie mniej wysokich umie-
jętnościach komunikowania się i pracy zespołowej. Mile widziane są też odporność 
na stres, systematyczność i podejmowanie własnych inicjatyw.

Znajomości języków obcych oczekują pracodawcy od absolwentów kierunków 
humanistycznych. Istotną rolę odgrywają też praktyczne umiejętności, znajomość 
branży, oprogramowania komputerowego, a także takie kompetencje jak komuni-
katywność, odporność na stres i samodzielność.

Od studentów kierunków ścisłych pracodawcy oczekują głównie znajomości 
języków obcych i branży, a także specjalistycznej wiedzy, logicznego myślenia oraz 
umiejętności komunikowania się i pracy w zespole.

Cechą pożądaną u absolwentów kierunków społecznych jest przede wszystkim 
umiejętność komunikowania się, dopiero kolejnym aspektem jest znajomość języków 
obcych. Dodatkowo idealny kandydat w tej dziedzinie powinien być odporny na stres, 
motywować siebie oraz posiadać takie cechy osobowościowe, jak kultura osobista, 
odpowiedzialność czy łatwość nawiązywania kontaktów.

Mówiąc krótko, aby nasze dziecko czy wnuczek znalazło dobrą posadę, potrzeba 
… nas, dorosłych. To my winniśmy być dla niego źródłem mądrości. Bo co by nie po-
wiedzieć, świat nie zgłupiał. Świat wciąż ceni ludzi mądrych a nie przemądrzałych.

Na dzień dzisiejszy chyba 
nikt nie potrafi odpowiedzieć 
na pytane: Jak zarządzać ob-
szarami metropolitalnymi? 

Choć jest ono od kilku 
miesięcy zadawane przez róż-
ne środowiska to trudno zna-
leźć w trwających dyskusjach 
konkretnych odpowiedzi. 

Owszem – dyskusja prze-
tacza się przez cały kraj, ale 
padają w niej głównie niewiele 
wnoszące do sprawy ogólniki 
albo wzajemne oskarżenia 
o to czy owo zarówno przez 
koalicje rządząca jak i przez 
opozycję.

Poselska propozycja pro-
jektu ustawy o ustroju miasta 
stołecznego Warszawy cią-
gle wywołuje silne emocje, 
a wśród samorządowców, 
mieszkańców i wielu eksper-
tów również obawy.

Z mieszkańcami spotyka-
ją się posłowie popierający 
wspomniany projekt ustawy 
– w naszym lokalnym przy-
padku jest to poseł PiS Piotr 
Uściński i zarazem staro-
sta wołomiński poprzedniej 
kadencji czy Jan Grabiec, 
poseł PO wieloletni starosta 
legionowski.

Lokalne debaty inicjują 
również wójtowie, burmi-
strzowie i starostowie. W tym 
tygodniu do spektakularnego 
spotkania doszło między in-
nymi w Markach. 

Na 19 kwietnia zapowie-
dziana została przez starostę 

Kazimierza Rakowskiego i 
burmistrz Elżbietę Radwan 
debata w ZS nr 4 w Wołomi-
nie a z pisma od Marszałka 
Województwa Mazowieckie-
go skierowanego do naszej 
redakcji dowiedzieliśmy się, 
że również Marszałek Adam 
Struzik przystąpił do de-
baty: 

„Metropolia, ale jaka?”, 
którą zaplanowano na 26 
kwietnia na Wydziale Zarzą-
dzania Uniwersytetu War-
szawskiego. 

Marszałek zapowiada, że 
w konferencji udział we-
zmą wybitni przedstawiciele 
świata nauki, samorządowcy, 
przedstawiciele organizacji 
pozarządowych, senatorowie 
i posłowie. 

- Liczę także na przyjęcie 
zaproszenia przez pomysło-
dawcę tego projektu Pana 
Jacka Sasina – napisał Mar-
szałek Struzik w zaprosze-
niu rozesłanym również do 
mediów lokalnych.

To dobrze, że rozmawia-
my. Dobrze, że chcemy de-
batować. Szkoda tylko, że w 
podtekście tej dyskusji w wie-
lu z nas tkwi przekonanie, że 
decyzje już zapadły, że strona 
rządowa już zdecydowała jaki 
kształt będzie miała przyszła 
metropolia i kiedy zostanie 
utworzona.

Czy tak jest faktycznie 
przekonamy się wszyscy już 
niebawem.

Metropolia, ale jaka?

Teresa Urbanowska

Mówiąc krótko, 
aby nasze dziecko czy 
wnuczek znalazło do-
brą posadę, potrzeba 
… nas, dorosłych. To 
my winniśmy być dla 

niego źródłem mą-
drości. Bo co by nie 

powiedzieć, świat nie 
zgłupiał. Świat wciąż 
ceni ludzi mądrych a 
nie przemądrzałych.

- Wiem, że na sali są również 
członkowie PO – zaczął spotkanie 
poseł Piotr Uściński, dodając, że 
w związku z projektem dotyczą-
cym Metropolii Warszawskiej jest 
wiele dezinformacji. - Mimo, że 
koalicja PO – PSL rządziła przez 
osiem lat to nie zrobiono nic w 
sprawie wprowadzenia ustawy 
metropolitalnej. Gdyby tą metro-
polie powołano już w 2007 roku, to 
dziś bylibyśmy w całkiem innym 
miejscu – przedstawiał swoje sta-
nowisko na spotkaniu w Markach 
Piotr Uściński poseł ziemi woło-
mińskiej z Ząbek. - Na początku 
mieliśmy takie założenia, że nie 
chcemy zwiększać administracji 
natomiast założenia PO były takie, 
żeby w metropolii dołożyć struk-
tur. Ja wiem, że nasza propozycja 
nie podoba się radnym, wiem, że 
nie podoba się samorządowcom, 
powie nawet więcej – wiem, że 
nie podoba się niektórym radnym 
również z PiS. Ale dziś w powia-
tach podwarszawskich jest ok 
200 radnych i my ta ilość chcemy 
zmniejszyć – mówił do uczestni-
ków spotkania poseł.

Taka argumentacja spotkała się 
z głośną krytyką ze strony znacz-
nej części obecnych na sali, którzy 
zaczęli domagać się szczegółów i 
wyliczeń wśród tej grupy dał się 
odróżnić głos radnego powiato-
wego Arkadiusza Werelicha, który 
miał nawet własny sprzęt nagła-
śniający, co z kolei nie przypadło 
do gustu posła Uścińskiego. - Ja 
wiem, że jest pan radnym powia-
towym i tym przeszkadzaniem 
broni pan swojego stołka jako 
radny. Wiem, że to jest metoda 
naszej opozycji, aby zagłuszać 
nasze wystąpienia – stwierdził 
poseł Uściński zwracając się do 
radnego powiatowego Werelicha. 
Ale podobne zdanie do radnego 
miała większa grupa uczestników 
spotkania, która domagała się od 
posła konkretów. 

Argumentując słuszność utwo-
rzenia Metropolii Warszawskiej 
prelegent przekonywał, że umoż-
liwi ona wspólne zarządzanie 
inwestycjami. - W tej chwili mamy 
taką oto sytuację, że Warszawa 
zarządza różnymi drogami i bez 
względu na to kto jest prezyden-
tem całkiem dobrze sobie z tym 
radzi, natomiast już na granicy 
Warszawy, tam gdzie drogami 
zarządza Marszałek wygląda już 
to znacznie gorzej. Kilka lat temu 
na poziomie Urzędu Marszałkow-
skiego drogami zajmował się ów-
czesny wicemarszałek Krzysztof 
Strzałkowski. Chodziliśmy jako 
samorządowcy, prosiliśmy, ale 
trudno się było dogadać – choćby 
w sprawie drogi 634 – przekonywał 
na spotkaniu w Markach. 

- To pan nie chciał się dogadać 
bo pan jest z Ząbek i to pana nie 
interesowało – ripostował głos 
z sali.

Przez kolejne kilkanaście mi-
nut do dyskusji wkradł się chaos. 
Mieszkańcy próbowali przypo-
mnieć posłowi, że nie przyszli 
tu rozmawiać o innych gminach, 
że interesuje ich głównie to co 
proponowane zmiany oznaczają 
dla Marek. Domagali się również 
konkretów, wyliczeń i symulacji. 
Jednak tego rodzaju informacje 
podczas spotkania nie padły. - Pan 
nie przedstawia żadnych faktów – 
przypominali.

Poseł nie pozostawał dłuż-
ny. - Jeśli macie państwo uwagi 
do organizacji tego spotkania to 
przedstawcie je organizatorom. 
Ja zostałem tu przez nich za-
proszony. W tej części spotkania 
przewidziano czas na moje 
wystąpienie i chciałbym przed-
stawić założenia do wprowa-
dzenia Metropolii Warszaw-
skiej – mówił i ponownie 
zwracając się do radnego 
Werelicha stwierdził: - 
Niech pan przestanie 
patrzeć na problem 
metropolii przez 
pryzmat stołka 
radnego. 

Nie zwracając uwagi na pro-
testy z sali Poseł odniósł się do 
wydarzeń związanych z wyda-
rzeniami w innych gminach i po 
raz kolejny podkreśli, że opozycja 
stosuje metodę dezinformacji. - W 
Legionowie informowano podczas 
referendum za pośrednictwem 
ulotek, że wzrosną podatki. Mó-
wiono o tym, że miasto stanie się 
dzielnicą Warszawy. Ta dezinfor-
macja przeniosła się również na 
inne gminy. W sobotę chodziłem 
po Markach. Rozmawiałem z 
mieszkańcami i co usłyszałem? 
Mieszkańcy mówią, że nie chcą 
być dzielnicą Warszawy. A przecież 
nikt z nas też tego nie chce. Po to 
się z państwem spotykamy, żeby  

to wszystko wyjaśnić, sprostować, 
wytłumaczyć. Bo niby na jakiej 
podstawie miałyby wzrosnąć po-
datki skoro ich wysokość ustala 
rada danej gminy. Nie ma tu 
żadnych racjonalnych argumen-
tów – przekonywał markowian. 
- Nie będzie żadnych haraczy dla 
metropolii. Metropolia będzie 
utrzymywana z pieniędzy powia-
towych, z Warszawy i z powiatów 
podwarszawskich oraz z odpisów 

wynikających z udziałów w podat-
ku z PiT. Są też inne pozytywne 
przesłanki przemawiające za 
utworzeniem metropolii. Choćby 
to, że metropolia nie będzie objęta 
janosikowym. Ogólnie – gdy utwo-
rzymy Metropolię Warszawską 
będzie więcej pieniędzy – prze-
konywał parlamentarzysta.

 Jednak nawet ta optymistyczna 
wizja nie uspokoiła uczestników 
spotkania więc poseł kontynuował 
swoją wypowiedź przekonując, że 
większość obaw pozbawionych 
jest racjonalnych przesłanek. - 
Wiem, że ludzie obawiają się o to, 
gdzie będą załatwiać swoje sprawy. 
Ale my od początku mówimy, że 
chcemy, aby wszystkie starostwa 

stały się filiami urzędu metro-
politalnego, dlatego prowadzimy 
te konsultacje aby zdementować 
wszystkie dezinformacje. Chcę 
państwa zapewnić, że usługi 
publiczne nie oddalą się od miesz-
kańców - zapewniał  

Po kilkudziesięciu minutach 
dyskusja na jakiś czas przybrała 
znacznie spokojniejszy ton. Do 
głosu udało się również dojść 
Jackowi Orychowi, burmistrzowi 
Marek. - To nie jest pierwsze 
spotkanie poświęcone metropolii 
w którym ja uczestniczę. Jednak 
w tym co państwo mówicie i pre-

zentujecie jest wiele niespójności. 
Nie padają żadne wyliczenia. 
Brakuje konkretów – podkreślał 
marecki burmistrz. Porównywano 
tworzenie metropolii śląskiej do 
warszawskiej i zdaniem uczest-
ników zdecydowanie wypada ono 
na niekorzyść Metropolii War-
szawskiej.

Dyskusje na temat metro-
polii toczą się nieprzerwanie od 
kilku tygodni. Na chwilę obecną 
25 samorządów opowiedziało 
się przeciwko projektowi posel-
skiemu. Jedną z osób wyraźnie 
opowiadających się przeciwko 
zaproponowanej reformie samo-
rządów jest Elżbieta Radwan, 
burmistrz Wołomina, która w 

licznych wystąpieniach zwracała 
– podobnie jak burmistrz Orych 
uwagę na niespójność i brak 
jasnych i przejrzystych regulacji 
na bazie których miałaby działać 
Metropolia Warszawska. Autorzy 
projektu krytykę ze strony samo-
rządowców sprowadzają do po-
ziomu obrony stanowisk. Trzeba 
jednak przyznać, że obawy przed 
wprowadzaniem reformy samo-
rządowej w pośpiechu mają wiele 
racjonalnych przesłanek.

Na okres świąteczny debata 
zostaje zawieszona jednak tuż 
po świętach dyskusje będą się 

nadal toczyły. Czeka nas debata 
w Wołominie zaplanowana na 19 
kwietnia jak również konferencja 
organizowana przez Marszałka 
Województwa Mazowieckiego 
Adama Struzika w dniu 26 kwiet-
nia. Z pewnością nie będą to jedy-
ne tego rodzaju spotkania

Teresa Urbanowska   

Jedną z osób wyraźnie 
opowiadających się 
przeciwko zaproponowa-
nej reformie samorządów 
jest Elżbieta Radwan, 
burmistrz Wołomina, która 
w licznych wystąpieniach 
zwracała – podobnie jak 
burmistrz Orych uwagę na 
niespójność i brak jasnych 
regulacji w projekcie

Do głosu udało się 
również dojść Jackowi 
Orychowi, burmistrzowi 
Marek. - To nie jest pierw-
sze spotkanie poświęcone 
metropolii w którym ja 
uczestniczę. Jednak w 
tym co państwo mówicie 
i prezentujecie jest wiele 
niespójności. Nie padają 
żadne wyliczenia - mówił

Argumentacja posła 
Uścińskiego spotkała 

się z głośną krytyką ze 
strony znacznej części 

obecnych na sali, którzy 
zaczęli domagać się 

szczegółów i wyliczeń 
wśród tej grupy dał się 
odróżnić głos radnego 
Arkadiusza Werelicha

We wtorek w Markach odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie 
Metropolii Warszawskiej. Na spotkanie z posłem Piotrem Uścińskim 
przyszło wielu mieszkańców, którzy nie kryli jak wiele obaw mają w 
związku z proponowanymi zmianami. Poseł próbował przekonywać 
do racji autorów projektu jednak większość uczestników spotkania 
miała zdecydowanie odmienne zdanie.

Nie ma  
żadnych  
konkretów

–  Nie będzie żadnych haraczy dla metropolii. Metro-
polia będzie utrzymywana z pieniędzy powiatowych, z 
Warszawy i z powiatów podwarszawskich oraz z odpi-
sów wynikających z udziałów w podatku z PiT. Są też 
inne pozytywne przesłanki przemawiające za utworze-
niem metropolii. Choćby to, że metropolia nie będzie 

objęta „janosikowym”. Ogólnie – gdy utworzymy 
Metropolię Warszawską będzie więcej 

pieniędzy – przekonywał poseł Piotr 
Uściński na spotkaniu w Markach.



Spotkanie w Sali widowisko-
wej Miejskiego Gimnazjum w 
Zielonce rozpoczęło wystąpienie 
starosty Kazimierza Rakowskie-
go, który przywitał zgromadzo-
nych gości. 

Starosta w szczególny sposób 
podziękował za przybycie de-
legacji z Bośni i Hercegowiny: 
ministrowi Petarowi Dokićowi, 
prezydentowi Izby Handlowej z 
Banja Luki Goranowi Racićowi 
oraz dyrektorowi firmy Komsos 
Dusanowi Vjesticy. 

Przewodniczący Tadeusz Re-
dyk krótko podsumował pracę 
Forum w minionych 12 miesią-
cach. 

Przypomniał też o potrzebie 
współpracy pomiędzy samorzą-
dem i przedsiębiorcami, a także 
wskazał na konieczność budo-
wania pozytywnego wizerunku 
powiatu wołomińskiego.

Podczas minionego roku od-
było się szereg spotkań w grupach 
roboczych w których pracowano 
nad kilkoma zagadnieniami do-
tyczącymi zarówno inwestycji 
i spraw związanych z ich prze-
biegiem jak też kwestii promocji 
regionu czy regulacji formalno-
prawnych. Forum miało za zada-
nie przybliżenie przedsiębiorcom 
tych kwestii.

Pierwszy panel rozpoczęła 
Elżbieta Szymanik, zastępca 

dyrektora Mazowieckiej Jed-
nostki Wdrażania Programów 
Unijnych ds. EFS, która omówiła 
europejskie fundusze dla przed-
siębiorców na rozwój istniejącej 
działalności. 

Rolę rzemiosła jako part-
nera społecznego w procesie 
legislacji przedstawił Edward 
Tomasz Połaski, prezes Ma-
zowieckiej Izby Rzemiosła  
i Przedsiębiorczości. 

Uczestnicy Kongresu mogli 
również wysłuchać wystąpienia 
Janusza Piechocińskiego, byłego 
wicepremiera, obecnie Prezesa 
Izby Przemysłowo-Handlowej 
Polska-Azja, który omówił nowe 
wyzwania handlowe stojące przed 
Polską. 

Ta część wydarzenia została 
zakończona przemówieniem 
Petara Dokića, Ministra Prze-
mysłu, Energetyki i Górnictwa 

Republiki Serbskiej w Bośni  
i Hercegowinie. Minister przed-
stawił perspektywy współpracy 
gospodarczej pomiędzy Polską a 
Bośnią i Hercegowiną.

Wykład Andrzeja Sadowskiego, 
prezydenta Centrum im. Adama 
Smitha rozpoczął drugą część 
Kongresu. 

Prezydent rozpatrzył szansę 
Polski na ucieczkę z pułapki 
średniego rozwoju. 

Następnie Marcin Sosiński, 
Geodeta Powiatowy starał się roz-
jaśnić zawiłości ustawy o ustroju 
rolnym.

Burmistrz Tłuszcza, Paweł 
Bednarczyk, jako przedstawi-
ciel zespołu ds. infrastruktury i 
rozwoju zaprezentował zgroma-
dzonym przedsiębiorcom tereny 
inwestycyjny zlokalizowane w 
naszym powiecie. 

Pakiet postulatów Forum 
Gospodarczego Powiatu Wo-
łomińskiego dla usprawnienia 
przepisów omówił Jerzy Mikulski, 
wiceprzewodniczący Rady Powia-
tu i przedstawiciel zespołu ds. 
regulacji prawnych i odbiurokra-
tyzowania administracji. D

Drugi panel zakończył Adrian 
Migoń, prezes zarządu Youth 
Business Poland, który omówił 
rozwój start-upów, firmy i ludzi na 
podstawie doświadczeń YBP.
Źródło: www.powiat-wolominski.pl
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Starosta Kazimierz 
Rakowski w szczególny 
sposób podziękował 
za przybycie delegacji 
z Bośni i Hercegowiny: 
ministrowi Petarowi Do-
kićowi, prezydentowi Izby 
Handlowej z Banja Luki 
Goranowi Racićowi oraz 
dyrektorowi firmy Komsos 
Dusanowi Vjesticy. 

Przewodniczący Tadeusz 
Redyk krótko podsumował 
pracę Forum w minionych 

12 miesiącach. Przypo-
mniał też o potrzebie 
współpracy pomiędzy 

samorządem i przedsię-
biorcami, a także wskazał 

na konieczność budowania 
pozytywnego wizerunku 

powiatu wołomińskiego.

II Kongres Forum Gospodarczego 
Powiatu Wołomińskiego

VIII Gala Liderów Biznesu  
Powiatu Wołomińskiego 

31 marca 2017 roku odbył się II Kongres Forum Gospodarczego Powiatu Wołomińskiego. Wydarzenie 
zorganizowane przez Kazimierza Rakowskiego, starostę wołomińskiego oraz Tadeusza Redyka, 
przewodniczącego FGPW zgromadziło przedsiębiorców i samorządowców z terenu powiatu. 

Dzień po II  Kongresie Forum Gospodarczego Powiatu Wołomińskiego w Hotelu „U Pietrzaków” 
odbyła się Gala Lidera Biznesu Powiatu Wołomińskiego. W tym roku statuetka Lidera Biznesu Po-
wiatu Wołomińskiego wyróznione zostały cztery firmy.

Kapituła w składzie: Piotr Strocz-
kowski - Przewodniczący Kapitu-
ły, Marek Woch, Helena Kusiak, 
Aleksander Cisłak oraz Dariusz 
Szymański po analizie wszystkich no-
minowanych, postanowiła przyznać 
statuetki Lidera Biznesu Powiatu 
Wołomińskiego - 2017 następującym 
firmom: Centrum Multi-Medica 
Sławomir Gurgon”, ,,Piotro-Stal 
Adam Piotr Sikora”, ,,STD Nasiłow-
ski ” i ,,Wadima Producent Bielizny 
Osobistej Sp. z o.o.”

,,Centrum Multi-Medica Sławo-
mir Gurgon” jest placówką medycz-
ną obecną na rynku od 1997 roku. 
Jej misją jest świadczenie usług me-
dycznych na najwyższym poziomie ze 
szczególną troską o dobro i zadowole-
nie Pacjenta. Placówka oferuje swoim 
pacjentom: podstawową opiekę zdro-
wotną, specjalistkę  ambulatoryjną, 
nowoczesne Centrum Stomatologii 
oraz hospitalizację planową. Od 2002 
roku prowadzony jest w niej Oddział 
Zabiegowo-Operacyjny, na którym 
wykonywane są zabiegi planowe z 
krótkotrwałym pobytem Pacjenta na 
oddziale. Większość świadczeń, które 
proponuje Multi-Medica można zre-
alizować bezpłatnie, dzięki umowom 
zawartym z NFZ.

,,Piotro-Stal” Firma od 1996 roku 
stale się rozwija. Inwestuje w kapitał 
ludzki oraz w sprzęt. Głównym 
obszarem jej działalności jest skup 
i sprzedaż złomu stalowego oraz 
metali kolorowych. W jej ofercie 
znajdują się także usługi związane z 

demontażem konstrukcji stalowych, 
z powodzeniem świadczone na tere-
nie całego kraju. 

,,STD Nasiłowski” od 1986 roku 
specjalizuje się w realizacji robót 
budowlanych w zakresie: instalacji i 
sieci gazowych, przyłączy i sieci wo-
dociągowych, przyłączy i sieci kana-
lizacyjnych, robót brukarskich, robót 
bitumicznych, wszelkiego rodzaju 
wykopami np. pod budowę bloków 
lub domów mieszkalnych. Zatrudnia 
wysoko wykwalifikowaną kadrę inży-
nieryjno - techniczną legitymującą 
się odpowiednimi uprawnieniami 
budowlanymi. Posiada silnie rozbu-

dowaną flotę samochodową i dobrze 
rozbudowane zaplecze techniczne. 
,,Wadima Producent Bielizny Oso-
bistej Sp. z o.o.” została założona w 
1994 roku. Jest jedną z wiodących 
polskich firm w branży odzieżo-
wej. Specjalizuje się w produkcji 
bielizny osobistej oraz szerokiego 
asortymentu bluzek damskich na 
skalę przemysłową. Wzornictwo 
WADIMY to kunszt połączony z 
tradycją, a zarazem nowoczesność 
i innowacyjność, fantazja, oryginal-
ność i modna stylistyka. - Dzisiejsze 
spotkanie to okazja  aby przypomnieć 
w kilku słowach o historii organizacji 

przedsiębiorców zgromadzonych na 
okoliczność  przyznania szczególnych 
wyróżnień. Przedsiębiorcy to ludzie 
którzy inwestują i ryzykują swoje 
pomysły i pieniądze, by wciągnąć 
innych do działania – stwierdził Jan 
Myszk, prezes Wołomińskiego Klu-
bu Biznesu, otwierając Galę Lidera 
Biznesu Powiatu Wołomińskiego. O  
znaczeniu i roli przedsiębiorców w 
lokalnej gospodarce mówił starosta 
wołomiński Kazimierz Rakowski, 
który powołał w tej kadencji po raz 
pierwszy Forum Gospodarczego 
Powiatu Wołomińskiego. 

opr. Teresa Urbanowska

Tegoroczni laureaci to trzy firmy działające w Zielonce i jedna na terenie Tłuszcza

www.zyciepw.pl

w nowej odsłoniew nowej odsłonie

Rocznica zrzutu cichociemnych.  
Będą skoki spadochronowe  
i pokaz laserowy

– Na niebie będziemy oglądać trasę przelotu Liberatora 
– samolotu, który transportował żołnierzy cichociem-
nych – z Brindisi (Włochy) przez Belgrad, Budapeszt, 
Kraków, Warszawę, Radzymin do Kołakowa. Świetlna 
animacja przedstawi nam szczegóły operacji, której 
finał rozegrał się w Kołakowie – tak wójt Dąbrówki Ra-
dosław Korzeniewski zapowiada pokaz laserowy, który 
odbędzie się 29 kwietnia w Kołakowie.

Obchody 73. rocznicy zrzutu 
cichociemnych na placówkę odbior-
czą Imbryk w Kołakowie w Gminie 
Dąbrówka zaplanowano na sobotę 
29 kwietnia. Honorowy patronat nad 
obchodami objął Minister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Ma-
riusz Błaszczak.

Główną atrakcją będą skoki spa-
dochronowe w wykonaniu członków 
Związku Polskich Spadochroniarzy, 
w tym żołnierzy Wojsk Specjalnych 
oraz pokaz laserowy. 

Obchody rozpoczną się startem 
2 Nocnego Biegu Terenowo – Prze-
łajowego Weller 2 (taki kryptonim 
nosiła operacja zrzutu cichociem-
nych w Kołakowie w 1944 roku). 
O godz. 17.30 wystartują dzieci  
i młodzież. Po jego zakończeniu, 
o godz. 19.00 zaplanowano skoki 
spadochronowe. O 20.00 wystar-
tuje bieg w kategorii open. Dorośli 
mają do przebycia trasę 7500 m  
z przeszkodami. Regulamin biegu  
i formularz zgłoszeniowy w najbliż-
szym czasie zostaną opublikowane 
na stronie internetowej Gminy 
Dąbrówka.

Pokaz laserowy rozpocznie się 
około 22.00. Zakończy go odpalenie 
czterech punktów pirotechnicz-
nych w kolorach biało-czerwo-
nych symbolizujących czterech 
cichociemnych, którzy wylądowali 
w kołakowskim lesie. W nocy z 9 na 
10 kwietnia 1944 roku na spadochro-
nach skoczyli: ppor. Stefan Bałuk 
„Starba”, mjr Tadeusz Runge „Osa” 
kpt. Henryk Waniek „Pływak” i kpt. 
Benon Łastowski „Łobuz”. 

Podczas tegorocznych obchodów 
symboli będzie więcej. Regulamin 2 
Nocnego Biegu Terenowo – Przeła-
jowego Weller 2 przewiduje w obu 
kategoriach maksymalną liczbę 
uczestników 316. 

Uroczystości urozmaicą wy-
darzenia dedykowane dzieciom, 
młodzieży i dorosłym, m.in. wy-
stawa dot. historii cichociemnych 
i żołnierzy Armii Krajowej, którzy 
odbierali zrzut; wystawa sprzętu 
i ubrań z epoki oraz umunduro-
wania współczesnego żołnierzy 
GROM; park linowy dla najmłod-
szych, projektowanie pocztówek z 
pamiątkowym stemplem czy też 
pokaz gier planszowych. Scenariusz 

uroczystości umiejętnie łączy ele-
menty patriotyczne z elementami 
edukacyjnymi mającymi zapewnić 
dobre spędzenie czasu. 

Obchody rocznicy gromadzą 
mieszkańców Gminy Dąbrówka w 
Kołakowskim lesie od kilkunastu lat. 
Brał w nich udział także ppor. Stefan 
Bałuk. Teraz do Kołakowa chętnie 
przyjeżdża wdowa po podporucz-
niku pani Danuta Bałuk. 

Patronat honorowy: Mariusz 
Błaszczak Minister Spraw We-
wnętrznych i Administracji

Organizator: Wójt Gminy Dą-
brówka 

Współorganizatorzy: Gmin-
ne Centrum Kultury w Dąbrów-
ce, Fundacja SPRZYMIERZENI                             
z GROM, Fundacja im. Cichociem-
nych Spadochroniarzy Armii Krajo-
wej, Fundacja „Skrzydła Chwały”

Partnerzy: Biuro Historii i Trady-
cji Policji KGP, Instytut Pamięci Na-
rodowej, Międzyszkolny Uczniowski 
Klub Sportowy „MUKS Dąbrówka”, 
Publiczne Gimnazjum im. Tade-
usza Kościuszki w Dąbrówce, Klub 
historyczny im. Armii Krajowej w 
Radzyminie, I LO PUL w Woło-
minie.

Partnerzy techniczni: DRON-
PORT, J.D. Inżynieria Ruchu

Patronat medialny: TVP3 War-
szawa, „Policja 997”,  „W Sieci 
Historii”, Radio Fama, „Kurier W”, 
„Moja Gazeta Regionalna”, „Życie 
Powiatu na Mazowszu”.

Gminne Centrum  
Kultury w Dąbrówce

BEZPŁATNA
PomoC 
PrAwNA

Uwaga: obowiązują zapisy telefoniczne 
 

prawo pracy i zagadnienia pracownicze tel.: 502 644 567 
czwartki godz. 18.00-20.00: mecenas Małgorzata Szczawińska, 

prawo gospodarcze, rodzinne, cywilne, tel.: 698 655 256
wtorki godz. 18.00-20.00: Marta Godlewska,

czwartki godz. 16.00-18.00: Karol Ciepielewski
Poradnictwo dla NGO - Punkt Informacyjny "Dowiedz się więcej"

tel.: 664 183 296 
 

Zapraszamy do siedziby 
Mazowieckiego Forum Biznesu, Nauki i Kultury 

w Wołominie ul. Wileńska 36a

Uroczystości urozmaicą wyda-
rzenia dedykowane dzieciom, 
młodzieży i dorosłym, m.in. wy-
stawa dot. historii cichociem-
nych i żołnierzy Armii Krajowej, 
którzy odbierali zrzut; wystawa 
sprzętu i ubrań z epoki oraz 
umundurowania współcze-
snego żołnierzy GROM; park 
linowy dla najmłodszych, 
projektowanie pocztówek  
z pamiątkowym stemplem czy 
też pokaz gier planszowych. 
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Wójt Gminy Dąbrówka
Radosław Korzeniewski

Wszystkim Mieszkańcom 

Gminy Dąbrówka

Życzymy, aby czas Świąt Wielkanocnych 

był okazją do odpoczynku i zadumy,

a także wypełniał Wasze serca nadzieją 

i dodawał sił w realizacji wszystkich zamierzeń.

Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Kaczmarczyk
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OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach  

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, ze zm.)  

Starosta Wołomiński
zawiadamia

o wydaniu w dniu 4 kwietnia 2017 roku dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika  
Pana Rafała Piotrowskiego, decyzji Nr 11pz/2017 znak WAB.6740.14.53.2016,  

opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:  
„Rozbudowie drogi powiatowej nr 4330W na odcinku  

– przejazd PKP w Radzyminie -  Łąki - granica Powiatu Wołomińskiego.”

Działki usytuowania obiektu:
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwe-
stycję na rzecz Powiatu Wołomińskiego, w nawiasach - numery działek po podziale):
ew. nr: 42/7 (42/8, 42/9), 42/5 (42/10, 42/11), 42/3 (42/12, 42/13), 42/1 (42/14, 42/15), 127/6 (127/27, 127/28), 46/21 (46/22, 46/23), 47/21 (47/26, 
47/27), 148/2 (148/20, 148/21), 155/1 (155/2, 155/3), 156/2 (156/6, 156/7), 156/4 (156/8, 156/9), 157/1 (157/2, 157/3), 158/1 (158/2, 158/3), 159/1 
(159/2, 159/3), 161/3 (161/4, 161/5), 161/2 (161/6, 161/7), 162/1 (162/8, 162/9), 162/2 (162/10, 162/11), 163 (163/1, 163/2), 164/1 (164/10, 164/11), 
164/2 (164/12, 164/13), 224/1 (224/2, 224/3), 225/11 (225/26, 225/27), 225/14 (225/28, 225/29), 225/15 (225/30, 225/31), 225/24 (225/32, 225/33), 
225/25 (225/34, 225/35), 225/10 (225/36, 225/37), 225/22 (225/38, 225/39), 225/6 (225/40, 225/41), 226/2 (226/11, 226/12), 226/4 (226/13, 226/14), 
227/2 (227/3, 227/4), 227/1 (227/5, 227/6), 229 (229/1, 229/2) w obrębie 0010 - Łąki, jednostka ew. 143409_5- Radzymin – obszar wiejski,
ew. nr: 5/1 (5/4, 5/5, 5/6), 5/3 (5/7, 5/8), 6 (6/1, 6/2), 33 (33/1,  33/2), 42/3 (42/4, 42/5) w obrębie 0008-01-08, jednostka ew. 143409_4- Radzy-
min – miasto,
ew. nr: 3 (3/1, 3/2), 7 (7/1, 7/2, 7/3) w obrębie 0010-01-10, jednostka ew. 143409_4- Radzymin – miasto,

• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na rzecz Powiatu Wołomińskiego w całości:
ew. nr: 226/8, 393, 42/6, 49 w obrębie 0010 - Łąki, jednostka ew. 143409_5- Radzymin – obszar wiejski,
ew. nr: 75 w obrębie 0002-01-02, jednostka ew. 143409_4- Radzymin – miasto,
ew. nr: 68 w obrębie 0007-01-07, jednostka ew. 143409_4- Radzymin – miasto,
ew. nr: 43 w obrębie 0008-01-08, jednostka ew. 143409_4- Radzymin – miasto,
ew. nr: 9 w obrębie 0010-01-10, jednostka ew. 143409_4- Radzymin – miasto.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję - Starosty Wołomińskiego, 05-
200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od dnia uznania obwieszczenia za doręczone w trybie art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.).

Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 106 
w godzinach przyjęć interesantów  tj. pn. 10-18, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16.

Życzymy zdrowych 

i pogodnych Świąt Wielkanocnych. 

Niech te wyjątkowe dni 

będą pełne wiary, nadziei i miłości.

Oby radosny i serdeczny nastrój 

towarzyszył świątecznym spotkaniom 

w gronie rodzinnym i przyjaciół. 

Robert Roguski

Burmistrz 
Miasta Kobyłka

Ewa Jaźwińska

Przewodnicząca 
Rady Miasta Kobyłka

Ewa JaźwińskaEwa JaźwińskaEwa JaźwińskaEwa Jaźwińska

Przewodnicząca Przewodnicząca Przewodnicząca Przewodnicząca Przewodnicząca Przewodnicząca 
Rady Miasta KobyłkaRady Miasta KobyłkaRady Miasta KobyłkaRady Miasta KobyłkaRady Miasta Kobyłka

Burmistrz Burmistrz Burmistrz Burmistrz 
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Bo w naszym 
przedszkolu jest dobrze

Do dziś pokutuje w Polsce przekonanie, że przedszkole stanowi rodzaj „przechowalni”, w której 
dzieci mają zapewnioną opiekę i wyżywienie.  O tym, jak bardzo krzywdząca jest ta opinia oraz o 
tym, co przedszkole może zaoferować najmłodszym i ich rodzicom z Jolantą Salak – dyrektorem 
Publicznego Przedszkola nr 3 „Skrzat” w Ząbkach rozmawia Aleksandra Olczyk. 

– Od ilu lat pracuje Pani w 
zawodzie?
– Od zawsze chciałam być na-
uczycielem, od dziecka lubiłam 
organizować zabawy dla swoich 
rówieśników. Stąd decyzja o 
podjęciu po szkole podstawowej 
nauki w Studium Wychowania 
Przedszkolnego, następnie stu-
dia pedagogiczne na kierunku 
edukacja początkowa, a później 
studia podyplomowe z zakresu 
reedukacji i gimnastyki korek-
cyjnej oraz zarządzania placów-
kami oświatowymi. W sumie 
w zawodzie jestem od 33 lat, z 
krótkimi przerwami na urlopy 
macierzyńskie.
– Kiedy – w jakim wieku 
dziecko powinno zacząć 
chodzić do przedszkola ? 
I co  daje dzieciom przed-
szkole?
– Moim zdaniem optymalnym 
wiekiem w którym dziecko po-
winno rozpocząć naukę w przed-
szkolu to 2,5 – 3 lata. Biorąc pod 
uwagę obecną sytuację, gdzie na-
dal przeważają rodziny z jednym 
dzieckiem, przedszkole zapew-
nia przede wszystkim kontakty 
z rówieśnikami, dzieci mogą się 
uspołeczniać i rozwijać emo-
cjonalnie. Uczą się wygrywać, 
przegrywać, pokonywać trudno-
ści. Dziecko, które do nas trafi a, 
jest obejmowane całościowym 
wsparciem i opieką.  Zatrud-
niamy nie tylko specjalistów z 
zakresu wychowania przedszkol-
nego, ale również psychologa, 
logopedów, pedagogów specjal-
nych, fizjoterapeutę. Dziecko 
ma możliwość uczestniczenia w 
różnorodnych zajęciach z grupą 

oraz w zajęciach rozwĳ ających 
i korekcyjnych. Szereg zajęć 
odbywa się w ramach prowadzo-
nych przez naszą placówkę kilku 
innowacji pedagogicznych. 
– Co Pani zdaniem oznacza 
dość często pojawiają-
ce się określenie  „dobre 
przedszkole”?
– Według mnie, najlepszym 
jest takie przedszkole w którym 

dziecko jest bezpieczne, gdzie 
są przestrzegane jego prawa, w 
którym uczy się i bawi w atmos-
ferze akceptacji i zrozumienia 
jego indywidualnych potrzeb. 
Gdzie będą rozwĳ ane jego za-
interesowania i uzdolnienia, 
ale też redukowane defi cyty, a 
wszystko to będzie realizowane 
w ramach dobrej współpracy  
rodzicami .
– Czym wyróżnia się Pań-
stwa przedszkole na tle 
pozostałych placówek w 
Ząbkach?

– Wyróżnia nas to, że jesteśmy 
bardzo dużym przedszkolem, w 
którym edukacją i wychowaniem 
objętych jest 400 dzieci. Stawiamy 
na jakość kształcenia i wychowa-
nia. Nasza oferta edukacyjna do-
stosowana jest do różnych potrzeb 
przedszkolaków. Mamy doskonałe 
warunki lokalowe i wyposażenie, 
co powoduje, że zgłasza się do 
nas dużo dzieci z defi cytami roz-

wojowymi, a my jesteśmy w stanie 
zaspokoić ich potrzeby. Ale także 
mamy szereg zajęć rozwĳ ających 
uzdolnienia naszych przedszko-
laków. Obecnie zatrudniamy 49 
nauczycieli i cały czas poszerzamy 
ofertę placówki. Mnóstwo działań 
podejmujemy wspólnie z przed-
szkolami publicznymi prowadzo-
nymi przez miasto Ząbki oraz 
innymi instytucjami na terenie 
miasta, przez co ubogacamy nasz 
pakiet edukacyjno – wychowawczy. 
Chciałabym też podkreślić fanta-
styczną współpracę z rodzicami. 

Rodzice bardzo angażują się w ży-
cie przedszkola, aktywnie uczest-
nicząc we wszystkich przedsię-
wzięciach. Między innymi dzielą 
się swoją wiedzą i umiejętno-
ściami podczas cyklu zajęć dla 
dzieci „Rodzic w roli eksperta”, 
ale także poszerzają kompetencje 
wychowawcze  podczas szkoleń i 
warsztatów prowadzonych przez 
naszych specjalistów w ramach 
„Akademii ze  Skrzata”.
– Jakimi cechami powinien 
legitymować się kompetent-
ny nauczyciel wychowania 
przedszkolnego?
– Przede wszystkim powinien być 
fachowcem w swojej dziedzinie, 
ale musi też być empatyczny, 
kreatywny. Ze względu na to, że 
świat zmienia się bardzo szyb-
ko i zmieniają się też potrzeby 
dzieci, koniecznością jest stałe 
podnoszenie kwalifi kacji. Szalenie 
ważna jest komunikatywność i 
umiejętność nawiązywania relacji. 
Nauczyciel musi być zaangażowa-
ny, identyfi kujący się z placówką 
w której pracuje. Myślę, że po-
winien być również odważnym 
człowiekiem, w naszym zawodzie 
trzeba umieć stawić czoło różnym 
problemom i rozwiązywać je, a nie 
zamiatać pod dywan. Nauczyciel 
wychowania przedszkolnego musi 
umieć współpracować w zespole.  
Jest to szczególnie istotne w tak 
dużej placówce jak „Skrzat”, w 
której wiele uczymy się od siebie 
wzajemnie.   Z takimi właśnie 
ludźmi mam szczęście praco-
wać od 23 lat. To fantastyczny 
zespół składający się zarówno z 
nauczycieli, jak i personelu po-
mocniczego. 

– Dziecko, które do nas 
trafia, jest obejmowane 
całościowym wsparciem 
i opieką. Zatrudniamy nie 
tylko specjalistów z zakresu 
wychowania przedszkolnego, 
ale również psychologa, 
logopedów, pedagogów 
specjalnych i fizjoterapeutę – 
mówi Jolanta Salak, dyrektor 
Publicznego Przedszkola nr 
3 „Skrzat” w Ząbkach.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakre-
sie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze  zm.) zawiadamia 
się, że w dniu 27.02.2017 r., zostało wszczęte postępowanie w spra-
wie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
pn.: „rozbudowa drogi wojewódzkiej nr  634 na odcinku od km 
53+003 (ulica Nowa-Klonowa) do  km 53+476 (ulica Słowicza) 
polegającej na budowie chodnika, zjazdów oraz wlotu skrzyżo-
wania ulicy Słowiczej w  miejscowości Tłuszcz, gmina Tłuszcz, 
powiat wołomiński”. 

Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Województwa Mazowiec-
kiego, reprezentowany przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódz-
kich w Warszawie, działający poprzez pełnomocnika – Pana Adama 
Rosińskiego.
Działki usytuowania obiektu: 
inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Tłuszcz, w  powiecie 
wołomiński:
- w projektowanym pasie drogowym, nienależące do Skarbu Pań-
stwa, do przejęcia pod inwestycję (w  nawiasach numery działek po 
podziale - tłustym drukiem numery działek przeznaczone do przejęcia 
pod inwestycję):
obręb: 0001 Tłuszcz,
działki nr ewid.: 120/3 (120/8, 120/7), 121 (121/2, 121/1), 124 (124/2, 
124/1), 123 (123/2, 123/1), 134/1 (134/8, 134/7), 134/4 (134/6, 134/5), 
135/4 (135/21, 135/20), 135/7 (135/19, 135/18), 136/5 (136/39, 
136/38), 137 (137/2, 137/1), 342 (342/4, 342/3)
- w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia w całości pod in-
westycję:
obręb: 0001 Tłuszcz,
działki nr ewid.: 341/3, 341/4, 132/4, 132/2,
Numery działek będących własnością jednostki samorządu terytorial-
nego, na których będzie realizowana inwestycja:
obręb: 0001 Tłuszcz,
działki nr ewid.: 120/6, 341/5, 501/11,
Numery działek przeznaczone pod budowę/przebudowę dróg innych 
kategorii niewchodzące w  skład projektowanego pasa drogowego:
obręb: 0001 Tłuszcz,
działki nr ewid.: 501/10, 500.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 23  ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron 
przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po  upływie 
czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Ma-
zowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 
00-950 Warszawa, pok. 608 w dniach: pon. – w  godzinach 13.00 
– 16.00, śr. i pt. - w godzinach 8.00 – 12.00, gdzie można składać 
ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy do dnia 
wydania orzeczenia w sprawie.   

WI-II.7820.2.18.2016.EZ

Radosnych Świąt Wielkanocnych, 
spędzanych w wiosennym nastroju 
w gronie rodziny i wśród przyjaciół 

oraz wszelkiej pomyślności w życiu codziennym.

Przewodnicząca Rady 
Gminy Strachówka 

Anna Ołdak

Wójt 
Gminy Strachówka

Piotr Orzechowski

T E C H N I K U M
Geologiczno – Geodezyjno – Drogowe

Kształcimy w zawodach: 
- technik geolog
- technik geodeta
- technik budowy dróg
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Od września NOWE KIERUNKI: 
- technik informatyk  
- technik inżynierii środowiska i melioracji
- technik grafiki i poligrafii cyfrowej

DZIEŃ OTWARTY
25 kwietnia
godz. 17.30

Technikum Geologiczno – Geodezyjno – Drogowe 
w Zespole Szkół Nr 14, ul. Szanajcy 5, 03-481 Warszawa

tel./fax 22 619 47 13                           
zs14@zs14.edu.pl;  www.zs14.pl

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, ze zm.) 

oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
- Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.)

Starosta Wołomiński
zawiadamia 

o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Ząbki, 
reprezentowanego przez Pana Kazimierza Krzemińskiego, 

złożony w dniu 13 lutego 2017 r., zmieniony pismem 
złożonym w dniu 11 kwietnia 2017 r., postępowania 

administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.8.2017 
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej polegającej na: „Rozbudowie drogi 
ul. Zakopiańskiej i ul. Wita Stwosza na odcinku 

od ul. G. Narutowicza do ul. 11-go Listopada wraz 
z budową skrzyżowania 

z ul. Kard. S. Wyszyńskiego w Ząbkach”.
 
Działki usytuowania obiektu:

• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję 
na rzecz Gminy Ząbki w całości:
ew. nr: 38/19, 38/22, 38/24 w obrębie 0004-01-04, jednostka ew. 
143403_1- Ząbki,
ew. nr: 20/10, 20/12, 20/19, 45/1 w obrębie 0009-01-09, jednostka 
ew. 143403_1- Ząbki,

• w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gminy 
Ząbki, niepodlegające przejęciu:
ew. nr: 38/20, 38/14, 38/15, 38/21, 38/23, 38/25, 38/18, 38/9, 38/12, 
38/8, 38/4, 38/6, 38/5, 38/1, 59 w obrębie 0004-01-04, jednostka ew. 
143403_1- Ząbki,
ew. nr: 20/6, 20/7, 20/1, 20/8, 20/9, 20/11, 20/13, 20/14, 20/15, 20/16, 
20/17, 20/18, 45/2, 46/8, 46/9 w obrębie 0009-01-09, jednostka ew. 
143403_1- Ząbki.

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę sieci uzbrojenia 
terenu i innych dróg publicznych, niewchodzące w skład projekto-
wanego pasa drogowego:
ew. nr: 84/3 w obrębie 0002-01-02, jednostka ew. 143403_1- Ząbki,
ew. nr: 36/4, 40/4, 40/1, 40/9, 40/10 w obrębie 0004-01-04, jednostka 
ew. 143403_1- Ząbki,
ew. nr: 42/2, 42/4, 46/5, 47 w obrębie 0009-01-09, jednostka ew. 
143403_1- Ząbki,
ew. nr: 1, 141/1 w obrębie 0014-01-14, jednostka ew. 143403_1- 
Ząbki.

Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia 
inwestycyjnego można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w 
Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter, pokój 
nr 106 w godzinach przyjęć interesantów  tj. pn. 10-18, wt. 12-16, śr. 
8-16, czw. 12-16, pt. 8-16, gdzie można również zgłosić ewentualne 
uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks po-
stępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.) 
doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia.
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Zniżka za dowód w Ząbkach

Zapoczątkowana w czerwcu 2010 roku samorządowa akcja „Zniżka za dowód” przyciąga w 
Ząbkach coraz więcej firm. Podczas dorocznej uroczystej gali burmistrz Robert Perkowski z za-
stępcą Arturem Murawskim wręczyli „nowym” pamiątkowe grawertony. Wśród uhonorowanych 
przez władze miasta przedsiębiorstw znalazła się firma BHP Sędek Jarosława Sędka. 

– Co Pana skłoniło do przy-
stąpienia do akcji „Zniżka za 
dowód”?
– Powodów przystąpienia do 
akcji „Zniżka za dowód” było 
kilka. Przede wszystkim bardzo  
podoba mi się sama idea akcji, 
wspieranie się wzajemnie lokal-
nej społeczności, w której na co 
dzień żyjemy. 
Chciałem w ten sposób pokazać 
swoje zaangażowanie w moje 
miasto. Staram się też działać 
społecznie, jestem instruktorem 
piłki nożnej i asystentem trene-
ra drużyny młodzików Dolcan 
Ząbki - Cezarego Michalczyka. 
Obecnie w ramach akcji „Kibicuj 
z klasą” organizujemy wyjście na 
mecz Legii Warszawa z Koroną 
Kielce.
– Czy Pana zdaniem mieszkań-
cy Ząbek wybierając usługo-
dawcę zwracają uwagę na to 
czy firma jest uczestnikiem 
akcji „Zniżka za dowód” czy 
ma to dla nich raczej drugo-
rzędne znaczenie?
– Jest duże grono osób, które już 
na początku rozmowy zaznacza-
ją, że są z Ząbek i będą chciały 
skorzystać z rabatów przysłu-
gujących im w ramach „Zniżki 
za dowód”. Sam korzystam ze 
zniżek u różnych naszych przed-
siębiorców. Jeżeli wcześniej nie 
znalazłem informacji o tym czy 
biorą udział w akcji, dopytuję o 
to już na miejscu.
– Czy udział w tej coraz popu-
larniejszej inicjatywie lokal-
nego samorządu ma wpływ 
na wyniki prowadzonej przez 
Pana firmy?

– Zdecydowanie tak. Nawet spo-
tkanie z cyklu „Rozmowy o go-
spodarce”, na którym wręczano 
podziękowania za przyłączenie się 
do akcji „Zniżka za dowód” było dla 
mnie doskonałą sposobnością do 

nawiązanie nowych kontaktów biz-
nesowych. Dzięki samej akcji, także 
pozyskałem nowych klientów.
– Specjalizuje się Pan w pro-
blematyce bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Jaki jest poziom 
świadomości zagadnień zwią-
zanych z BHP wśród lokalnych 
przedsiębiorców?

– Niestety bywa z tym różnie, 
aczkolwiek ta świadomość rośnie z 
roku na rok. „BHP-owiec” nie jest 
już traktowany jako zło konieczne, 
coraz częściej jest postrzegany jako 
inwestycja, która może przynieść 

wymierne korzyści dla przedsię-
biorstwa.
– Co Pana zdaniem należałoby 
zrobić, aby BHP przestało być 
przez pracodawców traktowane 
nieco po macoszemu? 
– Tak jak mówiłem to się pomału 
zmienia. Młode pokolenie pracowni-
ków ma większą świadomość i nieco 

inne podejście do pracy. Podnoszenie 
świadomości pracodawców przez 
szkolenia, konferencje czy ulotki 
także zaczyna przynosić pozytywne 
efekty.  Akcje informacyjne jak na 
przykład konkursy organizowane 

przez Państwową Inspekcję Pracy czy 
program prewencyjny ZUS, z którego 
można pozyskać dotację na poprawę 
bezpieczeństwa na pewno stanowią 
dużą zachętą do tego, aby w firmach 
pracowało się bezpieczniej.
– Dziękuję za rozmowę, życzę wielu 
sukcesów i bezpiecznej pracy.

Rozmawiała Aleksandra Olczyk

– Jest duże grono osób, 
które już na początku 
rozmowy zaznaczają, że są 
z Ząbek i będą chciały sko-
rzystać z rabatów przysługu-
jących im w ramach „Zniżki 
za dowód”. Sam korzystam 
ze zniżek u różnych naszych 
przedsiębiorców. Jeżeli 
wcześniej nie znalazłem 
informacji o tym czy biorą 
udział w akcji, dopytuję o to 
już na miejscu. Nawet spo-
tkanie z cyklu „Rozmowy 
o gospodarce”, na którym 
wręczano podziękowania 
za przyłączenie się do akcji 
„Zniżka za dowód” było dla 
mnie doskonałą sposobno-
ścią do nawiązanie nowych 
kontaktów biznesowych – 
mówi Jarosław Sędek
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Wypadek komunikacyjny?  
Czego może żądać poszkodowany 
(szkody na osobie).
Mariusz Astasiewicz 
radca prawny

Minione święta, prócz tej ciepłej, 
rodzinnej i duchowej atmosfery, nie-
stety jak co roku, posiadały również i tę 
ciemną stronę, mianowicie wypadków 
komunikacyjnych. I choć żadne pienią-
dze nie są w stanie zrekompensować 
bólu i cierpienia poszkodowanych, to 
warto mieć na uwadze, że każda szko-
da powinna być zrekompensowana, 
istnieją ku temu podstawy prawne i 
specjalne środki. 

W dzisiejszej notce przedstawię 
krótką prezentację świadczeń przysłu-
gujących poszkodowanym i ich bliskim 
w związku z wypadkiem komunika-
cyjnym. W przypadku szkody, należy 
ją zgłosić do zakładu ubezpieczeń 
sprawcy szkody i żądać świadczeń z 
jego polisy OC. Ustawa o ubezpiecze-
niach obowiązkowych (…) przewiduje 
tzw. zasadę pełnego odszkodowania, 
które ma rekompensować zwrot przez 
ubezpieczyciela wszelkich wydatków 
koniecznych i potrzebnych do usunię-
cia szkody i jej skutków.

Odszkodowanie – przysługuje w 
razie uszkodzenia cała lub wywołania 
rozstroju zdrowia i obejmuje wszel-
kie wynikłe z tego powodu koszty, 
między innymi koszty leczenia: wizyt 
lekarskich (także poza NFZ), badań, 
zabiegów, rehabilitacji, przyrządów 
medycznych, ortopedycznych, wspo-
magających, lekarstw, dojazdów do 
placówek medycznych, opieki osób 
bliskich, koszty ich dojazdów, koszty 
zaleconej diety. Na żądanie poszkodo-
wanego sprawca (ubezpieczyciel) po-
winien wyłożyć z góry sumę potrzebną 
na koszty leczenia. Ponadto, jeżeli na 
skutek wypadku poszkodowany zosta-
nie inwalidą, odszkodowanie obejmuje 
także sumę potrzebną aby przygotować 
poszkodowanego do innego zawodu.

Renta – mimo, iż kojarzona z ZU-
Sem – jest formą stałej lub okresowej 
rekompensaty – jeżeli poszkodowany 
utracił całkiem lub częściowo zdolność 
do pracy zarobkowej albo jeżeli zwięk-
szyły się jego potrzeby lub zmniejszyły 
widoki powodzenia na przyszłość. 
Renty można domagać się więc w 
tych przypadkach od ubezpieczyciela 
z OC sprawcy. Jeśli w chwili wydania 
wyroku szkody nie da się dokładnie 
ustalić, poszkodowanemu może być 
przyznana renta tymczasowa. Z waż-
nych powodów poszkodowany może 
żądać zamiast renty lub jej części 
jednorazowego odszkodowania, często 
wtedy, gdy poszkodowany stał się inwa-
lidą, a takie odszkodowanie ułatwi mu 
wykonywanie nowego zawodu.

Zadośćuczynienie- często mylo-
ne z odszkodowaniem – jest formą 
finansowej rekompensaty za doznany 
ból fizyczny i cierpienie psychiczne, 
czyli negatywne uczucia przeżywane 
w związku z cierpieniami fizycznymi 
lub następstwami uszkodzenia ciała 
czy rozstroju zdrowia w postaci np. 

zeszpecenia, wyłączenia z nor-
malnego życia itp. Jego wyso-
kość nie może stanowić zapłaty 
symbolicznej, lecz musi przed-
stawiać jakąś ekonomicznie 
odczuwalną wartość.

Śmierć poszkodowanego:
Jeżeli wskutek uszkodzenia 

ciała lub wywołania rozstroju 
zdrowia nastąpiła śmierć po-
szkodowanego, ubezpieczyciel 
(sprawca) powinien zwrócić 
koszty leczenia i pogrzebu temu, kto 
je poniósł. Najbliższym członkom 
rodziny zmarłego przysługiwać może 
także stosowne odszkodowanie, jeżeli 
wskutek jego śmierci nastąpiło znacz-
ne pogorszenie ich sytuacji życiowej. 
Śmierć osoby bliskiej powoduje z 
pewnością cierpienie psychiczne z 
powodu zerwanych więzi, dlatego Sąd 
może przyznać najbliższym członkom 
rodziny zmarłego odpowiednią sumę 
tytułem zadośćuczynienia pieniężne-
go za doznaną krzywdę.

Renta – jeśli osoba, dla której 
zmarły płacił (zobowiązany był pła-
cić) alimenty, bliski ten może żądać  
renty obliczonej stosownie do potrzeb 
poszkodowanego oraz do możliwości 
zarobkowych i majątkowych zmarłego 
przez czas prawdopodobnego trwania 
obowiązku alimentacyjnego. Takiej 

samej renty mogą żądać inne osoby 
bliskie, którym zmarły dobrowolnie 
i stale dostarczał środków utrzyma-
nia, jeżeli z okoliczności wynika, że 
wymagają tego zasady współżycia 
społecznego.

Świadczenia te przysługują nie 
tylko w przypadku szkód komunika-
cyjnych, ale wszelkich szkód wyni-
kających z czynów niedozwolonych. 
W przyszłym tygodniu przedstawię 
świadczenia przysługujące w związku 
ze szkodą w mieniu. 

RAdCA PRAWNY
MARIuSZ ASTASIEWICZ

 Kancelaria Radcy Prawnego 
ul. Wojska Polskiego 1 lok. 1.05 

05-091 Ząbki 
tel. 694 315 734

W przypadku szkody, należy 
ją zgłosić do zakładu ubez-
pieczeń sprawcy szkody 
i żądać świadczeń z jego 
polisy OC. Ustawa o ubez-
pieczeniach obowiązkowych 
(…) przewiduje tzw. zasadę 
pełnego odszkodowania, któ-
re ma rekompensować zwrot 
przez ubezpieczyciela wszel-
kich wydatków koniecznych 
i potrzebnych do usunięcia 
szkody i jej skutków.
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Wizje plastyczne – I miejsce – Katarzyna Kowalczyk

Recytacja I miejsce – Anna Sobotka

Poezja Śpiewana – I miejsce – Anna Ostrowska 

Zorganizowało go III LO im. Jana 
Pawła II w Wołominie oraz Starostwo 
Powiatu Wołomińskiego w Wołominie. 
Odbył się on pod patronatem Starosty 
Wołomińskiego i LGD Równiny Wo-
łomińskiej

Celem konkursu jest popularyzacja 
poezji współczesnej, popularyzacja 
twórczości Jana Pawła II, krzewienie 
wśród młodzieży idei  i wartości gło-
szonych przez Jana Pawła II, rozwijanie 
współpracy pomiędzy powiatowymi 
szkołami ponadgimnazjalnymi i innymi 
placówkami kulturalnymi oraz promo-
cja uzdolnionych uczniów.

Organizatorzy skierowali go do 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
powiatu wołomińskiego. 

Uczestnicy konkursu w kategorii 
„RECYTACJA” prezentowali po jed-
nym utworze z poezji współczesnej 
odnoszącej się do wartości głoszonych 
przez Jana Pawła II, takich jak np.: dom, 
rodzina, życie, miłość, wiara, nadzieja, 
przyjaźń, wolność, ojczyzna, pokój itp. 
Takie same kryteria miały zastosowa-
nie w przypadku kategorii „POEZJA 
ŚPIEWANA

Nie zabrakło też kategorii pla-
stycznej, która również odnosiła się 
do tych samych wartości  „WIZJA 
PLASTYCZNA” na konkurs każdy 
uczestnik przygotował jedną pracę 
plastyczną będącą ilustracją wybranego 
utworu z poezji współczesnej odnoszą-
cego się do wartości głoszonych przez 
Jana Pawła II. Uczestnicy składali prace 
wykonane dowolną techniką. Do każdej 
dołączali wydrukowany wiersz (format 
A4), którego praca jest ilustracją. 

W jury konkursu zasiadali: - Prze-
wodniczący komisji - Andrzej Zby-
szyński (Przewodniczący Komisji 
Przewodniczący Komisji Dziedzictwa 
Narodowego i Kultury w Radzie Po-
wiatu Wołomińskiego) oraz członkowie 
Komisji: Sylwia Krzywda – dyrygentka 
Chóru Komendy Stołecznej w War-
szawie i wołomińskiego chóru Sentito, 
pedagog śpiewu w Prywatnej Szkole 
Muzycznej I i II stopnia im. W. Lu-
tosławskiego w Wołominie; Gabriela 

Czarnecka – malarka, przedstawicielka 
Mazowieckiego Forum Biznesu, Nauki 
i Kultury; Izabela Bochińska – Dyrektor 
Biblioteki Miejskiej im. Z. Nałkowskiej 
w Wołominie; Ks. Witold Gajda  - Pro-
boszcz Parafii MB Częstochowskiej w 
Wołominie; Emilia Woźniak z Wydziału 
Edukacji Starostwa Powiatowego. Kon-
kurs prowadziła Barbara Kowalczyk 
– Gręda – polonistka z III LO im. Jana 
Pawła II w Wołominie.

Wyniki konkursu: Kategoria recy-
tacja: I miejsce – Anna Sobotka – ZS 
im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu; II 
miejsce – Julia  Gietka – III LO im. Jana 
Pawła II w Wołominie; III miejsce – Iza 
Pólkowska – ZS im. K. K. Baczyńskie-
go w Tłuszczu; wyróżnienie – Julia 
Wiśniewska – IV LO w ZSE im. S. 

Staszica w Wołominie. Kategoria Poezja 
Śpiewana: I miejsce – Anna Ostrowska 
– III LO im. Jana Pawła II w Wołominie; 
II miejsce – Oskar Pietrzak – III LO im. 
Jana Pawła II w Wołominie; III miejsce 
– Maria Matusiak – ZS im. K.K. Ba-
czyńskiego w Tłuszczu; wyróżnienie 
– Weronika Kostrzewa – Technikum 
Ekonomiczne w ZSE im. S. Staszica w 
Wołominie. Kategoria Wizje plastyczne: 
I miejsce – Katarzyna Kowalczyk – III 
LO im. Jana Pawłą II w Wołominie; 
II miejsce – Anna Dudzik – ZS im. 
K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu; III 
Miejsce – Maciej Białek – ZS im. K. K. 
Baczyńskiego w Tłuszczu, wyróżnienie 
– Klaudia Kostrzewa – III LO im. Jana 
Pawła II w Wołominie.

Celem konkursu  
jest popularyzacja poezji 
współczesnej i twórczo-
ści Jana Pawła II,  
oraz krzewienie  
wśród młodzieży idei 
i wartości głoszonych 
przez Jana Pawła II

powiat

Katarzyna Jamróz  gra 
główną rolę w spektaklu 
„Piaf” wystawianym w Te-
atrze Powszechnym w Ra-
domiu. Jakość tego przed-
stawienia w reżyserii Toma-
sza Dutkiewicza zbudowana 
jest na głębi artystycznych 
zdolności Kata-

rzyny Jamróz. To ona swoim 
głosem i aktorstwem two-
rzy niepowtarzalny klimat 
klasycznych już utworów 
muzyki popularnej. W swo-
im recitalu Kasia śpiewa 
utwory właśnie z tego spek-
taklu. 

Część druga koncertu 
będzie podróżą sentymen-
talną przez losy innych, 
wielkich kobiet. Jest więc 
spotkanie z Dalidą, Anną 
Jantar, Hanką Ordonówną, 
Evą Cassidy, Judy Garland, 
Agnieszką Osiecką…

Katarzyna Jamróz scenę 
ma we krwi. Zadebiutowała 
na niej już w wieku 6 lat. 
Na scenie Teatru Muzycz-
nego w Gliwicach zagrała... 
Cypiska, syna rozbójnika 
Rumcajsa. 

Jak czytamy na porta-
li interia.film potrzebne 
było dziecko, które ma 
krótkie włosy, umie tań-
czyć i nie boi się sceny. 
A dla Katarzyny Jamróz gra-
nie i śpiewanie zawsze było 
oczywiste. Wychowała się w 

artystycznej rodzinie. 
Dziadek Augustyn 
muzykował na róż-
nych instrumen-
tach. 

Mama Basia, 
absolwentka Aka-
demii Muzycznej w 
Katowicach, uczyła 
w szkole muzycz-

nej, ciocia, która jest po me-
dycynie, grała na skrzypcach, 
a babcia śpiewała.

Tuż po świętach Ka-
tarzyna Jamróz zawita do 
Zielonki a na spotkanie z 
nią serdecznie zaprasza 
Ośrodek Kultury i Spor-
tu . Spotkanie z artyst-
ką odbędzie się w sobotę 
22 kwietnia 2017 o godz. 
18:00.Bilety w cenie 15 zł 
dostępne w sekretariacie 
OKiS, ul. Łukasińskiego 
1/3, pokój 27.

Nie mamy sta-
łego wsparcia 
od lokalnych 

instytucji - dla-
tego ten 1%, jak i każde 
środki, są dla nas bardzo 

ważne i potrzebne. 
Przede wszystkim po-

trzebujemy na opłacenie 
profesjonalnego reżysera 

i transport scenografii

Scena pod dębami” w OKiS Zielonka zaprasza w 
kwietniu na koncert Katarzyny Jamróz, aktorki i 
piosenkarki, członkini zespołu artystów krakow-
skiego kabaretu Loch Camelot.

Katarzyna Jamróz na 
„Scenie pod dębami”

klasycznie i m
uzycznie

Komputerowy 
ćpun

Krzysztof Piersa, pasjonat gier komputerowych, 
uwielbia fantastykę w każdej formie i jak pisze 
na swojej stronie internetowej, jest szczęśliwym 
człowiekiem i spełnia swoje marzenia.

jak w
yjść z w

irtualnego św
iata

Krzysztof Piersa to 
nie tylko pasjonat gier 
komputerowych ale jest 
również autorem książ-
ki pt.  „Komputerowy 
ćpun”, w której opisuje 
swoją historię walki z 
nałogiem.

Gr y  komputerowe 
i surfowanie po sieci 
to jedno z niebezpie-
czeństw naszych cza-
sów, czyhające nie tylko 
na dzieci i młodzież. 
Nałogowi temu ulegają 
również ludzie dorośli.

Podczas spotkania 
autorskiego z młodzie-
żą z gminy Wołomin, 
Krzysztof Piersa na 
własnym przykładzie 
opowiedział, o tym jak 
radzić sobie z proble-
mem uzależnienia od 

gier komputerowych i 
odzyskać kontrolę nad 
własnym życiem. 

Udzielił równie po-
rad, które w istotny spo-
sób pomagają, osobom, 
które żyją w otoczeniu 

gracza. Temat wzbudził 
wielkie zainteresowanie 
wśród młodzieży. 

W czasach kiedy nie-
mal każdy ma dostęp do 
komputera i Internetu, 
co sprzyja zatraceniu się 
w wirtualnym świecie, 
warto czasem przeana-
lizować to co dzieje się 

nie tylko z 

nami ale i wo-
kół nas. Dlatego też tym 
bardziej trzeba być świa-
domym zagrożeń, jakie 
niesie ze sobą postęp 
technologiczny. 

Krzysztof Piersa jako 
człowiek biegły w po-
ruszaniu się w świecie 
gier i internetu, jak nikt 
inny zna korzyści ale i 
niebezpieczeństwa, ja-
kie niesie ze sobą świat 
wirtualny.  

Krzysztof Piersa 
jako człowiek bie-
gły w poruszaniu 
się w świecie gier  
i internetu, jak nikt 
inny zna korzyści ale 
i niebezpieczeństwa, 
jakie niesie ze sobą 
świat wirtualny.  

Jan Paweł II prawdziwy  
autorytet młodzieży

Regionalna Wycinanka Wielkanocna 

Finał III  Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Jan Paweł II – Prawdziwy Autorytet Młodzieży” 
Wołomin 2017 odbył się w środę 12 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wołominie. Kon-
kurs został przeprowadzony w trzech kategoriach

Wernisaż wystawy Regionalna Wycinanka Wielkanocna odbył się w dniu 29 marca 2017 r. Podczas 
spotkania z bywalcami kobyłkowskiego MOK-u Gabriela Czarnecka, autorka wycinanek przepro-
wadziła również warsztaty w ramach których członkowie KUTW próbowali swoich sił i tworzyli 
pod okiem artystki własne wycinanki.

Wystawę Regionalna Wycinan-
ka Wielkanocna można jeszcze 
oglądać do 20 kwietnia. Trzeba 
przyznać, że jest na czym „oko 
zawiesić” bowiem wycinanki Ga-
brieli Czarneckiej charakteryzują 
się różnorodnością formy i wiel-
kością. Są wśród nich jednobarw-
ne i spokojne w swoich kształtach 
ale są też mieniące się kolorami i 
ekspresyjnymi kształtami.

Gabriela Czarnecka, jak sama 
podkreśla, wycinanką zajmuje się 
od zawsze. – Ta forma „artystycz-
nego wyżycia się” towarzyszyła 
mi od wczesnego dzieciństwa. W 
dużej mierze pewnie dlatego, że 
w czasach powojennych, z uwagi 
na niskie koszty, była jedyną do-
stępną dla mnie formą tworzenia 
– opowiada.

Dziś wycinanki Gabrieli Czar-
neckiej to duże wielkoformatowe 
prace przedstawiające motywy 
roślinne, zwierzęce, geome-
tryczne ale też scenki rodzajowe. 
Prace te wycinankarka tworzy z 
wyobraźni. – Nigdy nie używam 
ołówka. Biorę arkusz papieru, 

nożyczki lub skalpel i wycinam. 
To co potrzebne zostaje a to, co 
zbędne wyrzucam i tak powstają 
moje prace – opowiada słucha-
czom prowadząc warsztaty.

W kobyłkowskim MOK-u 
otwarciu wystawy towarzyszyły 

warsztaty wycinankarskie na 
zaproszenie słuchaczy Kobyłkow-
skiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Uczestnicy z wielkim 
zaangażowaniem tworzyli swoje 
wielkanocne wycinanki. Z in-
formacji jakie dotarły do naszej 

redakcji wynika, że zajęcia spodo-
bały się na tyle, że uczestnicy 
spotkają się na zajęciach przed 
świętami Bożego Narodzenia. 
Będą wówczas wycinać i tworzyć 
obrazki związane z tym świętem.

Teresa Urbanowska

Warsztaty z Gabrielą Czarnecką, autorką wystawy Regionalna Wycinanka Wielkanocna w MOK Kobyłka 

www.zyciepw.pl
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Klub Sportów Walki KYOKUSHIN zaprasza na 
VIII Junior KYOKUSHIN CUP w Ząbkach. Turniej 
odbędzie się w sobotę 22 kwietnia.

VIII Turniej Karate 
w Ząbkach

Tuż po Świętach Wiel-
kanocnych, na sali spor-
towej Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Ząbkach, przy ul. 
Piłsudskiego 35 odbędzie 
się VIII Junior KYOKU-
SHIN. 

Patronat honorowy nad 
turniejem objął Burmistrz 
Miasta Ząbki – Pan Robert 
Perkowski.

Turniej Karate w 
Ząbkach to niezwy-
kle widowiskowe 
zawody, które na 
stałe wpisały się 
kalendarz spor-
towych imprez

Zawodnicy będą r y-
walizować w widowisko-
wej pełno kontaktowej 
formule walki sportowej, 
a najmłodsze dzieci spró-
bują swoich sił w rekre-
acyjnych walkach lekkiego 
kontaktu. 

Organizatorzy zapra-
szaj na Galę – początek i 
oficjalne otwarcie turnieju 

odbędzie się 22 kwietnia o 
godzinie 14.00. 

Walki finałowe i wrę-
czenie nagród przewidzia-
ne są na godzinę 18.00. 
Zapraszamy do kibico-
wania.

Wieczorem od godz. 
18.30, w formie gali z pro-

fesjonalnym oświetleniem 
i nagłośnieniem, zostaną 
rozegrane walki w full con-
tact seniorów i juniorów. 

Więcej informacji na 
www.kswkyokushin.pl

Kolejne zwycięstwo w V lidze okręgowej  
Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej odno-
towała Reprezentacja Akademii Piłkarskiej 
GOOL Wołomin rocznik 2007/8. 

AP GOOL na fali
AP GOOL to już dziś 

marka sama w sobie. Od 
kilku lat organizuje coraz 
więcej wydarzeń spor-
towych dedykowanych 
najmłodszym. 

W sobotnie południe 
ósmego kwietnia podej-
mowaliśmy na własnym 
boisku UKS Białe Orły II 
Warszawa, zespół znacz-
nie lepszy od zeszłotygo-
dniowej Ząbkovi. 

Zawodnicy  Trene-
ra Pawła Koniecznego 
dobrze weszli w mecz 
i szybko zdobyli kilka 

bramek, dzięki czemu 
na przerwę schodzili z 
dorobkiem pięciu bra-
mek. Niestety w drugiej 
połowie w blok defen-
sywny wkradły się nie-
porozumienia i drobne 
błędy, które wykorzystali 
piłkarze Białych Orłów. 

Koniec końcowi AP 
GOOL Wołomin wygrywa 
8-5 oraz dopisuję kolejne 

3 punkty do swojego do-
robku i utrzymuje dalej 
fotel lidera. Teraz czeka 
nas przerwa świąteczna 
a po niej liga i wyjazd 
do Józefowa na mecz z 
tamtejszą Pogonią. 

Serdecznie zaprasza-
my na kolejne mecze w 
Wołominie na boisku Or-
lik przy ulicy Kazimierza 
Wielkiego 1. 

Pierwsze spotkanie 
rocznika 2007/8 będzie 
o duża stawkę, gdyż w 
derbach podejmiemy 

Huragan II Wołomin – 
26.04.17 godz. 19:00. 

Natomiast  rocznik 
2009/10 zmierzy się z AP 
Marcovia Marki – 10.05.17 
godz. 17:00. Zachęcamy 
do odwiedzania naszej 
strony www.ampgool.pl 
gdzie znajdą Państwo 
dużo więcej informacji, 
relacji i zdjęć. 

AP GOOL Wołomin
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AP GOOL  
Wołomin wygrywa 8-5 oraz dopisuję 

kolejne 3 punkty do swojego dorobku i 
utrzymuje dalej fotel lidera.

Zawodnicy będą 
rywalizować w 

widowiskowej pełno 
kontaktowej formule 

walki sportowej, a 
najmłodsze dzieci 

spróbują swoich sił w 
rekreacyjnych walkach 

lekkiego kontaktu. 
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Dolcan efektownie  
i efektywnie z Ostrovią

Spotkanie rozegrane w ramach 25 kolejki IV ligi grupy północnej pomiędzy Dolcanem Ząbki  
i Ostrovią Ostrów Mazowiecka zakończyło się okazałym zwycięstwem naszej drużyny.

Po hattricku Andrija Rohozina 
oraz dwóch trafieniach zarówno 
Patryka Szeligi, jak i Marcina Stań-
czyka ząbkowianie wygrali 7:1, grając 
zarówno efektownie jak i szalenie 
efektywnie. Honorowego gola dla 
drużyny przyjezdnej strzelił Adam 
Dobosz, pewnie egzekwując rzut 
karny.

Efektywność miała w tym spo-
tkaniu kluczowe znaczenie. Pierw-
szy kwadrans spotkania niemal w 
całości upłynął obu drużynom na 
bardzo spokojnym graniu, najczę-
ściej w środku pola, bez choćby 
próby zawiązania akcji zagrażającej 
bramce rywali. Ale szczęśliwie tylko 
kwadrans, bo już w 16 min. meczu 
lewą stroną boiska dynamicz-
nie w pole karne Ostrovii 
wbiegł Andrij Rohozin i 
próbował dośrodkować do 
wbiegającego środkiem 
boiska Patryka Szeligi. 
Niestety podanie nie 
dotarło do adresa-
ta… ale piłka, po 
małym „ping-pon-
gu” w polu bram-
kowym wróciła pod 
nogi ukraińskiego 
skrzydłowego na-
szej drużyny, który 
bez namysłu posłał ją siatki. Nie była 
to operacja nadzwyczaj skompliko-
wana, gdyż strzelał z odległości około 
siedmiu metrów, ale i tak strzał tuż 
przy słupku zrobił spore wrażenie 
na obserwatorach. Kolejna akcja 
naszej drużyny również zakończyła 
się zdobyciem gola. Strzelił go Sze-
liga, po doskonałym dośrodkowaniu 
Rohozina, ale spore zasługi należy w 
tej sytuacji przypisać także Marcinowi 
Stańczykowi. Wymusił on swoim 

zachowaniem błąd bramkarza Ostro-
vii Oleksandra Poluliakhova, który 
umożliwił zaistnienie ciągu dalszego 
tej akcji i w efekcie świetnej centry 
skrzydłowego i widowiskowego 

„szczupaka” młodego napastnika na-
szej drużyny. Trzecią akcję bramkową 
ząbkowian zainicjował w środku pola 
Piotr Augustyniak. Przechwycił piłkę 
i podał do wychodzącego na pozycję 
strzelecką Rohozina, który płaskim 
uderzeniem z linii pola karnego nie 
dał szans skutecznej interwencji 
bramkarzowi gości.

Pewne prowadzenie nieco uśpi-
ło naszą drużynę i w końcówce 
pierwszej części gry przyjezdni 

kilkakrotnie zagościli w naszym polu 
karnym. Groźnie na bramkę Jacka 
Kozaczyńskiego uderzali Piotr Za-
cheja oraz Dominik Dzwonkowski, 
ale sukcesem zakończyła się dopiero 
ich ostatnia akcja przed przerwą. 
Dośrodkowanie z lewej strony boiska 
Daniela Lipskiego, ręką w polu kar-
nym zatrzymał jeden z ząbkowskich 
obrońców. Pewnym egzekutorem 
„jedenastki”, na którą bez wahania 
wskazał będący bardzo blisko akcji 
sędzia tego spotkania, okazał się 
Adam Dobosz, a po jego strzale gra 
już nie została wznowiona.

Po zmianie stron sytuacja, można 
powiedzieć wróciła do normy… 

przynajmniej z perspektywy kibiców 
Dolcanu. Gole zdobywali wyłącznie 
ząbkowianie. W 54 min. po krótkim 
rozegraniu piłki z lewej strony boiska 
w trójkącie Rohozin – Artur Starosz 
– Stańczyk, ten ostatni popisał się ka-
pitalną asystą, po której Szeliga strza-
łem głową strzelił swoją drugą tego 
dnia bramkę. Minutę później padła 
piąta bramka dla naszej drużyny. 
Tym razem asystował dośrodkowu-
jąc z prawego skrzydła Przemysław 

Szulakowski, a strzałem z najbliższej 
odległości hattricka skompletował, 
wszędobylski i bardzo aktywny w tym 
meczu Rohozin. Niestety to trafienie, 
w wyniku rozpaczliwej interwencji 
ostrowskiego bramkarza przypłacił 
także kontuzją, po której chwilę 
później musiał opuścić boisko.

Dzieła „zniszczenia” Ostrovii 
dopełnił w końcowych minutach 
meczu Marcin Stańczyk, który jesz-
cze dwukrotnie pokonał bramkarza 
gości. Za pierwszym razem uderzył z 
dziesiątego metra po dokładnym po-
daniu Rafała Barzyca, który wcześniej 
przy linii bocznej boiska „wkręcił” 
w ziemię pilnującego go obrońcę. 

Ostatni gol tego spotkania padł tuż 
przed końcowym gwizdkiem sędzie-
go, gdy po krótko rozegranym rzucie 
rożnym Dariusz Dadacz podawał, 
a doświadczony atakujący Dolcanu 
zaskoczył obronę i bramkarza gości 
skutecznym strzałem z narożnika 
pola karnego. Doskonale uderzona 
piłka wpadła pod poprzeczkę i była 
niezwykle efektownym zwieńczeniem 
bardzo udanego meczu Dolcanu.

Krzysztof Krajewski

Efektywność zespołu Piotra Szczechowicza miała w tym 
spotkaniu kluczowe znaczenie. Pierwszy kwadrans 
spotkania niemal w całości upłynął obu drużynom 
na bardzo spokojnym graniu, najczęściej w środku 

pola, bez choćby próby zawiązania akcji zagra-
żającej bramce rywali. Ale szczęśliwie tylko 

kwadrans, bo już w 16 min. meczu lewą 
stroną boiska dynamicznie w pole karne 

Ostrovii wbiegł Andrij Rohozin i próbo-
wał dośrodkować do wbiegającego 

środkiem boiska Patryka Szeligi. 

Czołowa drużyna powiatu, 
tj. Huragan Wołomin, w ostat-
niej kolejce nie rozegrała meczu 
z  Sokołem Ostróda. Z powodu 
problemów wewnętrznych w klu-
bie wołominianie zrezygnowali z 
wyjazdu na mecz. W czwartek w 
organie decyzyjnym Łódzkiego 
Związku Piłki Nożnej zapadnie 
decyzja w tej sprawie. Wedle naj-

gorszego scenariusza przeciw-
nik Huraganu może otrzymać 
walkowera. Obecnie wołomińska 
drużyna, po zgromadzeniu 12 
punktów, zajmuje przedostatnie 
miejsce w tabeli. W najbliższy pią-
tek o godz.16.30 jest zaplanowany 
mecz, w którym rywalem piłkarzy 
Andrzeja Grelocha będzie Sokół 
Aleksandrów Łódzki.

Czwartoligowy Dolcan Ząbki, 
rywalizujący w grupie mazowiec-

kiej (północ), plasuje się na 10. po-
zycji w środkowej części tabeli. W 
ostatniej kolejce ząbkowianie roz-
gromili u siebie Ostrovię Ostrów 
Mazowiecki aż 7:1, a w sobotę 
zagrają z KS-em w Łomiankach.

W ubiegły weekend, w meczu 
na szczycie ligi okręgowej gru-
py Warszawa I, Marcovia Marki 
przegrała z Drukarzem Warszawa 
2:3. Efektem takiego rozstrzy-
gnięcia była zmiana na pozycji 
lidera tabeli, którym po ostatniej 
kolejce został właśnie Drukarz, 
wyprzedziwszy marecki zespół o 
jeden punkt. W najbliższym meczu 
piłkarze trenera Konrada Ku-

charczyka zagrają w Wieliszewie z 
lokalnym Dębem.

Grupowy rywal Marcovii, Bóbr 
Tłuszcz, zgromadził 22 punkty 
i zajmuje 12. pozycję w tabeli. 
W ostatnim meczu tłuszczanie 
zremisowali z Victorią II Sulejó-
wek 3:3. Następnym ich rywalem 
będzie Błyskawica Warszawa, a 
mecz zostanie rozegrany w Wielką 
Sobotę.

Mazur Radzymin, z 37 punkta-
mi, zajmuje trzecie miejsce w tabe-
li. W poprzednim meczu piłkarze z 

Radzymina zmierzyli się u siebie z 
lokalnym rywalem, czyli Wichrem 
Kobyłka. Spotkanie zakończyło się 
wynikiem 1:1, co doprowadziło do 
podziału punktów. W piątek pod-
opieczni Grzegorza Piwko zmierzą 
się na wyjeździe z wiceliderem, 
Escolą Varsovia Warszawa.

Czwarte miejsce w klasyfikacji, 
tuż za Mazurem, zajmuje Huragan 
II Wołomin (34 pkt.). W zeszłą 
sobotę wołominianie wygrali na 
wyjeździe z Hutnikiem Warszawa 
aż 1:7, a w meczu 20. kolejki zagrają 

u siebie (15 kwietnia, godz. 11.00) 
z SRT Halinów.

Wicher Kobyłka, po wyżej wspo-
mnianym remisie, jest dziewiąty 
(19 pkt.). W najbliższym spotkaniu 
( (15 kwietnia, godz. 11.00) kobył-
czanie będą podejmowali Koronę 
Jadów.

Korona Jadów, z ośmioma 
punktami, jest ostatnia. W uprzed-
nim spotkaniu jadowianie przegrali 
z AON-em Rembertów 0:2, a teraz 
powalczą z Wichrem.

Paweł Choim

Marcovia traci pozycję  
lidera, Huragan  
nie rozgrywa spotkania

Piłkarska wiosna rozkręciła się na dobre. Za najistotniejsze wydarzenia futbolowe ostatniego weekendu 
można uznać: porażkę Marcovii w starciu z wiceliderem i w konsekwencji spadek na drugie miejsce w tabeli, 
nierozegranie meczu przez Huragan, remis Mazura Radzymin z Wichrem Kobyłka w derbach powiatu.

Obecnie wołomińska 
drużyna, po zgromadze-
niu 12 punktów, zajmuje 
przedostatnie miejsce w 
tabeli. W najbliższy piątek 
o godz.16.30 jest zapla-
nowany mecz, w którym 
rywalem piłkarzy Andrzeja 
Grelocha będzie Sokół 
Aleksandrów Łódzki.

– Efektem takiego roz-
strzygnięcia była zmiana 
na pozycji lidera tabeli, 

którym po ostatniej kolej-
ce został właśnie Drukarz, 

wyprzedziwszy marecki 
zespół o jeden punkt. W 

najbliższym meczu piłkarze 
trenera Konrada Kuchar-
czyka zagrają w Wielisze-

wie z lokalnym Dębem.

W poprzednim meczu piłka-
rze z Radzymina zmierzyli 
się z lokalnym rywalem, 
czyli Wichrem Kobyłka. 

Spotkanie zakończyło się 
wynikiem 1:1, co doprowa-
dziło do podziału punktów. 
W piątek podopieczni Grze-
gorza Piwko zmierzą się na 

wyjeździe z wiceliderem, 
Escolą Varsovia Warszawa.
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Praca 
Dam pracę

Stolarnia w Kobyłce zatrudni stolarzy 
i pomocników stolarzy przy produkcji 
mebli. Tel. 604527800.
Przyjmę cukiernika lub z doświadcze-
niem cukierniczym tel. 698 672 147, 
600 700 635.
Zatrudnię ekspedientkę w skle-
pie ogólno-spożywczym w Zielonce  
22 781 94 58.
Zatrudnię do cukierni w Guzowatce 
tel. 698 672 147, 600 700 635.
Zatrudnię kierowcę C+E jazda po 
kraju – chłodnia 511 076 071.

Budownictwo
Usługi

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

Motoryzacja 
kupię - sprzedam

Różne 
Sprzedam

Usługi - Różne   
Wykonam wszelkie prace ogrodni-
czo-porządkowe w ogrodzie, działce, 
posesji 519 843 888.

tel. 602 733 336

WYCINKA
DRZEW NA POSESJI

prace pielęgnacyjne

koszenie trawy

przy użyciu podnośnika koszowego
lub metodą alpinistyczną

Nieruchomości 
Sprzedam

OGŁOSZENIA DROBNE

Biuro ogłoszeń ŻPW
Video Maag 

Zielonka, ul. Kolejowa 28, 
tel. 22 781 90 44

LOGOS
Wołomin, ul. Wileńska 36a 

tel. 22 787 29 11
F.H. SZPILKA

Radzymin, Stary Rynek 23
AGC 

Kobyłka, ul. Warszawska 3
UW

AG
A! Ogłoszenie drobne 

do rubryk:
Dam pracę

 i Szukam pracy
BeZPłatne!

Sezon, który zaczął się we 
wrześniu ubiegłego roku był dla 
zielonkowskiej, seniorskiej dru-
żyny unihokeja, wyjątkowo owocny. 
- Pierwsza faza rozgrywek, którą 
rozgrywaliśmy od września ubie-
głego roku zakończyła się dla nas 
wynikiem bardzo dobrym. Mie-
liśmy na swoim koncie wszystkie 
mecze wygrane. Z tym wynikiem 
weszliśmy do rozgrywek play off. 
Tu do meczu z „Szarotką” rów-
nież wszystko szło nam bardzo 
dobrze. Ale ten ostatni mecz 
miał nieco dramatyczny przebieg. 
Na krótko przed zakończeniem 
przegrywaliśmy 8:5… Udało się 
nam jednak na tyle zmobilizować 
siły, że zakończyliśmy to spotkanie 
z ostatecznym wynikiem 9:8 – 
opowiada Robert Deska, trener 
zielonkowskich unihokeistów.  

Finałowy mecz rozgrywany w 
Gdańsku w ramach Supefinału 
Salming Ekstraligi Unihokeja,był 
nie mniej ekscytującym i znako-
mitym widowiskiem. - Widzowie w 
Gdańsku oraz śledzący transmisje 
na żywo w Internecie, nie mogli 
narzekać na emocje – relacjonują 
członkowie zespołu.

Jeszcze przed ostatnią tercją 
MUKS przegrywał z KS Górale 
Nowy Targ, mistrzowską drużyną 
poprzedniego sezonu 1:3. Jednak 
w ostatniej części regulaminowego 
czasu gry unihokeistom z Zielonki 
udało się doprowadzić wynik do re-
misu i w ostatecznym rozrachunku 
do dogrywki. W tej o jedną bramkę 
lepsi okazali się zawodnicy MUKS 
Zielonka i zdobyli po raz drugi w 
historii tytuł Mistrzów Polski w 
kategorii seniorskiej. - Oddanych 
zostało wiele strzałów przez obie 
drużyny, chyba nie jestem w stanie 
powiedzieć ile ostatecznie, grunt, 
że to naszym chłopcom udało się 
strzelić tą pierwszą celną – tak 
zwaną złotą bramkę w dogrywce 
– opowiada trener Deska.

Do tego do najlepszej piątki 
turnieju został wybrany Mateusz 
Antoniak.

MUKS Zielonka reprezentowa-
ło 19 zawodników. Zespół wystąpił 
w składzie: Mateusz Antoniak, 
Mateusz Kowalski, Maciej Sieńko, 
Jakub Strzała, Maciej Bogdański, 
Michał Sieńko, Błażej Matejek, 
Adrian Rudnik, Bartłomiej Wójcik, 
Michał Lubański, Rafał Deska, 
Kamil Gapski, Jan Jamski, Maciej 
Kaliński, Damian Domański, Mi-
ron Łata, Kamil Gałecki, Andrzej 
Kryński, Dzianis Rahovik.

Jak już wcześniej wspomnie-
liśmy tegoroczny sukces MUKS 
Zieloni Zielonka to powtórnie 
zdobyty tytuł Mistrza Polski w 
unihokeju w kategorii senior. 
Poprzedni zielonkowska drużyna 
zdobyła trzy lata temu. - Wówczas 
w finale zmierzyliśmy się z „Sza-
rotką”, ale to nam przypadł tytuł 

Mistrza Polski – opowiada trener 
Deska.

Zielonkowscy seniorzy z druży-
ną KS Górale Nowy Targ w latach 
ubiegłych dwukrotnie przegrali. 
– Jednak tym razem to nam przy-
padła palma pierwszeństwa – pod-
sumowuje naszą rozmowę Robert 
Deska, który z drużyną pracuje 
już – jak sam podkreśla – chyba 
trzynasty rok.

Ostatni sukces trener Deska 
okupił... zmianą wizerunku. – To 
efekt nieopatrznych deklaracji. Obie-
całem chłopcom, że jak wygramy 
ten turniej to ja zgolę wąsy. Słowo 
się rzekło. Sukces został osiągnięty 
i nie pozostało mi nic innego jak 
słowa dotrzymać. Przez jakiś czas 
będę więc bez wąsów – opowiada 
nasz rozmówca. 

W tym miejscu warto wspo-
mnieć, że w lutym ubiegłego roku 
Robert Deska został mianowany 
trenerem Kadry Narodowej Męż-
czyzn U19. 

Na stronie Internetowej Pol-
skiego Związku Unihokeja napisa-
no wówczas między innymi: „Dla 

49-letniego szkoleniowca z Zielonki, 
trenera Mistrzów Polski w kategorii 
seniorskiej sezonu 2013/2014 i wie-
lokrotnego medalisty Mistrzostw 
Polski w kategorii juniorów starszych, 
nie będzie to debiut na ławce trener-
skiej Reprezentacji Polski. Robert 
Deska pracował już z Kadrą Naro-
dową w latach 2009-2014, najpierw 
jako pierwszy trener a następnie jako 
asystent Marcina Zmiarowskiego. 

Uczestniczył w trzech Mistrzo-
stwach Świata MU19, w tym w 
najważniejszych, które odbyły się 
w maju 2013 roku w Hamburgu, 
kiedy to Polska wywalczyła awans do 
Dywizji A, pokonując w meczu fina-
łowym po dogrywce Niemców 3-2. 

Pytany o plany na najbliższą 
przyszłość odpowiadał, że w tym 
roku planowane są 3 zgrupowa-
nia: na przełomie maja i czerwca, 
które obędzie się prawdopodobnie 
w Zielonce oraz w sierpniu i na 
przełomie października i listopada. 
- Podczas ostatniego zgrupowania, 
jeśli wszystko ułoży się po naszej 
myśli, być może uda się zagrać jakiś 
dwumecz międzynarodowy, który 

pokazałby możliwości tej nowej, 
budującej się kadry - komentował 
Robert Deska. 

(...) - Od teraz zaczynamy two-
rzyć kadrę, która będzie walczyć o 
najwyższe możliwe miejsce podczas 
Mistrzostw w Växjö (Szwecja). Będą 
zawodnicy, którzy grali na poprzed-
nich Mistrzostwach, oczywiście ci, 
którym pozwalają granice wiekowe, 
ale chciałbym się przede wszystkim 

oprzeć na tych zawodnikach, którzy 
grają zarówno w kategorii juniorskiej, 
jak i seniorskiej. Podczas spotkań 
i konsultacji chciałbym sprawdzić 
młodych zawodników, którzy też 
z pewnością będą w stanie wnieść 
dużo dobrego do tego zespołu. 
Podsumowując: zaczynamy od sze-
rokiej kadry, następnie zawężamy 
do 30 zawodników, później 20 i 
finalnie jedziemy walczyć o wysokie 
miejsce - puentuje rozmowę z nami 
trener Deska. 

Mistrzostwa Świata w Växjö od-
bedą się w 03-07 maja 2017 roku”.

Życzymy więc powodzenia i cze-
kamy na dobre nowiny w maju.

Teresa Urbanowska

„Zieloni” mają powód do radości, ciężko pracowali na swoje złoto

MUKS Zielonka  
ponownie z tytułem 
Mistrza Polski!

W sobotę 8 kwietnia 2017 r. w rozgrywanym w Gdańsku Supefinale 
Salming Ekstraligi Unihokeja, zawodnicy MUKS Zielonka po wygranej 
w dogrywce 5:4 z zespołem KS Górale Nowy Targ zostali Mistrzami 
Polski sezonu 2016/2017 w najwyższej klasie rozgrywkowej. To nie jest 
pierwszy tytuł Mistrza Polski, jaki ta drużyna zdobyła.



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

XEROSKANOWANIE
DRUK CYFROWY DO FORMATU A3

05-200 Wołomin
ul. Wileńska 36 a, I piętro
05-200 Wołomin
ul. Wileńska 36 a, I piętro

www.wilenskapark.pl

Repertuar Kina Helios Wołomin
ważny od 14.04 do 20.04 2017 r.

KULTURA DOSTĘPNA 
Kamper 
czw    18:00

PREMIERY 
Dzieciak rządzi (2D, dubbing)   
sb  11:00 13:15 18:00 
pn, wt  11:00 13:30 18:00

 Dzieciak rządzi (3D, dubbing)   
sb    15:30 
pn, wt    15:45

Szybcy i wściekli 8 (2D, napisy)  
pn, wt, śr   17:30 20:30 

BIEŻĄCY REPERTUAR 

Małżeńskie porachunki (2D, napisy) 
pt, śr, czw  13:30 19:00 21:00
sb, pn, wt   19:00 21:00

Zając Max ratuje Wielkanoc 
(2D, dubbing) 
pt 10:30 12:30 15:00 17:00
sb  10:30 12:30 17:00 
pn 10:15 12:15 15:30 17:00
wt 10:15 12:30 15:30 17:00
śr 10:30 12:30 15:30 17:00
czw 10:30 12:30 14:45 16:45

 Piękna i Bestia (2D, dubbing)  
pt, sb, czw  10:00 13:00 18:30 
pn, wt, śr  10:00 12:45 18:30 

Piękna i Bestia (3D, dubbing)  
pt, sb, czw    15:45

Power Rangers (2D, dubbing)  
pt    14:30 
sb    14:00
pn, wt    15:15
śr   10:15 15:30
czw    14:15

Kong: Wyspa Czaszki (2D, napisy)  
pt, czw   11:30 21:15
sb, pn, wt    21:15 
śr   13:00 21:15

 Baba Jaga (2D, napisy)    
pt, sb   17:15 21:45 
pn, wt    13:00 
śr    15:45 
czw   19:30 21:45

Ghost in the Shell (2D, napisy)   
pt, czw  11:00 15:30 20:30
sb  11:30 14:30 20:30 
pn, wt  10:30 14:30 20:15 
śr  11:00 14:30 20:45 

 Ghost in the Shell (3D, napisy)   
pt, śr    18:00 
czw
    17:00
 Zerwany kłos (2D, pl)    
pt, sb    19:30

Zielonka, ul. Wyszyńskiego 7H

tel. 502-108-611
www.slomskidevelopment.pl

Mieszkania na sprzedaż

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, ze zm.)

  

Starosta Wołomiński
zawiadamia 

o wydaniu w dniu 7 kwietnia 2017 r. dla Burmistrza Wołomina 
decyzji Nr 12pz/2017 znak WAB.6740.14.6.2017 o zezwoleniu  

na realizację inwestycji drogowej polegającej na:  
„Rozbudowie drogi gminnej ulicy Piaskowej w Wołominie”.

Działki usytuowania obiektu:
w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję 
(tłustym drukiem – numery działek przeznaczone do przejęcia 
pod inwestycję na rzecz Gminy Wołomin, w nawiasach – numery 
działek po podziale):

ew. nr: 132/2 (132/5, 132/6),  131/7, 131/9, 131/11, 131/13, 131/15, 
132/3, 134  w obrębie 0028-28, jedn. ewid. 143412_4 Wołomin

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę innych dróg 
publicznych, budowę lub przebudowę sieci uzbrojenia terenu 
niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego:

 ew. nr 114/5, 114/7, 129/13  w obrębie 0028-28, jedn. ewid. 143412_4 
Wołomin

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za 
pośrednictwem organu wydającego decyzję - Starosty Wołomińskie-
go, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od dnia 
uznania obwieszczenia za doręczone w trybie art. 49  ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.).

Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w 
Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter, pokój 
nr 105 w godzinach przyjęć interesantów  tj. pn. 10-18, wt. 12-16, 
śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16.

20 maja Wołomin, 
KINO “Kultura”, godz. 20:00

Bilety w kasie kina: tel. 22/ 776 27 51
Bilety grupowe tel. 515 400 723
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