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– Wołomińskie koszykarki tre-
nowane przez Pawła Dąbrow-
skiego powalczą o medale Mi-
strzostw Polski już za trzy tygodnie  
w Poznaniu. – Oczywiście cieszy-
my się bardzo z wyników jakie 
osiągnęła nasza drużyna. Trzeba 
jednak pamiętać, że teraz przed 
nimi ale również przed kadrą szko-

leniową mnóstwo pracy – mówi 
Ryszard Zahn (na zdjęciu), 

prezes Uczniowskiego Klu-
bu Sportowego Huragan 
Wołomin  >> str. 11

– Członkowie zespo-
łu kryzysowego w swojej 

codziennej pracy dbają o bezpie-
czeństwo mieszkańców, a stres 
związany z działaniem w warun-
kach kryzysu nie ma wpływu na 
realizowanie zadań określonych 
procedurami – mówi Artur Muraw-
ski, wiceburmistrz Ząbek >> str. 4
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– (...) początek roku był najlepszym mo-
mentem na ogłaszanie przetargów, gdyż 
dawał możliwość uzyskania korzystniej-
szych ofert, jest to bowiem czas, kiedy 
wykonawcy szukają nowych zleceń na 

rozpoczynający się rok. Niestety nie mo-
gliśmy tego zrobić z uwagi na zaistniałą 

sytuację – twierdzi Edyta Zbieć, wice-
burmistrz Wołomina >> str. 3

Bo szkoła 
to pasja...

Wołomińskie  
koszykarki  

w finałach MP

Rola sztabu  
kryzysowego  
w sytuacji  
zagrożenia

z agentem PZU

Porozmawiajmy o ubezpieczeniach
Ubezpieczymy Twój samochód, dom, podróż oraz firmę.
Zaufaj naszemu doświadczeniu 
i zyskaj poczucie bezpieczeństwa.
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Hubert y a 
al. Marsza ka Józefa Pi sudskiego 94 
05-260 Marki 
hzyla@agentpzu.pl, tel. kom. 690 010 437

Budżet  
kompromisu?

Paweł Żółtek

Grażyna  
Sobierajska

Paweł Solis

– Nie będę ukrywał, że 
przydałaby się jakaś szersza 

inicjatywa społeczna, powiedział-
bym nawet, że o zasięgu powiato-
wym, w ramach której wspólnie 
z mieszkańcami moglibyśmy 
wyznaczyć mapę najbardziej nie-
bezpiecznych miejsc, w których 
najczęściej dochodzi do tragedii 
– mówi Radosław Korzeniewski, 
wójt Dąbrówki >> str. 5

www.wilenskapark.pl



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

promocja2 8 lutego 2018

Obsługa 

stron 
internetowych

 tworzenie treści  
(newsy, aktualności, copywriting),

 odświeżanie wyglądu strony  
(oraz rozwiązań programistycznych),

 prowadzenie kampanii reklamowej AdWords,

 optymalizację strony pod kątem wyszukiwarek,

 stworzenie fan page na Facebooku, 

 konfiguracja kampanii reklamowych na Facebooku,

 tworzenie grafiki (materiały do druku,  
bannery promocyjne, infografiki, obróbka zdjęć).

Wołomin, 
ul. Wileńska 36A 

 22 787 29 11
 22 787 77 83
www.logos.home.pl

www.logos.home.pl

N o w e
obowiązki dla przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT 
muszą co miesiąc wysyłać do Urzędu Skarbowego JPK_VAT.

Przedsiębiorco! 
Nowy obowiązek dotyczy również Ciebie, 

jeśli jesteś podatnikiem VAT i składasz deklaracje 
VAT-7 lub VAT-7K.

WAŻNE!
Jednolity Plik Kontrolny musi być generowany i przesyłany 

wyłącznie w wersji elektronicznej.

czy Twoja firma jest gotowa na Jpk_VaT?

tel. 22 786 06 11
ul. szeroka 6, 05-230 kobyłka

e-mail: biuro@mojerozliczenia.pl
www.mojerozliczenia.pl

www.facebook.com/mojerozliczenia

Biuro Rachunkowe

Biuro Rachunkowe

Nowe podatki – jakie 
terminy nas obowiązują?

O zaliczkach, podatku liniowym i ryczałtowym oraz o tym kogo obowiązuje JPK_VAT rozmawiamy 
z Pawłem Żółtkiem – właścicielem biura rachunkowego z Kobyłki

– Mamy już luty. Poprzednio 
rozmawialiśmy o planowaniu 
podatkowym. Pamiętam, że czas 
na planowanie był wyznaczony 
do 22 stycznia.
– Tak, to prawda. Do 22 stycznia 
przedsiębiorcy mogli zdecydować 
o tym, czy chcą opodatkować swoje 
dochody według skali podatkowej 
podatkiem liniowym, czy ryczał-
tem.
– Z tego wynika, że temat plano-
wania podatków na 2018 mamy 
zamknięty?
– Jeśli chodzi o wybór formy opo-
datkowania to faktycznie temat 
jest już zamknięty. Natomiast jeśli 
chodzi o sposób wpłaty zaliczki na 
podatek dochodowy to czas na wy-
bór formy zaliczki przedsiębiorcy 
mają do 20 lutego.
– Jakie więc możliwości 
ma przedsiębiorca?
– Przedsiębiorca może 
wybierać pomiędzy 
wpłatą zaliczek na po-
datek dochodowy mie-
sięcznie albo kwar-
talnie.
– Czy to jedyny wy-
bór?
– Nie. Oprócz 
wpłat zaliczek na 
podatek docho-
dowy miesięcznie 
albo kwartalnie, 
przedsiębiorcy, 
którzy prowadzą działalność co 
najmniej od 2016 roku, mogą rów-
nież wybrać zaliczki uproszczone. 
Polega to na tym, że przez cały rok 
2018 przedsiębiorca będzie opłacał 
zaliczki w wysokości 1/12 podatku 
wyliczonego od dochodu wykazane-
go w zeznaniu za rok 2016 (albo za 
rok 2015, jeśli w 2016 nie osiągnął 
dochodu).

– Czym należy kierować się do-
konując wyboru?
– Uproszczone zaliczki będą naj-
korzystniejsze dla tych przed-
siębiorców, którzy za rok 2016 
wykazali niewielki dochód,  
a w roku 2018 przewidują dochód 

dużo wyższy. Różnicę podatku za 
2018 dopłacą dopiero w kwietniu 
2019 roku. Zaliczki kwartalne do-
bre będą dla tych przedsiębiorców, 
dla których ważne jest posiadanie 
wolnych środków obrotowych.  
W tym przypadku przedsiębiorca 
ma możliwość dysponować środ-
kami, które musiałby przeznaczyć 
na zapłacenie podatku. No i zaliczki 

miesięczne z pewnością wybiorą 
przedsiębiorcy, dla których duże 
znaczenie ma regularność i którym 
po prostu łatwiej zapłacić mniejsze 
kwoty co miesiąc.
– Czy to dotyczy tylko osób fizycz-
nych prowadzących jednoosobo-
wą działalność gospodarczą?
– Wybór formy wpłaty zaliczek na 
podatek dochodowy dotyczy nie 
tylko osób fizycznych prowadzących 
jednoosobowe działalności gospo-
darcze, ale również wspólników 
spółek cywilnych. Także spółki  
z ograniczoną odpowiedzialnością 
mogą wybrać formę wpłaty zaliczek 
na podatek dochodowy. Jeżeli rok 
podatkowy spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością pokrywa się  

z rokiem kalendarzowym, to zarząd 
takiej spółki również w terminie do 
20 lutego może zmienić sposób 
wpłaty zaliczek na podatek docho-
dowy na rok 2018.
– O czym jeszcze warto wspo-
mnieć w kontekście nowego 
roku?
– Bardzo ważna zmiana dotyczy 
podatników podatku VAT. Mu-

szą oni pamiętać o sporządzeniu 
i przekazaniu do urzędu skar-
bowego w wersji elektronicznej 
pliku JPK_VAT w terminie do 26 
lutego.
– Czy jest to skomplikowane?
– Minister Finansów przygotował 
odpowiednie narzędzia i udostęp-
nił na swojej stronie internetowej. 
Czy przedsiębiorcy będą z nich 
samodzielnie masowo korzystać, 
czy po prostu zlecą to biurom ra-
chunkowym, czas pokaże. Jeszcze 
raz chcę podkreślić, że pierwszy 
plik JPK_VAT musi być wysłany 
za styczeń w terminie do 26 lutego 
2018 roku. Dotyczy to również tych 
podatników, którzy podatek VAT 
rozliczają kwartalnie.
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Choć sesja budżetowa w Wołomi-
nie odbyła się 14 grudnia ubiegłego 
roku, to w zasadzie dopiero w tym ty-
godniu procedowanie z uchwaleniem 
budżetu na ostatni w tej kadencji, wy-
borczy już rok, zostało zakończone. 

Przypomnijmy:
14 listopada ubiegłego roku Bur-

mistrz Wołomina skierowała do Rady 
projekt budżetu na 2018 rok. Gdy w 
związku z tym projektem spotkałam 
się 20 listopada z Leszkiem Czarza-
stym, przewodniczącym Rady Miej-
skiej w Wołominie, aby porozmawiać o 
proponowanym budżecie, po krótkiej 
rozmowie doszliśmy do wniosku, że 
jest zbyt wcześnie, i że wrócimy do tej 
rozmowy za czas jakiś. Niestety – nie 
udało się, a na wysłane mailem, w dniu 
4 grudnia pytania, odpowiedzi nie 
otrzymałam do chwili obecnej.

Przedłożony Radzie projekt 
uchwały budżetowej nie uzyskał 
akceptacji komisji problemowych 
rady. W rozmowach kuluarowych 
zastanawiano się, w którą stronę pójdą 
działania w czasie sesji budżetowej. 
Niemałym zaskoczeniem dla części 
obserwatorów, jak również dla strony 
urzędowej, były nie uzgodnione 
wcześniej z burmistrz, zgłoszone w 
trakcie sesji, przez Adama Beredę, 
przewodniczącego Klubu Radnych 
PiS, poprawki do budżetu. Ostatecz-
nie budżet został wówczas uchwalony 
z zaproponowanymi przez radnego 
Adama Beredę poprawkami.

RIO dopatrzyło się, w części podję-
tej uchwały dotyczącej WPF, pewnych 
niedoskonałości i w trybie nadzor-
czym, zażądało od Przewodniczącego 
Rady naprawienia błędów. Tak więc 
część styczniowej sesji, ponownie 
poświęcona była uchwale budżetowej. 
Doszło do burzliwej, trwającej wiele 
godzin, dyskusji. 

Konia z rzędem temu, kto – nie 
będąc radnym – jest w stanie prze-
analizować, zrozumieć i wskazać 
przedmiot sporu. Tym razem dysku-
sja toczyła się pod nieobecność Bur-
mistrz Wołomina Elżbiety Radwan i jej 
zastępcy Edyty Zbieć. Ostatecznie, na 
wniosek radnego Marka Górskiego, 
przewodniczący Rady Leszek Cza-
rzasty, zarządził trwającą do 5 lutego, 
przerwę w obradach.

Nie wiem czy wpływ na ponie-
działkowe spotkanie miała przerwa, 
czy zadziałały jakieś inne, magiczne 
sztuczki, grunt, że w poniedziałek, pa-
trząc i słuchając obrad wołomińskiej 
rady miałam wrażenie, że pomyliłam 
„kanały” na youtube. Powiem krótko 
– podobało mi się to, co tym razem 
zobaczyłam.

W każdym razie, chyba po raz 
pierwszy w tej kadencji, obradowano 
sprawnie i bez zbędnych, często per-
sonalnych, dyskusji pobocznych.

O co więc chodziło z tym zamie-
szaniem budżetowym? Wydawać by 
się mogło, że budżet inwestycyjny 
gminy zaplanowany na bieżący rok, 
na poziomie około 40 milionów zło-
tych nie powinien nikogo smucić. 
Jednak należy pamiętać, że jesteśmy 
w roku wyborczym, który rządzi się 
nieco innymi realiami. W każdym 
razie propozycje Klubu Radnych PiS 
dotyczące wprowadzenia nowych 
zadań inwestycyjnych zostały zacho-
wane zaś Burmistrz znalazła w bu-
dżecie wolne środki na ich realizację.  

To co zwróciło naszą uwagę to poja-
wiająca się i znikająca w budżecie ulica 
Lipiny Kąty, ale nie tylko...

Z tegorocznego budżetu wypadło 
kilka inwestycji, które mają gotowy 
projekt ale, na wniosek rady ich re-
alizację odłożono na czas późniejszy, 
natomiast do budżetu wprowadzono 
nowe zadania, dla których taką doku-
mentację należy dopiero opracować. 
Na ile jest to racjonalne posunięcie 
czas pokaże. Z tegorocznego budżetu 
znikła więc m.inn. budowa chodnika w 
ulicy Andersa czy ulicy Leszczyńskiej, 
zdjęto ok. 200 000,00 zł z realizacji uli-
cy Kurkowej. Więcej szczęścia miała 

inwestycja na ulicy Lipiny Kąty, która 
w wersji pierwotnej znikła z budżetu, 
ale podczas ostatniej sesji ponownie w 
budżecie się znalazła. Nie są to jedyne 
inwestycje, których realizację postano-
wiono przesunąć w czasie.

W „zamrażarce” na realizację 
czekają gotowe do realizacji zadania 
takie jak choćby: ul. Krucza, Legio-
nów, Nagórna, Oleńki, Parkowa czy 
Piwna, które są na końcówce uzyskania 
pozwoleń ZRID.

Ich miejsce zajęły nowe zadania 
inwestycyjne, które wejdą w etap pro-
jektowy choćby ul. Nowa w Nowych 
Lipinach,  c. d. ulicy Klebberga wraz z 
ul. Bohatyrowicza, ulica Żółkiewskie-
go – Waryńskiego, ul. Mickiewicza od 
Kościelnej do Wileńskiej, łącznik w 

ul. Topolowej, droga łącząca Szosę 
Jadowską z Krzyżową czy ul. Polska 
– łącznie na te nowe zadania przezna-
czono kwotę ok. 430 000,00 zł.

Nie sposób wymienić tu wszyst-
kich zmian jakie zostały wprowadzo-
ne – widać jednak, że jest to budżet 
zawartego kompromisu.

Niepokój budzą zakusy na blo-
kowanie środków przeznaczonych 
na wynagrodzenia pracowników w 
tym odprawy emerytalne i nagrody 
jubileuszowe, co w pierwotnej wersji 
poprawek zgłoszonych przez Klub 
Radnych PiS zostało przegłosowane. 

– Należy pamiętać, że odprawę 

emerytalną gwarantuje pracownikom 
Kodeks Pracy. Odprawa emerytalna 
jest świadczeniem powszechnym, 
czyli należy się wszystkim pracow-
nikom, którzy spełniają określone 
warunki. Mamy wiedzę, że kilkanaście 
osób w Urzędzie Miejskim w Woło-
minie spełnia te warunki i wyraziło 
wolę odejścia na emeryturę w 2018 
r. Kolejnym świadczeniem wypła-
canym pracownikom jest nagroda 
jubileuszowa. Przyznawanie nagród 
jubileuszowych w przypadku pracow-
ników samorządowych określa ustawa 
o pracownikach samorządowych a 
przedmiotowa nagroda przysługuje 
pracownikom w związku z osiągnię-
ciem określonego stażu pracy. Oba te 
świadczenia muszą być wypłacone a 

zaniechanie ich wypłacenia  skutkuje 
konsekwencjami prawnymi – mówi 
wiceburmistrz Wołomina, Edyta 
Zbieć.

Jej zdaniem zamieszanie z bu-
dżetem może też mieć niekorzystny 
wpływ na rozstrzygnięcia przetar-
gowe.

– Mieliśmy w planie, aby rozpocząć 
procedury przetargowe na kolejne 
inwestycje zaraz na początku stycznia 
bieżącego roku. Przez to całe zamie-
szanie wokół uchwalenia budżetu 
procedury ogłoszenia przetargów 
ulegną opóźnieniu. Obawiam się, że 
może to spowodować komplikacje 

związane z rozstrzygnięciem prze-
targów i wyłanianiem wykonawców 
– mówi nasza rozmówczyni. – Już w 
2017 roku dało się odczuć trudności 
z wyborem oferentów, gdyż ceny ofert 
były nawet o 40% wyższe w stosunku 
do kosztorysów inwestorskich. Oba-
wiam się, że rok 2018 może być pod 
tym względem jeszcze trudniejszy. 
Uważam, że początek roku był naj-
lepszym momentem na ogłaszanie 
przetargów, gdyż dawał możliwość 
uzyskania korzystniejszych ofert, jest 
to bowiem czas, kiedy wykonawcy szu-
kają nowych zleceń na rozpoczynający 
się rok. Niestety nie mogliśmy tego 
zrobić z uwagi na zaistniał sytuację– 
twierdzi wiceburmistrz Wołomina.

Teresa Urbanowska
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Wojny facebookowe
Aleksandra Olczyk 

Prawo do prawdy
Edward M. Urbanowski

Polska na ustach wszystkich. Wszystko za sprawą przyjętej nowelizacji ustawy  
o Instytucie Pamięci Narodowej. Zgodnie z ustawą, każdy kto publicznie i wbrew faktom 
przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współod-
powiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie 
przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne - będzie podlegał karze grzywny 
lub pozbawienia wolności do lat trzech. Taka sama kara grozi za rażące pomniejszanie 
odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni. Nowy przepis ma się stosować 
do obywatela polskiego oraz cudzoziemca - niezależnie od przepisów obowiązujących 
w miejscu popełnienia czynu. Śledztwo z urzędu wszczynałby prokurator IPN; wyrok 
podawano by do publicznej wiadomości.

O reakcji Izraela i USA na tę ustawę wiemy dużo. Nie dziwi oburzenie jakie w tych 
krajach wywołała, gdyż to właśnie tam - wbrew faktom historycznym - w publicystyce, 
pseudo pracach naukowych czy wypowiedziach w mediach społecznościowych najwięcej 
się mówi i pisze o „polskich obozach koncentracyjnych”. A to właśnie autorzy tych 
kalumnii byliby pociągani do odpowiedzialności!

W ustawie znalazły się również przepisy, które mają umożliwić wszczynanie postępo-
wań karnych za zaprzeczanie zbrodniom ukraińskich nacjonalistów, a także zbrodniom 
tych ukraińskich formacji, które kolaborowały 
z III Rzeszą Niemiecką. W nowelizacji ustawy 
o IPN zapisano definicję takich zbrodni. Są 
to: - czyny popełnione przez ukraińskich na-
cjonalistów w latach 1925-1950, polegające na 
stosowaniu przemocy, terroru lub innych form 
naruszania praw człowieka wobec jednostek 
lub grup ludności. Taką zbrodnią był udział 
ukraińskich nacjonalistów w eksterminacji 
Żydów i popełnione przez nich ludobójstwo na 
obywatelach II RP na Wołyniu i w Małopolsce 
Wschodniej.

Z sejmowego uzasadnienia do ustawy: 
- Sprawa prawnego uregulowania kwestii 
dotyczącej pamięci ofiar antypolskich akcji ma 
zasadnicze znaczenie zarówno w kontekście 
prawdy historycznej, jako niezbędnego czyn-
nika uzdrawiającego kondycję moralno-etyczną 
społeczeństwa polskiego, jak i rzeczywistej normalizacji relacji międzynarodowych  
i wsparcia środowisk prawdziwie demokratycznych na Ukrainie.

W Kijowie ten zapis z ustawy o IPN wywołał nerwowe reakcje. Ukraińskie MSZ 
oświadczyło: - strona ukraińska kategorycznie sprzeciwia się kolejnej próbie narzucenia 
jednostronnego traktowania wydarzeń historycznych. Chcielibyśmy przypomnieć au-
torom projektu ustawy, że Ukraińcy, jak i Polacy, doznali ogromnych cierpień ze strony 
totalitarnych reżimów w latach drugiej wojny światowej, a także z oddaniem walczyli  
o wolność swojej ojczyzny. W tym kontekście niezwykłe zaniepokojenie wywołuje zamiar 
przedstawienia Ukraińców wyłącznie jako zbrodniczych nacjonalistów i kolaborantów 
III Rzeszy.

Prof. Wołodymyr Wiatrowycz, szef ukraińskiego IPN: - Nie zgodzimy się na to, by 
działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii 
z góry była oceniana jako działalność przestępcza. Były sytuacje, gdy możemy mówić 
o przestępstwach, ale nie możemy przekładać tego na całą formację. Nowa ustawa  
o Instytucie Pamięci Narodowej przyjęta w Polsce, wymierzona jest przede wszystkim 
w Ukraińców, którzy mieszkają obecnie w tym kraju.

Cieszę się, że ta nowela ustawy została podpisana przez Prezydenta RP.

Trupów na szczęście nie ma, a 
kule armatnie zastąpiły komentarze 
i lajki, ale zwaśnione strony walczą z 
uporem i zaciętością godną obrońców 
Termopil.  Pojawiły się nawet oddziały 
dywersji, zwane potocznie trollami, 
które ukryte pod fałszywymi profi-
lami, zrobią wszystko, aby osiągnąć 
założony cel.

Po erze wojen prochowych, opiu-
mowych, futbolowych, śledziowych  
przyszedł czas na wojny facebookowe. 
Powszechny dostęp do Internetu, 
popularność mediów społeczno-
ściach, coraz częściej zastępujących 
bezpośrednie kontakty międzyludzkie 
oraz pozorna bezkarność i możliwość 
zachowania anonimowości ośmiela 
do głoszenia wszem i wobec swoich 
poglądów, zdarza się, że nie zawsze 
do końca przemyślanych.

Obserwujemy to, niestety dość 
często,  podczas rozmów na lokalnych 
forach internetowych, kiedy rzeczową 
dyskusję, niejednokrotnie dotyczącą 
bardzo ważnych dla mieszkańców 
kwestii, przerywają „osobiste wy-
cieczki” pod adresem adwersarzy. Nie 
mniej popularne wśród forumowych 
„wojowników” jest powtarzanie,  
z uporem maniaka, tych samych 
pytań, na które odpowiedź została 
już dawno udzielona. Być może dla 
niektórych internautów jest to jedyny 
sposób na odreagowanie skrywanych 
frustracji i zaistnienie w przestrzeni 
publicznej, ale dla skupionej na 
facebookowym forum społeczności 
nic dobrego nie wnosi.

Zbliżająca się kampania wyborcza 
z pewnością doprowadzi do eskalacji 
takich działań. Pojawi się jeszcze 
więcej postów, których jedynym 
celem będzie wywołanie kolejnej 

internetowej wojenki, umożliwiają-
cej zdyskredytowanie przeciwników.  
Nie mam osobiście nic przeciwko 
merytorycznym dyskusjom, podczas 
których każda ze stron broni swoich 
poglądów używając argumentów ad 
rem. Gorzej, gdy rozmowa bardziej 
przypomina kłótnie w piaskownicy,  
a jedynym orężem stają się argumenty 
ad personam.

W Internecie, wbrew pozorom, 
nic nie ginie, nigdy nie można mieć 
pewności, czy ktoś nie zrobił screena, 

usuniętego przed chwilą wpisu.  Pod-
czas facebookowych polemik, nawet 
tych najbardziej zażartych, koniecz-
na jest świadomość, że wszystko, 
co publikujemy może w dowolnym 
momencie zostać wykorzystane prze-
ciwko nam, o czym nie raz przekonali 
się politycy, celebryci i... forumowi 
pieniacze.

Wojny facebookowe pewnie toczyć 
się będą dalej. W wirtualnej rzeczywi-
stości każdy jest odważny, może więc 
przyszedł czas, aby swoją odwagę  
i chęć działania udowodnić w realnym 
świecie z pożytkiem dla wszystkich?

Nie mam osobiście nic 
przeciwko merytorycz-

nym dyskusjom, podczas 
których każda ze stron 
broni swoich poglądów 

używając argumentów ad 
rem. Gorzej, gdy rozmo-
wa bardziej przypomina 

kłótnie w piaskownicy, a 
jedynym orężem stają się 
argumenty ad personam.

O reakcji Izraela i USA na 
ustawę o IPN wiemy dużo. 

Nie dziwi oburzenie jakie 
w tych krajach wywołała, 

gdyż to właśnie tam - wbrew 
faktom historycznym - w 

publicystyce, pseudo 
pracach naukowych czy wy-
powiedziach w mediach spo-

łecznościowych najwięcej 
się mówi i pisze o „polskich 
obozach koncentracyjnych”. 

A to właśnie autorzy tych 
kalumnii byliby pociągani do 

odpowiedzialności!

Dofinansowanie do połączenia 
drogowego Marki-Kobyłka

Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył ponad 3,4 mln zł na budowę drogi, która 
poprowadzi nad obwodnicą. Nad obwodnicą Marek jest budowany wiadukt, który umożliwi ko-
munikację między Markami i Kobyłką. 

Problemem był brak dróg do-
jazdowych do tego obiektu. Praw-
dopodobnie niedługo zostanie roz-
wiązany. W pierwszym kwartale  
bieżącego roku samorząd powiatu 
wołomińskiego ogłosi przetarg na 
budowę drogi, która w Markach 
zacznie się przy ul. Głównej (mo-
dernizowanej w tym roku), przetnie 
drogę 631, poprowadzi wiaduktem 
nad obwodnicą i wpadnie do Kobyłki 
w ulicę Dworkową.

Potrzebne są jednak pieniądze 
i to niemałe. Z pomocą pośpieszył 
samorząd województwa mazo-
wieckiego. W ramach wspieranie 
lokalnych inwestycji drogowych 
przeznaczył ponad 3,4 mln zł na to 
przedsięwzięcie. Udział w projekcie 
będą mieć także Marki. Pieniądze  
w kwocie 250 tyś. złotych są zabez-
pieczone w budżecie.

Źródło: UM Marki

Budżet  
kompromisu?

Kolejna sesja rady poświęco-
na budżetowi Wołomina trwa-
ła od 31 stycznia z przerwą 
do 5 lutego. Procedowanie 
trwało długo ale radnym 
udało się wypracować 
konsensus. Po kilkudniowych 
dyskusjach Rada Miejska 
pod wodzą przewodniczącego 
Leszka Czarzastego ponow-
nie uchwaliła budżet gminy 

– Nie mogę pogodzić się z tym, 
że w sprawie zagospodarowa-
nia terenu wokół linii kolejowej, 
wiedząc o tym ile jest tam do 
zrobienia i jak wiele tematów 
trzeba usprawnić, my radni 
wnioskujemy o zmniejszenie 
nakładów. Dlatego nie poprę 
takich zmian w tegorocznym 
budżecie – powiedział  
radny Andrzej Żelezik,

Radny Adam Bereda, prze-
wodniczący Klubu Radnych 
PiS w wołomińskiej Radzie 

w imieniu swojego Klubu 
zgłosił liczne zmiany do 

budżetu przygotowanego 
przez burmistrz Elżbietę 
Radwan. Po długiej dys-
kusji pomiędzy radnymi i 

władzami miasta wypraco-
wany został kompromis

Nie wiem co lub kto doprowadził do tak zgodnego głosowania nad woło-
mińskim budżetem podczas poniedziałkowych obrad rady, ale ktokolwiek 
to sprawił należą mu się gratuluję, a jeśli dobrze myślę i była taka osoba, 
to jako mieszkaniec z całego serca tej osobie dziękuję. Po burzliwej, 
trwającej od połowy grudnia dyskusji, budżet Wołomina na 2018 rok został 
uchwalony. Niektórzy twierdzą, że jest to budżet kompromisu.
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prawo pracy i zagadnienia pracownicze tel.: 698 655 256 
wtorki godz. 17.30-19.30: mecenas Małgorzata Szczawińska, 

prawo gospodarcze, rodzinne, cywilne, tel.: 698 655 256
czwartki godz. 16.00-18.00 - radca prawny  

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
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Minimalna stawka godzinowa  
w umowach cywilnoprawnych

Mariusz Astasiewicz 
radca prawny

Z początkiem roku zmianie uległy 
wysokość minimalnego wynagrodzenia 
za pracę (2100 zł) oraz minimalna 
stawka godzinowa (13,70 zł). Dla 
przypomnienia minimalna stawka 
godzinowa została wprowadzona celem 
ochrony osób świadczących pracę na 
podstawie umów cywilnoprawnych 
– np. umowy zlecenia, czy umowy 
o dzieło. Zgodnie z uzasadnieniem 
projektu ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. 
o zmianie ustawy o minimalnym wy-
nagrodzeniu za pracę oraz niektórych 
innych ustaw jej celem było uzyskanie 
pozytywnej zmiany na rynku pracy 
przez przeciwdziałanie nadużywaniu 
umów cywilnoprawnych oraz wpro-
wadzenie ochrony osób otrzymują-
cych wynagrodzenie na najniższym 
poziomie. Ustawodawca wskazał, że  
w praktyce dochodzi bowiem do sy-
tuacji, w których osoba wykonująca 
pracę na podstawie umowy cywilno-
prawnej ma ustalone wynagrodzenie 
na poziomie znacznie niższym od 
minimalnego wynagrodzenia przysłu-
gującego za pracę w ramach stosunku 
pracy. Umowy cywilnoprawne często 
zastępują stosunek pracy, stając się 
praktyką, mającą na celu obniżenie 
kosztów zatrudnienia.

Różne próby omijania nowych 
przepisów mogą okazać się bezsku-
teczne. Zatrudnianie na podstawie 
umów cywilnoprawnych nie chroni 
„pracodawcy” przed kontrolami z Pań-
stwowej Inspekcji Pracy. Inspektorzy 
ci mają obowiązek kontroli wypłacania 
wynagrodzenia w wysokości wynikają-
cej z minimalnej stawki godzinowej,  
a także są uprawnieni do skierowania do 
przedsiębiorcy, wystąpienia lub wydania 
mu polecenia. Kontrole w tym zakresie 
mogą odbywać się również ad hoc. 

Zgodnie z ustawą w przypadku 
umów cywilnoprawnych wysokość 
wynagrodzenia powinna być ustalona 
w umowie w taki sposób, aby wysokość 
wynagrodzenia za każdą godzinę wyko-
nania zlecenia lub świadczenia usług 
nie była niższa niż wysokość minimal-
nej stawki godzinowej. W przypadku 
gdy wysokość wynagrodzenia ustalone-
go w umowie nie zapewnia otrzymania 
za każdą godzinę wykonania zlecenia 
lub świadczenia usług wynagrodzenia 
w wysokości co najmniej minimalnej 
stawki godzinowej, przyjmującemu 
zlecenie lub świadczącemu usługi i tak 
należy się wynagrodzenie minimalne. 
Drogą umowy nie można zrzec się 
prawa do wynagrodzenia w wysokości 
minimalnej stawki godzinowej albo 
przenieść prawa na inną osobę. Wypłaty 
wynagrodzenia w wysokości wynika-
jącej z wysokości minimalnej stawki 
godzinowej dokonuje się w formie 
pieniężnej. Strony w umowie muszą 
określać sposób potwierdzania liczby 
godzin wykonania zlecenia lub świad-

czenia usług. W przeciwnym 
razie przyjmujący zlecenie lub 
świadczący usługi przedkłada  
w formie pisemnej, elektro-
nicznej lub dokumentowej 
informację o liczbie godzin 
wykonania zlecenia lub świad-
czenia usług, w terminie po-
przedzającym termin wypłaty 
wynagrodzenia. Jeśli zaś umowa 
nie została zawarta w formie 
pisemnej, elektronicznej lub 
dokumentowej, „pracodawca” przed 
rozpoczęciem wykonania zlecenia lub 
świadczenia usług, potwierdza przyj-
mującemu zlecenie lub świadczącemu 
usługi w formie pisemnej, elektro-
nicznej lub dokumentowej ustalenia 
co do sposobu potwierdzania liczby 
godzin wykonania zlecenia lub świad-
czenia usług. Co istotne „pracodawca” 
przechowuje dokumenty określające 
sposób potwierdzania liczby godzin 
wykonania zlecenia lub świadczenia 
usług oraz dokumenty potwierdzające 
liczbę godzin wykonania zlecenia lub 

świadczenia usług przez okres 3 lat od 
dnia, w którym wynagrodzenie stało 
się wymagalne.

Skutki niewypłacania kontrahen-
towi wynagrodzenia wg minimalnej 
stawki godzinowej są dość bolesne, 
bowiem za zaniżanie wynagrodzenia 
poniżej minimalnej stawki godzinowej 
grodzi grzywna od 1000 zł do 30 000 zł. 
Tak dzieje się często w przypadkach 
podejmowania różnych form omijania 
ustawy, np. poprzez najmowanie oso-
bom sprzątającym sprzętu i potrącanie 
czynszu z wynagrodzenia ustalonego 
wg stawki minimalnej, co prowadzi do 
jej faktycznego obniżenia. 

Zatrudnianie na podstawie 
umów cywilnoprawnych nie 
chroni „pracodawcy” przed 
kontrolami z Państwowej 
Inspekcji Pracy. Inspektorzy 
ci mają obowiązek kontroli 
wypłacania wynagrodzenia 
w wysokości wynikającej z 
minimalnej stawki godzino-
wej, a także są uprawnieni 
do skierowania do przed-
siębiorcy, wystąpienia lub 
wydania mu polecenia.

radca prawny
Mariusz astasiewicz

 
Kancelaria Radcy Prawnego 
ul. Powstańców 47 lok. 16, 

05-091 Ząbki  
tel. 694 315 734

Rola sztabu kryzysowego 
w sytuacji zagrożenia

Tegoroczna zima straszy nas anomaliami pogodowymi. Orkan Friederike nie wywołał na szczę-
ście poważnych szkód w naszym regionie, ale nie wiadomo czym jeszcze zaskoczy nas pogoda. 
Wiele osób zadaje sobie pytanie jaką sytuację można określić mianem „sytuacji kryzysowej”  
i jakie obowiązki mają sztaby kryzysowe i zespoły zarządzania kryzysowego. Na pytania miesz-
kańców Ząbek odpowiada wiceburmistrz Artur Murawski.

– Jakie są zadania sztabu kryzyso-
wego na poziomie gminy? 
– Struktura zarządzania kryzysowego 
na poszczególnych poziomach admi-
nistracji publicznej została określona 
w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym. Także 
ona określa zadania, które polegają 
na: na zapobieganiu sytuacjom kry-
zysowym, przygotowaniu do przej-
mowania nad nimi kontroli w drodze 
zaplanowanych działań, reagowaniu 
w przypadku wystąpienia sytuacji kry-
zysowych, usuwaniu ich skutków oraz 
odtwarzaniu zasobów i infrastruktury 
krytycznej. Jeszcze dwa słowa na 
temat nazewnictwa, gdyż w Ząbkach 
nie funkcjonuje coś, co nosiłoby 
nazwę Sztab Kryzysowy, istnieje na-
tomiast powołany zarządzeniem bur-
mistrza Miejski Zespół Zarządzania 
Kryzysowego, zwoływany wyłącznie  
w sytuacjach ekstremalnych. Powiem 
tylko, że do tej pory taka sytuacja na 
terenie naszego miasta nie miała 
jeszcze miejsca.
– Z jakimi służbami, organizacjami 
i instytucjami współpracujecie? 
– Zarządzanie kryzysowe jest bardzo 
ważnym elementem działalności 

organów administracji publicznej 
w szeroko rozumianym systemie 
bezpieczeństwa państwa. System 
działa na wszystkich poziomach 
administracji, czyli można powie-
dzieć, że nasze miasto współpracuje  
ze wszystkimi służbami ratowni-
czymi, chociaż w gestii burmistrza 
leży tylko bezpośredni nadzór nad 
Ochotniczą Strażą Pożarną oraz 
Strażą Miejską.
– Na okoliczność jakich zagrożeń 
są przygotowane plany reago-
wania kryzysowego w gminie 
Ząbki? 

– Plan Reagowania Kryzysowego dla 
miasta jest tylko jeden, ale jak Pani 
słusznie zauważyła przewiduje rożne 
scenariusze zdarzeń, najczęściej 
z kategorii zdarzeń naturalnych tj. 
pożary, pożary przestrzenne lasów, 
nawałnice, powodzie, lokalne podto-
pienia, ale także katastrofy przemy-
słowe i komunikacyjne, czy też ataki 
terrorystyczne.
– Jakimi siłami i środkami dyspo-
nuje ząbkowski Zespół Zarządza-
nia Kryzysowego?
– Nasze miasto działa w ramach 
systemu. Zgodnie z jego zało-
żeniami wszystkie zgłoszenia  
z telefonów alarmowych trafia-
ją do Powiatowego Centrum 
Reagowania Kryzysowego, 
które powiadamia o zdarzeniu 
przedstawiciela miasta i na 
podstawie wstępnej analizy 
deleguje do usuwania skutków 
kryzysu siły i środki adekwatne 
do zagrożenia, które wystąpiło. 
– Jak szybko jest w stanie 
zadziałać Zespół Zarządzania 
Kryzysowego w przypadku za-
istnienia sytuacji zagrożenia?
– Powiem krótko, bardzo szybko. Ten 

system po 
prostu musi 
działać, bo 
bezpieczeń-
stwo miesz-
kańców dla 
każdego jest 
sprawą bez-
w z g l ę d n i e 
priorytetową. 
Trzon Zespołu 
stanowią osoby 
na co dzień zaan-
gażowane w sprawy 
bezpieczeństwa na 

terenie naszego miasta. Szefem 
Zespołu jest burmistrz, jego zastęp-
cami komendant Komisariatu Policji 
i prezes Ochotniczej Straży Pożarnej, 
a członkami chociażby komendant 
Straży Miejskiej, czy też inspektor ds. 
reagowania kryzysowego. Kontakty 
między tymi osobami utrzymywane 
są na bieżąco, a w przypadku zaistnie-
nia sytuacji zagrożenia, spotykają się 
one w ciągu paru minut na miejscu 
jej wystąpienia. Można powiedzieć, 
że „posiedzenia” Zespołu mają cha-

rakter roboczy.
– Jak wygląda 

system mo-
nitorowania 
zagrożeń? 
– W przypad-
ku zagrożeń 
naturalnych 
źródłem in-
formacji są 
komunika-

ty Instytutu 
Meteorologii 

i Gospodarki Wodnej. Inne moni-
towane są przez Rządowe Centrum 
Bezpieczeństwa oraz Centrum Za-
rządzania Kryzysowego przy Urzę-
dzie Wojewódzkim w Warszawie, a 
informacje przekazywane są także w 
formie komunikatów.
– Czy aktualna sytuacja pogodowa 
– śnieg, zamiecie, wichury - powo-
duje podjęcie działań przez sztaby 
kryzysowye? 
– Faza działania następuje dopiero 
po wystąpieniu realnego zagrożenia 
lub zdarzenia. Jego celem jest uru-
chomienie działań prewencyjnych 
zapobiegających lub minimalizują-
cych możliwość zniszczeń, a po ich 
wystąpieniu, podjęcie akcji ratow-
niczej celem dostarczenia pomocy 
poszkodowanym i ograniczenia 
wtórnych szkód i strat. Zalanie piw-
nicy, silne opady śniegu czy deszczu 
to nie jest sytuacja kryzysowa. 
– Jakie doświadczenie w zarządza-
niu kryzysowym mają członkowie 
Miejskiego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego?
– Miejski Zespołu Reagowania 
Kryzysowego składa się z wytypowa-
nych przedstawicieli Urzędu Mia-

sta oraz przedstawicieli służb  
i straży. Członkowie zespołu 

w swojej codziennej pracy 
dbają o bezpieczeństwo 
mieszkańców, a stres 
związany z działaniem 
w warunkach kryzy-
su nie ma wpływu na 
realizowanie zadań 
określonych proce-
durami.
– Czy może Pan 
podać przykła-
dowe akcje,  
w które był za-
angażowany 
Miejski Zespół 
Zarządzania 
Kryzysowe-
go?
– Jak wspo-
mniałem na 

wstępie Miejski 
Zespół Zarządza-

nia Kryzysowego, 
powoływany jest do ży-

cia wyłącznie w sytuacjach 
ekstremalnych, a do tej  pory taka 

sytuacja na terenie naszego miasta 
nie miała jeszcze miejsca i mam 
nadzieję, że tak pozostanie.

– Miejski Zespołu Reagowania Kryzysowego 
składa się z wytypowanych przedstawicieli 
Urzędu Miasta oraz przedstawicieli służb  
i straży. Członkowie zespołu w swojej 
codziennej pracy dbają o bezpieczeństwo 
mieszkańców, a stres związany  
z działaniem w warunkach kryzysu nie ma 
wpływu na realizowanie zadań określo-
nych procedurami - mówi  
Artur Murawski, wiceburmistrz Ząbek

Unijne wsparcie na  
skanalizowanie Wołomina

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, modernizacja dwóch przepompowni ścieków 
oraz kupno agregatu kogeneracyjnego – to zakres wołomińskiego projektu, na który Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyłoży 5,2 mln zł z unijnego budżetu. Wodno-
ściekowe przedsięwzięcie będzie kosztowało prawie 12 mln zł.

Za budowę i modernizację urzą-
dzeń wodno-kanalizacyjnych w 
Wołominie będzie odpowiadało 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji. Prace rozpoczną się w 
marcu tego roku i potrwają do końca 
2021 r. Inwestycja umożliwi między 
innymi podłączenie 252 nowych 
użytkowników sieci kanalizacyj-
nej i tyle samo dodatkowych osób 
skorzysta z ulepszonego systemu 
oczyszczania ścieków. Zanim to jed-
nak nastąpi zaplanowano budowę 3,6 
km kanalizacji oraz blisko 2 km sieci 
wodociągowej. Ponadto modernizacji 
zostanie poddana przepompownia 
ścieków P-2 (ul. Kobyłkowska), a 
na terenie przepompowni ścieków 
„Gryczana” planuje się budowę 
by pass’u komory dopływowo-roz-
dzielczej. Projekt obejmuje także 
zakup agregatu kogeneracyjnego dla 
oczyszczalni ścieków „Krym”.

NFOŚiGW udostępni na te cele 
5,2 mln zł z działania 2.3 Gospodarka 
wodno-ściekowa w aglomeracjach w 
ramach II osi priorytetowej Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2014-2020, dla której – na 

podstawie porozumienia z Minister-
stwem Środowiska – jest instytucją 
wdrażającą. Stanie się to dzięki umo-
wie, którą 2 lutego br. podpisali: Pre-
zes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz 
Kujda, a z ramienia PWiK Sp. z o.o. 
w Wołominie – Prezes Zarządu Paweł 
Solis i Członek Zarządu Wojciech 
Jankowski.

To już drugi tego typu projekt 
tej spółki, który uzyskał dofinanso-
wanie w ramach POIiŚ 2014-2020. 

Wcześniej – w październiku 2016 
r. – podpisano umowę na 3,5 mln 
zł dofinansowania przedsięwzięcia 
pn. „Modernizacja i remont istnie-
jącej infrastruktury oraz budowa 
urządzeń kanalizacji sanitarnej w 
Gminie Wołomin”, które zakończy 
się 31 grudnia 2018 r. Jego efektem 
będzie: budowa awaryjno-przewa-
łowej przepompowni ścieków na 
terenie istniejącego obiektu prze-
pompowni ścieków „Gryczana” 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 
przebudowa reaktora biologicznego 
BIOMIX na zbiornik retencyjny wraz 
z podczyszczaniem mechanicznym 
ścieków na terenie oczyszczalni 
ścieków „Krym”, remont ok. 0,85 km 
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej wraz z remontem 48 
studni kanalizacyjnych w Al. Armii 
Krajowej, ul. Gryczanej, na terenie 
osiedla Kobyłkowska oraz remont 
samych studni kanalizacji sanitarnej 
w ul. Sikorskiego i ul. Batorego. W 
ramach projektu zostanie wybudo-
wane 0,47 km kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej wraz z budową odgałę-
zień do granicy działek prywatnych, 
co umożliwi podłączenie 21 nowych 
użytkowników sieci kanalizacyjnej i 
tyle samo dodatkowych osób skorzy-
sta z ulepszonego systemu oczysz-
czania ścieków. Projekt obejmuje 
również budowę 0,25 km sieci ka-
nalizacji deszczowej w ul. Sportowej 
i w ul. Wołomińskiej wraz z budową 
wpustów deszczowych. Całkowity 
koszt przedsięwzięcia wyniesie ok. 
8,7 mln zł.

Źródło: NFOŚiGW

W dniu 2 lutego br. umo-
wę na finansowe wsparcie 
budowy sieci w Wołominie 
podpisali: Prezes  
Zarządu NFOŚiGW  
Kazimierz Kujda, oraz,  
z ramienia PWiK Sp. z o.o. 
 w Wołominie – Prezes 
Zarządu Paweł Solis (na 
zdjęciu) i Członek Zarządu 
Wojciech Jankowski.
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Trochę o idei samorządu lokalnego... 
czyli czy warto zostać radnym

Do napisania tego artykułu skłonili mnie znajomi, od których wielokrotnie słyszałam stwierdzenia 
typu: „pracujesz w urzędzie to ….” czy też „jesteś w gminie to ….” oraz spotkania z mieszkańcami, 
podczas których miałam wrażenie utożsamiania radnych z pracownikami urzędu miasta.

Otóż nic bardziej mylnego. Radny 
bowiem jest przedstawicielem miesz-
kańców danego okręgu wyborczego,  
a nie pracownikiem urzędu miasta. 
Do jego podstawowych funkcji na-
leżą: (1) utrzymywanie stałej więzi  
z mieszkańcami oraz ich organizacjami,  
w tym przyjmowanie zgłaszanych 
przez mieszkańców gminy postulatów  
i przedstawianie ich organom gminy do 
rozpatrzenia, w formie interpelacji i za-
pytań pisemnych czy też bezpośrednio 
podczas sesji rady miasta; (2) uczestni-
czenie w pracach rady i jej komisji oraz 
innych instytucji samorządowych, do 
których został wybrany; (3) reprezen-
towanie mieszkańców w radzie gminy  
i w innych instytucjach samorządowych 
oraz troszczenie się o ich sprawy. 

Radny reprezentuje zatem interesy 
mieszkańców a nie urzędników, a te 
nierzadko są odmienne i kieruje się 
przede wszystkim dobrem wspólnoty 
samorządowej, jaką stanowią właśnie 
mieszkańcy danego miasta czy gminy. 

Do zadań radnego należy zatem 
uczestniczenie w sesjach czyli obra-
dach rady miasta, zwoływanych przez 
przewodniczącego w miarę potrzeby, 
nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

A czym jest rada miasta? Rada mia-
sta, którą w Ząbkach stanowi 21 radnych 
wybranych w wyborach samorządowych, 
kontroluje działalność burmistrza, 
gminnych jednostek organizacyjnych  
i jednostek pomocniczych gminy. W 
tym celu powoływana jest, spośród 
radnych, komisja rewizyjna. Jest to 
jedyny organ obowiązkowo powoływany 
na początku każdej kadencji. 

Ponadto, oprócz komisji rewizyjnej 
rada miasta może powołać inne, stałe 
lub doraźne komisje do określonych 
zadań, ustalając przedmiot ich dzia-
łania oraz skład osobowy. W naszym 
mieście, w obecnej kadencji działa pięć 
stałych komisji: (1) do spraw gospo-
darczych i komunalnych (2) finansów  
i budżetu (3) inwestycyjna (4) rewizyj-
na i (5) społeczna. 

Każda z komisji działa w oparciu 
i zgodnie ze Statutem Miasta Ząbki 

(http://www.zabki.pl/assets/zabki/
media/files/ad78288c-2b31-435a-9f-
ce-3ff0c341af19/u-xxii-23-04-2004-
statut.pdf ). 

Czy zatem warto ubiegać się 
o mandat radnego? Na to pytanie 
każdy musi sobie odpowiedzieć sam. 
Decydując się bowiem na zostanie 
radnym musimy zdawać sobie sprawę, 
że oprócz tego, że jako radni sami 
możemy wziąć sprawy w swoje ręce i 
mieć realny wpływ na to co dzieje się 
w naszym mieście i w naszej lokalnej 
społeczności, to stajemy się osoba-
mi publicznymi wystawionymi na 
tzw. „świecznik” i musimy się liczyć  
z ciągłą obserwacją a nierzadko i kry-
tyką. Musimy zdawać sobie sprawę, 
że każde nasze działanie, zachowanie 
będzie powszechnie oceniane i ko-
mentowane. 

Jest to cena za podjęcie się tej sa-
morządowej funkcji. Jednak jeżeli, jako 
radni, będziemy mieć przekonanie  
o słuszności swoich działań, jeżeli 

będzie z naszej strony zaangażowanie, 
jeżeli będziemy słuchać mieszkańców 
głęboko wierząc, że poprzez swoją 
aktywność, chociaż w małym stopniu 
możemy przyczynić się do poprawy 
standardu życia mieszkańców nasze-
go miasta to warto zostać radnym. 
Warto zaangażować się w działalność 
samorządową i podjąć się wyzwania 
polegającego na zmianie na lepsze 
swojego otoczenia. 

W naszym mieście znam wiele osób 
bardzo aktywnych na forach, w swoich 
lokalnych wspólnotach osiedlowych, 
radach rodziców, organizujących róż-
nego rodzaju przedsięwzięcia mające 
na celu zjednoczenie danej grupy osób 
dla szczytnej idei, ale niestety niewiele 
osób wykazuje zaangażowanie samo-
rządowe. 

Czym jest to spowodowane? Czy 
obawą przed nieznanym? Czy bra-
kiem dostatecznej wiedzy na temat 
samorządu? Czy może obawą o utratę 
prywatności? Odpowiedź na te pytania 
jest trudna. 

Nie zmienia to faktu, że szczegól-
nie w naszym mieście świadomość 
samorządowa zdaje się być wyjątkowo 
niska. Bo jak wytłumaczyć tak sła-
bą frekwencję w wyborach samorzą-
dowych, szczególnie w południowej 
części Ząbek? Nie wspominając już  
o kandydatach na stanowisko burmistrza 
naszego miasta. W ostatnich wybo-
rach samorządowych mieliśmy jedynie 

dwóch kandydatów zgłoszonych na ok. 
32 tysiące zameldowanych mieszkań-
ców, podczas gdy w sąsiedniej Zielonce 
liczącej ok. 17,5 tysięcy mieszkańców, 
kandydatów było siedmiu, a w Markach 
liczących ok. 30 tysięcy mieszkańców 
– sześciu. 

Same cyfry – niby nic. Jednak patrząc 
również na liczbę kandydatów do rady 
miasta, gdzie w tak dużym, pod wzglę-
dem ludności, mieście zdarzały się okrę-

gi, w których zgłoszonych było jedynie 
dwóch kandydatów na radnych nasuwa 
się pytanie co jest tego powodem? 

Czemu w tak licznym mieście, tak 
niewiele osób chce mieć realny wpływ 
na to co się wokół nich dzieje? 

Może warto przystąpić do działania, 
zostać radnym i zmieniać swoje otocze-
nie nie oglądając się na innych? Łatwo 
jest bowiem krytykować np. radnych na 
forach internetowych, a jeszcze łatwiej 
bez ujawniania swojej tożsamości, ale 

czy nie lepiej swoje spostrzeżenia i pro-
pozycje wcielić w czyn? Czy nie warto 
kandydować do rady miasta? 

Zbliżające się wybory samorządo-
we są do tego najlepszym momentem. 
Teraz jest czas na podjęcie właściwej 
decyzji i odpowiedź na pytanie: czy 
chcę coś zmienić w moim mieście? 
Czy podejmę wyzwanie i wezmę swoje 
sprawy w swoje ręce???

Edyta Kalata - Radna Miasta Ząbki

Czy warto ubiegać się o mandat radnego? Na to pytanie każdy 
musi sobie odpowiedzieć sam. Decydując się bowiem na zostanie 
radnym musimy zdawać sobie sprawę, że oprócz tego, że jako radni 
sami możemy wziąć sprawy w swoje ręce i mieć realny wpływ na 
to co dzieje się w naszym mieście i w naszej lokalnej społecz-
ności, to stajemy się osobami publicznymi wystawionymi 
na tzw. „świecznik” i musimy się liczyć z ciągłą obser-
wacją a nierzadko i krytyką. Musimy zdawać sobie 
sprawę, że każde nasze działanie, zachowanie będzie 
powszechnie oceniane i komentowane. 

– Na drogach gminnych, po-
wiatowych i wojewódzkich w 
obszarze miejscowości powia-
tu wołomińskiego w ostatnim 
czasie często dochodzi do 
tragicznych w skutkach zda-
rzeń drogowych. Każda gmina 
ma takie swoje niebezpieczne 
miejsca. Jak to wygląda w 
Dąbrówce?
– Oczywiście, że u nas takie miej-
sca również występują. Choćby 
skrzyżowanie w niedalekim są-
siedztwie Urzędu Gminy. Ma 
ono specyficzny kształt litery „T”. 
Kierujący pojazdem nie mogą się 
przyzwyczaić, że jest to miejsce, 
przed którym trzeba zwolnić. 
Zresztą jest tam też przejście dla 
pieszych. Tak jak wspomniałem 
– skrzyżowanie jest w kształcie 
litery „T” i zakończone murem. 
Kierowcy jadący prosto wpadają 
na ten mur i powodują duże straty 
na zdrowiu. W tym miejscu nie tak 
dawno miało miejsce zdarzenie, w 
którym potrzebna była interwencja 
kilku zastępów straży, aby rozciąć 
pojazd i uwolnić ofiary znajdujące 
się wewnątrz.
– Czy widzi Pan szansę na 
działania profilaktyczne, które 
będą zapobiegały i uwrażliwiały 
użytkowników na potrzebę 
przestrzegania przepisów? 
Świąteczne zdarzenia w Wo-
łominie i pod Kobyłką a tak-
że w innych miejscach, 
czy choćby dzień wczo-
rajszy na S8 (środa 
7 lutego), pokazują, 
że jesteśmy coraz 
mniej ostrożni. 
Co możemy 
zrobić?

– Też się nad tym niejednokrot-
nie zastanawiałem. Jako gmina 
chcemy wyjść naprzeciwko takim 
niebezpiecznym zdarzeniom. 
Droga, o której przed chwilą 
wspomniałem jest drogą powia-
tową. Złożyliśmy do starostwa 
powiatowego pismo, aby w tym 
miejscu wybudowano próg zwal-
niający. Niestety w pierwszym 
kontakcie starostwo nam tego 
progu odmówiło, używając dla 
mnie dość nielogicznych argu-
mentów, jednak w efekcie końco-
wym doszliśmy do porozumienia  
i powstanie próg zwalniający w 
obu kierunkach.

– Zaangażowanie mieszkań-
ców i inicjowane przez nich 
akcje społeczne – na ile są 
pomocne w zewnętrznych 
interwencjach wójta czy bur-
mistrza?
– Często to właśnie mieszkań-
cy wskazują nam newralgiczne 
miejsca, mówiąc gdzie i co należy 
poprawić. Nie będę ukrywał, że 
przydałaby się jakaś szersza ini-
cjatywa społeczna, powiedziałbym 
nawet, że o zasięgu powiatowym, 
w ramach której wspólnie z miesz-
kańcami moglibyśmy wyznaczyć 
mapę najbardziej niebezpiecznych 
miejsc, w których najczęściej do-
chodzi do tragedii.
– Więc co, Pana zdaniem, 
możemy wspólnie zrobić – 
samorządowcy, mieszkańcy, 
dziennikarze, czy jest coś 
takiego?

– Myślę, że jako Gmina Dą-
brówka możemy zainicjować 
właśnie taką akcję. Na po-
czątek na skalę naszej gminy. 
A jeśli nam to się uda można 

pomysłem zarazić innych.

– Zmiany w Ordynacji Wybor-
czej – zastanawiał się już Pan 
jak wpłyną na funkcjonowanie 
samorządów?
– Moim zdaniem dwie pięcioletnie 
kadencje to dobry pomysł. Łącz-
nie daje to 10 lat – to czas, który 
pozwala na realizację konkretnych 
zamierzeń. Oczywiście mam świa-
domość, że głosy są tu podzielone.
– Ordynacja wprowadza też 
większe kompetencje dla rad-
nych. To dobrze, czy źle wpły-
nie na pracę samorządu?
– Dyskusja o wprowadzeniu zmian 
w tym zakresie dopiero się zaczyna. 
Dziś sytuacja wygląda tak, że radni 
nie mają odpowiedzialności za swo-
je działanie. Moim zdaniem jeśli 
chcemy dać radnym więcej kompe-
tencji to dajmy im również więcej 
odpowiedzialności. Chciałbym 
jednak podkreślić, że w Gminie Dą-
brówka jest dobra współpraca rady 
i wójta a to, o co pani pyta, dotyczy 
raczej tych samorządów, gdzie nie 
jest możliwe porozumienie.

Rozmawiała  
Teresa Urbanowska   

Czy jest coś, co możemy  
zrobić wspólnie?

O bezpieczeństwie na drogach, zaangażowaniu mieszkańców w akcje społeczne i zmianach  
w Ordynacji Wyborczej z Radosławem Korzeniewskim rozmawia Teresa Urbanowska.

– Często to właśnie mieszkańcy wskazują nam 
newralgiczne miejsca, mówiąc gdzie i co 

należy poprawić. Nie będę ukrywał, że 
przydałaby się jakaś szersza inicjaty-
wa społeczna, powiedziałbym nawet, 
że o zasięgu powiatowym w ramach 

której wspólnie z mieszkańcami 
moglibyśmy wyznaczyć mapę naj-
bardziej niebezpiecznych miejsc, 
w których najczęściej dochodzi 

do tragedii.– mówi Radosław 
Korzeniewski, wójt Dąbrówki. 
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– Skąd pomysł na uruchomienie 
w Ząbkach prywatnej placówki 
oświatowej?
– Nasza szkoła powstała w sposób 
naturalny na bazie prowadzonych 
przez nas przedszkoli. Dzieci idące 
do „zerówki” lub pierwszej klasy 
są jeszcze dość małe i chcieliśmy, 
wspólnie z rodzicami, stworzyć im 
kameralne warunki do rozwoju. 
Sądzę, że nam się to udało, a małe 
liczebnie klasy umożliwiają naucza-
nie na wysokim poziomie. 
– Niedawna reforma oświaty wy-
wołała wiele kontrowersji, jaka 
jest pani opinia na ten temat  
i w jaki sposób reforma wpłynęła 
na funkcjonowanie szkoły?
– Na skutek reformy musieliśmy 
przerwać prace nad tworzeniem 
gimnazjum, a zamiast tego „po-
szerzyć” szkołę o klasę siódmą  
i później ósmą. Mimo pokrzyżowania 
planów uważam, że to dobry pomysł, 
by uczniowie mogli kontynuować 
naukę w swojej szkole. Dlaczego? 
Przede wszystkim dlatego, że nie 
zrywają, zazwyczaj już dość głębo-
kich, relacji z rówieśnikami. Także 
nauczyciele znają z poprzednich lat 
swoich uczniów, co bardzo łagodzi 
trudne sytuacje, powstające głównie 
z powodu wieku nastolatków. W no-
wej placówce często młodzież czuje 
się bezkarna, ponieważ ma świa-
domość, że upłynie trochę czasu, 
zanim kadra nauczycielska pozna 
chociażby ich nazwiska i imiona. 
To wszystko wpływa oczywiście na 
jakość nauczania. 
– Co zalicza pani do najważniej-
szych atutów szkoły?
- Szkoły niepubliczne są bardzo 
zróżnicowane, ponieważ różne 
są priorytety nauczycieli tworzą-
cych takie placówki i na co innego 
kładziony jest nacisk. Oczywiście 
najważniejszym naszym obowiąz-
kiem jest dobre nauczanie i tu nie 
obowiązują nas sztywne zasady. 
Jeśli uważamy, że dane dziecko 
potrzebuje dodatkowego nauczania, 
ponieważ jest bardzo zdolne lub 
odwrotnie, ma z czymś problem, 
to możemy  wspomóc takiego 
ucznia. Musimy zrealizować pro-
gram nauczania, ale możemy to 
zrobić także w niekonwencjonalny 
sposób. Od początku istnienia 
szkoły mamy także zwiększoną ilość 
godzin np. z języka angielskiego czy 
informatyki. Jesteśmy także bardzo 
ruchliwi - korzystamy z przystanku 
komunikacji miejskiej, który jest 
tuż obok nas i chętnie jeździmy na 
lekcje muzealne, pokazy czy sztuki 
teatralne. Zawsze wyjeżdżamy na 

białe i zielone szkoły oraz na kolonie 
letnie. Oczywiście nieobowiąz-
kowo. W tym roku szusowaliśmy 
w Murzasichle. 
– W tym roku zorganizowaliście 
po raz pierwszy w Ząbkach 
Orszak Trzech Króli. Jakie inne 
inicjatywy udało się dotychczas 
zrealizować?
– Nasza szkoła jest wspierana 
przez fundację edukacyjną, dzięki 
której wychodzimy na zewnątrz  

i proponujemy innym placówkom 
wspólne działania. Od wielu lat 
jesteśmy organizatorami turniejów 
i wyjazdów szachowych. Zaprasza-
my do współpracy także placówki 
spoza naszego miasta. Niedawno, 
wspólnie ze  szkołami warszawskimi 
oraz  z Leśniakowizny zorganizowa-
liśmy  Turniej Pamięci Powstańców 
Listopadowych. Zanim rozpoczęła 
się królewska gra, pani historyk  
z IPN zaprosiła nas na spacer  śla-
dami Powstania Listopadowego. Dla 

uczestników turnieju była to żywa, 
fascynująca lekcja historii. Organi-
zujemy także gry miejskie oraz, po 
raz pierwszy w tym roku, mistrzo-
stwa sportowe przedszkolaków. 
Nasze działania są skierowane także 
do dorosłych mieszkańców naszego 
miasta, ale o tym innym razem.
– Co Panią skłoniło, aby an-
gażować grono pedagogiczne  
i uczniów w życie miasta?
– Nie chcemy kisić się jak ogórki  

w słoiku, musimy wychodzić ze 
szkoły, żeby wspólnie robić coś 
dobrego i ciekawego dla naszej 
lokalnej społeczności. Tylko w ten 
sposób nauczymy naszych uczniów 
otwartości i ciekawości świata i, być 
może, przyczynimy się do tego, że 
staną się aktywnymi obywatelami. 
Pragniemy, aby nie bali się nowych 
wyzwań, ludzi spoza swojego oto-
czenia, czy realizacji nawet trochę 
szalonych pomysłów. W maju ubie-
głego roku zaprosiliśmy mieszkań-

ców do wspólnego poloneza i udało 
się! Dwieście dwadzieścia dwie pary 
wspólnie z burmistrzem Ząbek  
i burmistrzem Zielonki oraz prze-
wodniczącym rady miasta Marki 
zatańczyły na naszym pięknym sta-
dionie. Oczywiście dzięki wsparciu 
dyrektorów innych ząbkowskich 
placówek i pracowników Urzędu 
Miasta. To było naprawdę piękne 
wydarzenie! Proszę nam życzyć 
takich jak najwięcej.

– A jakie macie Państwo plany na 
najbliższą przyszłość ?
– Przed nami wyzwanie dobrego 
przygotowania uczniów do szkół 
średnich. W związku z reformą 
szkolnictwa wkrótce podwójna ilość 
młodzieży (3 klasa gimnazjum i kla-
sa 8) będzie jednocześnie ubiegać 
się o miejsca w liceach i technikach. 
Z pewnością dostanie się do wy-
marzonej szkoły nie będzie łatwe. 
Musimy sprostać temu zadaniu i to 
jest obecnie nasz priorytet.

– (...) najważniejszym 
naszym obowiązkiem jest 
dobre nauczanie i tu nie 
obowiązują nas sztywne 
zasady. Jeśli uważamy, że 
dane dziecko potrzebuje 
dodatkowego nauczania, 
ponieważ jest bardzo 
zdolne lub odwrotnie, ma 
z czymś problem, to mo-
żemy  wspomóc takiego 
ucznia - podkreśla Grażyna 
Sobierajska, dyrektor 
Prywatnej Szkoły Podsta-
wowej im. Ks. Jerzego 
Popiełuszki w Ząbkach.

Bo szkoła 
to pasja...

Orszak Trzech Króli, żywa szopka, wspólne kolędowanie to tylko niektóre  
z inicjatyw jakie zrealizowało grono pedagogiczne i uczniowie Prywatnej 
Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki. Działająca w Ząbkach od 
ponad dziesięciu lat placówka cieszy się uznaniem rodziców i uczniów. O pla-
nach na przyszłość i codziennym życiu szkoły z dyrektor Grażyną Sobierajską 
rozmawia Aleksandra Olczyk

Marki szykują rower miejski
Samorząd zaprosił mieszkańców do internetowych konsultacji. Prosi ich o zgłaszanie potencjal-
nych lokalizacji stacji dla jednośladów. 

Rower to drugi pod względem 
popularności środek transportu  
w Markach. Widać to m.in. po 
szkołach, przy których parkują 
setki takich pojazdów. Być może 
już niedługo na ścieżkach i drogach 
pojawią się też miejskie jedno-
ślady. 

– Przygotowujemy się do wdro-
żenia systemu roweru miejskiego. 
Część z Państwa na pewno zna 
jego zasady – wypożyczamy rower 
w jednym miejscu, pokonujemy 
wybrany odcinek drogi i zostawia-
my jednoślad w innej stacji. Nasze 
założenie jest takie, że rower na 
służyć przede wszystkim celom 
komunikacyjnym – w codziennej 
drodze do pracy, szkoły czy na 
zakupy. Przy okazji 
osiągniemy 
też efekt 
e k o l o -
g i c z n y 
– zmniej-
s z y m y 
i l o ś ć 

spalin samochodowych – mówi 
Agnieszka Torsz z Urzędu Miasta 
Marki. 

Burmistrz Jacek Orych zapra-
sza mieszkańców do konsultacji  
w tej sprawie. 

– Chcemy być mądrzejsi wiedzą 
markowian. Prosimy o wskazanie 
potencjalnych lokalizacji przyszłych 
stacji systemu. Na tej podstawie po-
staramy się stworzyć spójny system – 
podkreśla marecki samorządowiec. 

Internauci mogą korzystać ze 
specjalnej strony internetowej – 
rower.marki.pl To tam można wpi-
sywać proponowane lokalizacje. 
Konsultacje trwają do 14 lutego 
tego roku. 

– Nie zbieramy przy tym żad-
nych danych osobowych – liczą się 

tylko i wyłącznie pomysły. Wystarczy 
wpisać skrzyżowanie dwóch ulic, 
plac, skwer czy duże osiedla wielo-
rodzinne. Każda lokalizacja zosta-
nie zweryfikowana pod względem 
dostępności publicznej (możliwość 
przesiadki do autobusu), stanu wła-
sności nieruchomości i możliwości 
technicznych – dodaje Agnieszka 
Torsz. 

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie  
z planem, przetarg na wybór opera-
tora systemu zostanie ogłoszony w 
tym półroczu. 

pojawią się też miejskie jedno-

– Przygotowujemy się do wdro-
żenia systemu roweru miejskiego. 
Część z Państwa na pewno zna 
jego zasady – wypożyczamy rower 
w jednym miejscu, pokonujemy 
wybrany odcinek drogi i zostawia-
my jednoślad w innej stacji. Nasze 
założenie jest takie, że rower na 
służyć przede wszystkim celom 
komunikacyjnym – w codziennej 
drodze do pracy, szkoły czy na 
zakupy. Przy okazji 
osiągniemy 
też efekt 
e k o l o -
g i c z n y 
– zmniej-
s z y m y 
i l o ś ć 

Internauci mogą korzystać ze 
specjalnej strony internetowej – 
rower.marki.pl To tam można wpi
sywać proponowane lokalizacje. 
Konsultacje trwają do 14 lutego 
tego roku. 

– Nie zbieramy przy tym żad
nych danych osobowych – liczą się 

– Chcemy być mądrzejsi wiedzą markowian. Prosimy o wska-
zanie potencjalnych lokalizacji przyszłych stacji systemu roweru 

miejskiego. Na tej podstawie postaramy się stworzyć spójny 
system – podkreśla Jacek Orych, burmistrz Marek.  

Internauci mogą korzystać ze specjalnej strony inter-
netowej – rower.marki.pl To tam można wpisywać 

proponowane lokalizacje. Konsultacje trwają 
do 14 lutego tego roku. Jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, przetarg na wybór operatora 

systemu zostanie ogłoszony w tym półroczu.

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

Na tablicy ogłoszeń oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Wołominie 
zostało zamieszczone na okres 21 dni 
Zarządzenie nr 53/2018 Burmistrza Wołomina 
z dnia 05.02.2018 r. w sprawie ogłoszenia
konkursu ofert na wynajem 
lokali użytkowych będących w zasobie 
Gminy Wołomin na okres do 3 lat.
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W dniach 30 i  31 
stycznia 2018 r. Przed-
szkole Miejskie Nr 1  
w Markach odwiedził Pa-
weł Paczek, Koordynator 
Mobilnego Miasteczka.  
Pod jego czujnym okiem, 
mareckie przedszkola-
ki przypominały sobie 
i utrwalały wiedzę  
z zakresu bezpie-
czeństwa drogowe-
go. Po raz kolejny 
został poruszony 
temat uważnego 
p r z e c h o d z e n i a 

przez drogę oraz sto-
sowania się do sygnali-
zacji świetlnej. Została 
także zwrócona uwaga 
na używanie elementów 
odblaskowych po zmroku, 
szczególnie w sezonie je-
sienno – zimowym, kiedy 
dzień jest krótki i szybko 
robi się ciemno na dworze. 
Przedszkolaki wykazały 
się dużą wiedzą i umiejęt-

nościami praktycznymi. 
Dzieci ze wszystkich grup 
miały okazję przećwiczyć 
prawidłowe przechodze-
nie przez pasy z sygna-
lizacją świet lną 

oraz prawidłowe prze-
chodzenie przez drogę, 
kiedy nie ma pasów, ani 
sygnalizacji. Każdy mógł 
wcielić się w rolę poli-
cjanta i kierować ruchem 
drogowym. Dzieci brały 
czynny udział w zajęciach 
co niewątpliwie jeszcze 
bardziej utrwalało wiedzę 
z zakresu bezpieczeństwa 
drogowego.

Dzieci i wychowawcy 
dziękują za niezwykle 
pouczające zajęcia, któ-
re jednocześnie były dla 
przedszkolaków wspania-
łą zabawą.

Źródło: UM Marki

Mareckie przed-
szkolaki przypomi-
nały sobie i utrwalały 
wiedzę z zakresu bez-
pieczeństwa drogowe-
go. Poruszony został 
też temat uważnego 
przechodzenia przez 
drogę oraz stosowa-
nia się do sygnalizacji 
świetlnej. 

Do Przedszkola Miejskiego nr 1 „Wesoły 
Skrzat” w Markach  już po raz kolejny zawi-
tało Mobilne Miasteczko Ruchu Drogowego. 
Przedszkolaki z zapałem zgłębiały tajniki 
bezpiecznego poruszania się na drodze.

Mobilne Miasteczko 
znów w mareckim 
przedszkolu

przedszkolaki w
 ruchu drogow

ym
powiat

Ponadlokalne porozumienie 
dla budowy  
ul. Dworkowej w Kobyłce

Jeszcze w tym roku planowana jest budowa ul. Dworkowej w Kobyłce, czyli drogi pełniącej funk-
cję północnej obwodnicy Zielonki. Ulica ta umożliwi kierowcom ze wschodniego rejonu powiatu 
szybsze włączanie się do Trasy S8 bez konieczności przejazdu przez Zielonkę, a także przemiesz-
czanie się na trasie Wołomin-Kobyłka-Marki bez konieczności wjeżdżania do Zielonki.

W grudniu otwarta została 
Trasa S8 na odcinku Marki-Ra-
dzymin. Niestety do ruchu oddany 
został tylko węzeł w Zielonce. 
Trwa budowa węzłów Kobyłka 
i Wołomin. Po otwarciu Trasy 
znacznie wzmógł się ruch na 
ulicach Wolności i Długiej, bo-
wiem dla kierowców z Kobyłki  
i Wołomina jest to najbliższa droga 
do włączenia się węzłem do Trasy 
S8. Ponadto wszyscy ci, którzy 
korzystają ze starej trasy dojazdu 
do Warszawy (przez ulice Radzy-
mińską na Pragę) nadal jadą ul. 
Lipową i Marecką w Zielonce.

Taka sytuacja była przewidywa-
na jeszcze przed otwarciem Trasy 
S8, dlatego już wiele miesięcy 
temu samorząd Zielonki podjął 
starania w Starostwie Powiatowym 
o priorytetowe potraktowanie bu-
dowy ulicy Dworkowej (dotychczas 
w większej części nie istniejącej). 
Sam pomysł wykonania połącze-
nia ul. Dworkowej z ul. Główną  
w Markach ze skrzyżowaniem DW 
631 (przy węźle) nie jest nowy. Po-
wstał w 2007 r. podczas konsultacji 
dotyczących planowanej jeszcze 
wtedy Trasy S8. 

Ulica Dworkowa biegnie od 
nowego ronda w Kobyłce (Macioł-
ki) w stronę DW 631 przez tereny 
leśne. Dalej ma zostać połączona 
wiaduktem nad Trasą S8 z ul. 
Główną w Markach, dochodząc 
do drogi wojewódzkiej 631. 

Realizacja tej inwestycji ma 
wielkie znaczenie dla miesz-
kańców trzech gmin: Kobyłki, 
Marek i Zielonki. Droga umożliwi 
mieszkańcom zachodniej części 
Kobyłki i okolic szybsze włączanie 
się do Trasy S8 bez konieczności 
przejazdu przez Zielonkę ulica-
mi Wolności i Długą, gdzie ruch 
pojazdów w kierunku Trasy S8 
stał się dziś bardzo uciążliwy. 
Umożliwi także wszystkim tym, 
którzy jadą starą trasą w kierunku 

Marek, ul. Radzymińskiej i war-
szawskiej Pragi, ominięcie Zie-
lonki. Otwarcie tych tras pozwoli 
w znacznym stopniu zmniejszyć 
ruch samochodów na ulicach 
Wolności, Lipowej, Mareckiej, 
Długiej w Zielonce. 

Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad zaplanowała 
już wcześniej budowę wiaduktu 
łączącego przyszłą ul. Dworkową 
z DW 631, by można było bezkoli-
zyjnie włączyć się stamtąd do wę-

zła na Trasie S8 (nasyp wiaduktu 
już został przygotowany). 

Udało się zbudować ponadlo-
kalne porozumienie dla sfinanso-
wania tej inwestycji z udziałem 
Starostwa Powiatu Wołomińskie-
go, Samorządu Województwa 
Mazowieckiego, gmin Kobyłka, 
Zielonka i Marki, by wspólnie 
sfinansować inwestycję. Koszt 
realizacji tego zadania szacuje się 
na około 5 mln zł. Około 3,5 mln 
zostanie przekazane na ten cel z 
budżetu województwa mazowiec-
kiego. Resztę sfinansuje powiat 
oraz okoliczne gminy.

Podczas XLIII sesji Rady 
Miasta Zielonka podjęta została 
uchwała (13 głosów za, 2 przeciw) 
o przekazaniu na ten cel 300 tys. 
zł z budżetu Miasta Zielonka. 
Środki przekazane przez Zielonkę 
stanowią niewielki procent pla-
nowanych w 2018 roku wydatków 
na budowę, remonty, projekty  
i modernizacje dróg (w tym dróg 
rowerowych) w Zielonce, które 
planowane są na kwotę ponad 18 
mln zł.

Budowa tej drogi to następny 
etap tworzenia wokół Zielonki tras 
stanowiących obwodnice, które 
znacznie zmniejszą ruch tranzy-
towy na terenie miasta, wyciszą 
okolice osiedli mieszkaniowych  
i spowodują zmniejszenie emisji 
spalin w mieście. 

Źródło: UM Zielonka

Wiele miesięcy temu  
samorząd Zielonki,  
pracujący od wielu lat  
pod wodzą burmistrza 
Grzegorza Dudzika  
podjął starania w Staro-
stwie Powiatowym  
o priorytetowe potraktowa-
nie budowy ulicy Dworko-
wej (dotychczas w większej 
części nie istniejącej). 

Dla Roberta Roguskiego, 
burmistrza Kobyłki, z pewno-
ści ważne jest, że udało się 

zbudować ponadlokalne poro-
zumienie dla sfinansowania 

tej inwestycji z udziałem Staro-
stwa Powiatu Wołomińskiego, 
Samorządu Województwa Ma-

zowieckiego, gmin Kobyłka, 
Zielonka i Marki, by wspólnie 

sfinansować inwestycję. 
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Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P.

Wojciecha Pokory
Wybitnego aktora, dla którego gmina Radzymin  

była miejscem letniego zamieszkania i wypoczynku. 
Żonie i Rodzinie składamy serdeczne wyrazy współczucia.

 Burmistrz Radzymina Rada Miejska Dyrektor Biblioteki Publicznej  
 Radzymina w Radzyminie Miasta i Gminy Radzymin
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W minioną sobotę, zu-
pełnie przypadkiem byłem 
biernym uczestnikiem fanta-
stycznego wydarzenia. Popro-
szony przez żonę o odbiór ze 
spotkania pojechałem po nią 
do Szkoły Podstawowej nr 2 
w Ząbkach. Przybyłem trochę 
wcześniej, niż przewidywałem 
i okazało się, że nie było to 
takie sobie zwykłe spotkanie 

ze znajomymi! Zobaczy-
łem roześmiane towarzystwo 
tańczące zumbę! Można by 
stwierdzić, że to nic dziw-
nego, zajęcia zumby jakich 
wiele... Nic bardziej mylnego. 
Był to MARATON Zumba 
Fitness! Trzy pełne godziny 
zegarowe szaleństwa przy 
doskonałej muzyce. Mężowie 
i chłopcy uczestniczek mara-
tonu pojawiając się stopniowo 
pod koniec imprezy wyciągali 
telefony i aparaty i z niekła-
manym podziwem dokumen-
towali wyczyny swych pań...  
Te zmęczone, ale roześmiane 
i pełne pozytywnej energii 
zakończyły maraton  gromkimi 
brawami i wspólnym zdjęciem 
pamiątkowym. Po maratonie 
odbyło się  bardzo sympa-

tyczne spotkanie integracyjne. 
Dzisiaj wyciągam kilka 
wniosków z tej historii. Po 
pierwsze: okazuje się, że 
można miło spędzić czas  
w naszych Ząbkach. Po dru-
gie: moja żonka w niedzielny 
poranek (przypominam, że 
dnia poprzedniego tańczyła 
trzy godziny bez przerwy)  

z uśmiechem oddała 
się rutynowym czynnościom. 
Oznacza to, że instruktorzy 
- Agata Ryciuk, Beata Sobo-
lewska, Karolina Rutkowska 
i gospodarz Jose Meireles 
najwidoczniej byli świadomi 
trudności zadania i w sposób 
profesjonalny prowadzili za-
jęcia  tak, aby zminimalizować 
niekorzystne skutki. Po trzecie: 
żyjąc szybko i pod dużą presją 
dobrze jest przyjąć taką dawkę 
ruchu i dobrej zabawy pod 
okiem roześmianych instruk-
torów. Powiem więcej... nie 
uczestniczyłem w tej imprezie 
czynnie, ale pisząc o niej dzi-
siaj... uśmiecham się. 

Pozdrawiam
Arkadiusz Piechowski 
instruktor nauki jazdy 

OSK „Artek”, 
ul. Poniatowskiego 2A

W Ząbkach nie można się nudzić. Arkadiusz Piechow-
ski, instruktor nauki jazdy w OSK „Artek”,  w minioną 
sobotę, 2 lutego br, kibicował swoje żonie podczas 
Maratonu Zumba Fitness w Ząbkach i podzielił się  
z nami swoją relacją z tego wydarzenia.

Maraton Zumba  
Fitness w Ząbkach

tańczyć każdy m
oże

W sobotę, 3 lutego członkowie chóru Miejskie-
go LUX MEA, dyrygenci oraz zebrani goście 
uczestniczyli w uroczystych obchodach 15-le-
cia Chóru Miejskiego LUX MEA.

15 lat m
inęło...

Wśród przybyłych znaleźli 
się m.in. Bożena Żelazowska, 
przewodnicząca Komisji Kul-
tury i Dziedzictwa Narodo-
wego Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego, Adam Łossan, 
wicestarosta wołomiński, Paweł 
Bednarczyk, burmistrz Tłusz-
cza, Krzysztof Gajcy, przewod-
niczący Rady Miejskiej w Tłusz-
czu. Obecni byli także miejscy 
radni w osobach Włodzimierza 
Fydryszka, Adama Kisiela, Wal-
demara Sitka, Grażyny 
Krupy, dziekan Deka-
natu Tłuszczańskiego 
ks. Dariusz Skwarski, 
dyrektor Centrum Kul-
tury Sportu i Rekreacji  
w Tłuszczu Wioleta 
Kur, były burmistrz 
Tłuszcza Jan Krzysz-
tofa Białej i prezes Fe-
deracji Chórów Ceacy-
lianum Agata Kajak 

Paweł Bednarczyk, 
burmistrz Tłuszcza 
i przewodniczą-

cy Rady Miejskiej złożyli na 
ręce Stefana Mikiciuka, pre-
zesa Chóru podziękowania 
za zaangażowanie, życzliwość  
i obecność w życiu kultural-
nym gminy Tłuszcz. Do-

wodem na wkład członków  
chóru w życie lokalnej spo-
łeczności jest jego wspaniała 
historia, wypełniona wieloma 
sukcesami, nagrodami i niezli-
czonymi koncertami. Obecni 
i byli członkowie chóru oraz 
dyrygenci otrzymał pamiątkowe 
dyplomy. 

W imieniu Adama Struzika, 
Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego, Bożena Żelazowska 
wręczyła dyplomy najbardziej 

zasłużonym chórzystom: 

Magdalenie Hutek, Maciejowi 
Cegielskiemu, Jerzemu Wiesła-
wowi Zawiszy, Ewie Jurkiewicz, 
Stefanowi Mikiciukowi, Elżbie-
cie Gajcy, Danucie Polakowskiej, 
Annie Witul, Małgorzacie Stan-
kiewicz, Hannie Białek, Henry-
kowi Szczęsnemu, Tadeuszowi 
Sasinowi i Wiesławie Kur. 

Wicestarosta Wołomiński 
Adam Łossan złożył na ręce 
dyrygentki Magdaleny Hutek 
kwiaty i list gratulacyjny. 

Prezes Federacji Chórów 
Ceacylianum Agata Kajak zło-
żyła śpiewakom i dyrygentom 
życzenia jubileuszowe,

Źródło: UMiG Tłuszcz

Dowodem 
na ogromny 
wkład członków Chóru 
Miejskiego LUX MEA 
z Tłuszcza w życie kul-
turalne lokalnej społecz-
ności jest jego wspania-
ła historia, wypełniona 
wieloma sukcesami, 
nagrodami i niezliczoną 
ilością wspaniałych 
koncertów. 

Jubileusz  
chóru Miejskiego 
LUX MEA

Ząbkowski 
Maraton 

Zumba Fit-
ness to trzy 

pełne godziny 
tanecznego 
szaleństwa 

przy doskona-
łej muzyce  

i w do-
borowym 

towarzystwie 
roześmianych 
instruktorów 

Muzyczna podróż  
z Orkiestrą Miasta Ząbki

W sobotnie popołudnie, 3 lutego, w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach zabrzmia-
ły dźwięki światowych przebojów muzyki klasycznej,  filmowej i estradowej. Koncert Karnawałowy 
Miejskiej Orkiestry Dętej, przyciągnął liczne grono wielbicieli talentu naszych muzyków.

W bogatym programie koncer-
tu znalazły się zarówno przeboje 
muzyki filmowej i estradowej, jak  
i powszechnie lubiane standardy mu-
zyki klasycznej. W rolę konferansjera 
wcieliła się początkująca klarnecistka 
Kinga Banaszak. Nie obyło się bez 
bisów i owacji od zachwyconej pu-
bliczności.

– Doskonale dobrany repertuar, 
energetyczna i charyzmatyczna pani 
dyrygent, która podczas Marszu Ra-
detzky’ego panowała zarówno nad or-
kiestrą, jak i publicznością, wiele cie-
kawostek z historii muzyki, to świetny 
sposób na udane sobotnie popołu-
dnie – podsumował ząbkowski Kon-
cert Karnawałowy jeden z widzów. 
Może wytrawni melomani dostrze-
gliby niewielkie braki warsztatowe, 
natomiast warto przy tym pamiętać, 
że bilety na koncert noworoczny Fil-
harmoników Wiedeńskich kosztują 
około tysiąca Euro. W mojej opinii  
dyrygent i cały zespół robią dużo do-
brego dla upowszechnienia muzyki w 
środowisku lokalnym, pokusiłbym się 
nawet o porównanie ich działalności 

do roli jaką spełnia André Rieu  i zało-
żona przez niego Orkiestra Johanna 
Straussa. Mam nadzieję, że takie 
koncerty będą odbywały się częściej 
– dodał na zakończenie

Występ rozpoczął marsz „Wiwat” 
Leona Bernarda Landowskiego.  
W repertuarze sobotniego Koncertu 
Karnawałowego Miejskiej Orkiestry 
Dętej znalazły się również takie 
utwory  jak: „Mambo no. 5” czy naj-
większe przeboje szwedzkiej grupy 
ABBA  z ich kultowej, wydanej w 1992 
roku, płyty „ABBA Gold”. Tempera-
tura na sali sięgnęła zenitu, gdy orkie-
stra zagrała piosenkę „I will survive” 
uznawaną za jeden z najpopularniej-
szych utworów disco wszech czasów. 
Nie zabrakło też hitów znanych 
z dużego i małego ekranu. W sali 
koncertowej rozbrzmiewały m.in. 
bardzo lubiane utwory filmowe  
z takich produkcji jak „Piraci z 
Karaibów”, „James Bond” czy 
„1492. Wyprawa do raju” (Conquest  
of Paradise). Ogromny aplauz pu-
bliczności wywołał „The Raiders 
March”. Ten skomponowany przez 

Johna Williamsa utwór stanowiący 
motyw przewodni wszystkich filmów 
o Indiana Jonesie należy do najbardziej 
rozpoznawalnych melodii świata. 
Całość uzupełniły utwory z repertu-
aru muzyki klasycznej m.in. skom-
ponowany przez Johanna Straussa 
(ojca) Marsz Radetzky’ego.

– Koncert Karnawałowy był 
wspaniałym prezentem w wyko-
naniu młodych, zdolnych artystów. 

Jesteśmy zachwyceni bardzo wyso-
kim poziomem wykonania utworów  
i mistrzowskim prowadzeniem 
Orkiestry Dętej Miasta Ząbki. Bra-
wo!!! – podkreślają Beata i Grzegorz 
Osińscy

Koncert Karnawałowy Miejskiej 
Orkiestry Dętej był doskonałą oka-
zją do zaprezentowania szerokiej 
publiczności umiejętności i kunsztu 
podopiecznych Barbary Hijewskiej, 
a  wysiłek i czas przeznaczony na pró-
by zaowocowały udanym wydarze-
niem artystycznym. Bogaty repertuar 
reprezentujący różne gatunki mu-
zyki świadczy o ogromnym talencie  
i zaangażowaniu członków orkiestry, 
instruktorów: Ariadny Laddy i Arka-
diusza Denkiewicza oraz kapelmistrz 
Barbary Hijewskiej. 

Wydarzenie zgromadziło liczne 
grono słuchaczy, którzy w dosko-
nałych nastrojach i przy dźwiękach 
muzyki wspólnie z ząbkowską Miej-
ską Orkiestrą Dętą wkroczyli w nowy 
2018 rok.

Relacja i zdjęcia  
Aleksandra Olczyk 

Doskonale dobrany repertuar i utalentowani muzycy to recepta na udany wieczór z ząbkowską Orkiestrą Dętą

– Doskonale dobrany  
repertuar, energetyczna  
i charyzmatyczna pani dyry-
gent, która podczas Marszu 
Radetzky’ego panowała 
zarówno nad orkiestrą, 
jak i publicznością, wiele 
ciekawostek z historii mu-
zyki, to świetny sposób na 
udane sobotnie popołudnie 
– podsumował ząbkowski 
koncert jeden z widzów.

VI Powiatowy Przegląd  
Kolęd i Pastorałek

W czwartek, 1 lutego 2018 r. odbyła się kolejna edycja Powiatowego Przeglądu Kolęd  
i Pastorałek „Niech kolęda w świat popłynie”, którego organizatorem po raz szósty był Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Urlach. Przegląd patronatem honorowym objęli Marszałek Województwa 
Mazowieckiego, Starosta Wołomiński, Mazowiecki Kurator Oświaty i Wójt Gminy Jadów.

Wśród gości znaleźli się m.in. Da-
riusz Kokoszka, wójt gminy Jadów, Ja-
dwiga Grabska, przewodnicząca Rady 
Gminy, Danuta Tarach, przewodni-
cząca Komisji Oświaty, radni gminy 
Jadów, Barbara Wójcik, skarbnik, Sła-
womir Miąskiewicz, Katarzyna Pazio, 
naczelnik Wydziału Kultury, Promocji 
i Sportu, Magdalena Suchenek, radna 
Powiatu Wołomińskiego, Krystyna 
Melanowicz, dyrektor BS w Jadowie, 
Ewa Romańska, dyrektor Przedszkola 
Samorządowego ”Baśniowa Kraina” 
w Tłuszczu, Agnieszka Czubak, dy-
rektor Przedszkola w Jadowie.

Do prezentacji konkursowych 
zgłosiło się 54 wykonawców z 16 
szkół podstawowych i przedszkoli 
powiatu wołomińskiego i węgrow-
skiego: Zespół Szkół im. Włady-
sława Podkowińskiego w Kozłach, 
Zespół Szkół im. Zofii Solarzowej 
w Miąsem, Szkoła Podstawowa im. 
Fryderyka Chopina w Starym Gra-
biu, Szkoła Podstawowa w Rozalinie, 
Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w 
Gwizdałach, Szkoła Podstawowa w 
Szewnicy, Szkoła Podstawowa w My-
szadłach, Szkoła Podstawowa nr 1 w 
Łochowie, Szkoła Podstawowa nr 2 w 
Jadowie, Samorządowe Przedszkole 
nr 1 w Łochowie, Szkoła Podstawowa 

SPKS w Ogrodnikach, Przedszkole 
Samorządowe „Baśniowa Kraina” w 
Tłuszczu, Przedszkole Samorządowe 
w Mokrej Wsi, Gminne Przedszkole 
w Jadowie, Szkoła Podstawowa w 
Urlach, Przedszkole w Urlach.

Na scenie w czterech katego-
riach wiekowych zaprezentowało 
się 27 solistów i 29 grup wokalnych 
- wystąpiło łącznie 214 dzieci, które 

wykonały przepięknie przygotowane 
kolędy i pastorałki. Prezentacjom 
przysłuchiwała się komisja w skła-
dzie: Małgorzata Wdziekońska, 
Grażyna Kapaon, Arkadiusz Rogala, 
Włodzimierz Robak.

Wyniki przeglądu przedstawiają 
się następująco.

Kategoria: Przedszkola: • grupy 
wokalne przyznano trzy równorzędne 

I miejsca - Przedszkole w Rozalinie, 
Samorządowe Przedszkole nr 1 w 
Łochowie, Przedszkole w Urlach gr. 
6-latków; • soliści: 1.Ernest Abram-
czyk – Przedszkole w Tłuszczu, 2. Pa-
weł Rybiński- Przedszkole w Urlach, 
3.Amelia Kokoszka –Przedszkole w 
Łochowie;

Kategoria: Klasy I-III: • grupy 
wokalne: 1. Szkoła Podstawowa w 
Urlach, kl.II, 2. Szkoła Podstawowa 
w Myszadłach, 3. Zespół Szkół w 
Kozłach; • soliści: 1.Maja Stolarczyk 
–SP w Starym Grabiu, 2. Zofia 
Kaczmarska-ZS w Miąsem, 3. Maciej 
Król-SP Jadów;

Kategoria: Klasy IV-VI: •  grupy 
wokalne: 1.Szkoła Podstawowa nr 1 
w Łochowie, 2. Szkoła Podstawowa 
w Urlach -kl. IVA; 3. Szkoła Podsta-
wowa w Urlach-kl. IVB; •  soliści: 
1.Julia Borowska-SP w Jadowie, 2. 
Michał Siuchta GOK Jadów, 3. Anna 
Komuda –SP w Jadowie;

Kategoria :Klasa VII I klasy gim-
nazjalne: •  soliści: 1. Weronika 
Przybysz-GOK Jadów, 2. Klaudia Łu-
kasiewicz- ZS w Kozłach, 3. Karolina 
Florczak – SP w Starym Grabiu.

Grand Prix przeglądu otrzy-
mała Gabriela Szelest- SP nr 1 w 
Łochowie.

Ponad 200 dzieci zaśpiewało przepięknie przygotowane kolędy i pastorałki

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



10

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

8 lutego 2018sportrelacje video z wydarzeń na www.zyciepw.pl

www.zyciepw.pl
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UKS SameJudo 
znów z medalami

3 lutego  
w Mysiadle odbył 

się XIV Ogólnopol-
ski Turniej Judo 
Dzieci i Młodzi-
ków o Puchar 
Wójta Gminy 
Lesznowola.  
W zawodach 

startowały dzie-
ci z 28 klubów 

W kategorii U14 
dzieci urodzonych w la-
tach 2005-2006 Rekiny 
reprezentowało pięciu 
zawodników, aż czworo 
z nich uplasowało się 
na podium zdobywając 
medale. Złoto wywal-
czył Franciszek Lipiń-
ski, drugą lokatę zajęła 
Maja Singh, a trzecią  
Kuba Żurawek i Mateusz 
Waćko. Miejsca na podium 
nie udało się zająć Fran-
kowi Sikorskiemu. 

Również dzie-
ci z rocznika 2007 
wzięły udział w XIV 
Ogólnopolskim 
Turniej Judo Dzie-
ci i Młodzików o 
Puchar Wójta Gmi-
ny Lesznowola. Po 
zaciętej walce pierw-
sze miejsce zajęła Lila 
Lipińska, brązowe medale 
wywalczyli Iga Lisonek, Amelia 
Zientak i Kuba Czermanowicz,  
a na czwartej pozycji znaleźli się Ania 
Gajowniczek i Kuba Bełbot.

Jedyna reprezentantka UKS 
SameJudo rywalizowała 3 lutego  
w Otwartych Mistrzostwach Mazow-
sza Juniorek Młodszych. Paulinka 
Mendel z powodu braku zawod-
niczek w swojej kategorii wago-
wej wystartowała w wyższej wadze  
i zaliczyła solidne randori oraz zapre-

zentowała dosko-
nałe walki. 

W niedzielę 4 
lutego  zawodnicy 
UKS SameJudo 
mieli okazję brać 

udział w dwóch roz-
grywanych turnie-

jach. Spora grupa Re-
kinów dzielnie walczyła na 

Turnieju Organizowanym przez 
Warszawsko-Mazowiecki Związek 
Judo I Lidze WOM Funny Judo  
w Mysiadle.

Rekiny spisały się doskonale, 
zdobywając aż 27 medali (14 złotych, 
7 srebrnych oraz 6 brązowych).  
W zawodach wzięło udział 520 za-
wodników z 33 klubów. Bardzo cieszą, 
medale jednak należy zwrócić uwagę 
na skuteczność bo aż 63 wygrane 
walki w dobrym stylu!

Zawod-
niczki i zawod-

nicy UKS Same-
Judo spisali się 

doskonale, w pełni 
zasłużenie zdobywa-
jąc kolejne medale 
podczas zawodów 

w Lesznowoli  
i w Mysiadle

sporty walki

W zgrupowaniu wzięli udział 
zawodnicy Klubu Sportów Walki 
KYOKUSHIN, najmłodsi uczestnicy 
mieli zaledwie pięć lat. Pierwszego 
dnia obozu wielką niespodzianką było 
piękne słońce co stworzyło doskonałe 
warunki do saneczkowych zjazdów 

i białe-
go szaleństwa. 
W dalszej części 
pobytu śniegu 
nie było już aż 
tak dużo, ale ka-
ratekom nie brako-
wało możliwości do 
szlifowania formy oraz 
aktywnego wypoczynku.  
W programie dnia zawsze był 
czas na pływanie i relaksację w uzdro-
wiskowych wodach parku zdrojo-
wego, łyżwy, jazdę konną, ognisko, 

dyskotekę, spacery górskie po be-
skidzkich szlakach czy gry drużyno-
we. Obok rekreacji najważniejsze i tak 
były mocne treningi karate, podczas 
których trenerzy KSW KYOKU-
SHIN położyli szczególny nacisk na 
techniczne umiejętności w walce 
sportowej. Hartowaniu ciała towa-
rzyszyły liczne zabawy integracyjne, 
projekcje filmów instruktarzowych 
oraz rozmowy z trenerami na temat 
specjalistycznego przygotowania do 
zawodów.

Aktualnie karatecy KSW KY-
OKUSHIN rozpoczęli wytężone 
treningi we wszystkich sekcjach 

Powiatu Wołomińskiego, gdyż 
zbliżający się okres star-

towy niesie nowe wy-
zwania. Pod koniec 
lutego Klub podjął 
wyzwanie prze-
prowadzenia Mi-
strzostw Mazow-
sza. Zapowiada się 
doskonała oprawa 
zawodów, ponieważ 

turniej odbędzie się 
na hali widowiskowo-

sportowej w Zielonce,  
a pomoc w organizacji zapo-

wiedziało wiele osób, firm i instytucji. 
Więcej informacji i zdjęcia na www.
kswkyokushin.pl

KSW KYOKUSHIN

Sportowa zima  
z Karate Kyokushin

W pierwszym 
tygodniu ferii zimo-
wych sześćdzie-
sięcioosobowa 
grupa młodych 
karateków z 
Zielonki, Ząbek, 
Wołomina, 
Marek i Kobyłki 
wzięła udział w 
zimowym obozie 
sportowym w 
miejscowości 
Wysowa Zdrój. 

Obok  
rekreacji naj-

ważniejsze były 
treningi karate, 
podczas których 

trenerzy kładli duży 
nacisk na tech-
niczne umiejęt-

ności.

Na tę chwilę jesteśmy  
w fazie play-off

Radzyminianki wśród
16. nalepszych w Polsce

– Wygrywając z Lesanem Halinów, odnieśliśmy czwarte zwycięstwo w pięciu ostatnich kolejkach i wierzę,że 
nie ostatnie. Nadal liczymy się w walce o play-off, choć nasi rywale nie ustępują i zapowiada się emocjonująca 
walka do końca. Teraz jedziemy do trzeciego zespołu w tabeli, UKS „CENTRUM” Augustów, z wiarą w kolejne 
zdobycze punktowe – mówi Tomasz Rosa, trener siatkarzy Huraganu Wołomin.

Zespół juniorek (rocznik 1999/2000) KPR „ROKiS” Radzymin prowadzony przez Ewę Filipek 
i Monikę Sawicką awansował do 1/8 Mistrzostw Polski Juniorek, w których będzie uczestniczy-
ło 16 najlepszych zespołów z Polski. W dniach 09-11 lutego br., Radzyminianki  wezmą udział  
w kolejnych etapach rozgrywek centralnych.

– W sobotę (27 stycznia) w 
ramach 18. kolejki zagraliście 
u siebie z Lesanem Halinów. 
Chyba można powiedzieć, że 
zarówno dla Pana, jak i dla 
wielu zawodników Huraganu, 
nie był to zwykły mecz?
– To fakt, był to mecz z wieloma 
podtekstami. Przez ostatnie trzy 
lata pełniłem funkcję trenera 
drużyny z Halinowa, awansując 
z nią dwa lata temu do II ligi 
ogólnopolskiej. W zeszłym se-
zonie wywalczyliśmy udział w 
fazie play-off, między innymi 
wygrywając dwukrotnie z drużyną 
z Wołomina. W tym sezonie ob-
jąłem zespół MUKS „Huragan”, 
jednocześnie ściągając ze sobą 
kilku zawodników reprezen-
tujących do tej pory Halinów. 
Natomiast w zespole Lesana 
gra dwóch wychowanków wo-
łomińskiego klubu, więc oba 
zespoły chciały pokazać się z 
jak najlepszej strony. Poza tym 

w pierwszej rundzie pokonaliśmy 
rywali i liczyliśmy na powtórkę.
– W pierwszym secie wygra-
liście wysoko 25:17. Proszę  
o komentarz?
 – Pierwszy set od początku był pod 
naszą kontrolą, dominowaliśmy w 
każdym elemencie nad zespołem 
gości, nie pozwalając nawet na 
moment na podjęcie przez nich 
walki. Dobrze funkcjonowała 
nasza zagrywka oraz współpraca 

blok-obrona, co pozwoliło na sku-
teczną grę w kontrze.
– W drugim secie goście dopro-
wadzili do wyrównania...
– Niestety pierwszy, łatwo wygrany 
set, uśpił naszą czujność i daliśmy 
się zaskoczyć. Rywal wzmocnił 
zagrywkę, zagrał skutecznie w 
ataku oraz bardzo dobrze bronił. 

My z kolei słabiej zagrywaliśmy 
i nie do końca realizowaliśmy 
nasze założenia taktyczne, co po-
zwoliło przyjezdnym na wygranie 
tej partii. 
– Dwa ostatnie sety to Wasze wy-
grane 25:20. Proszę o ocenę?
– Oba sety były bardzo wyrównane 
i emocjonujące, pomimo nie naj-
wyższego poziomu, jaki zaprezen-

towały oba zespoły. Zespół gości 
utrzymywał dobry poziom zagryw-
ki, ale już gorzej było w ataku, my 
natomiast w każdym z elementów 
zagraliśmy poprawnie. Wygrali-
śmy je dzięki większej dojrzałości  
i założeniom taktycznym. Niewąt-
pliwie wpływ też miała większa 
ilość zmienników oraz jak zwykle 

nasi niezastąpieni kibice. Nagrodę 
MVP spotkania dostał Jakub Po-
wałka, drugi rozgrywający, który 
zagrał to spotkanie z gorączką 
zastępując Bartłomieja Bujniaka.  
A poza nim bardzo dobre spotka-
nie zanotował Paweł Szczepaniak, 
zdobywca 29 punktów.
– Na najbliższe spotkanie po-
jedziecie do Augustowa, by 

powalczyć z UKS „Centrum”. 
Jakie są prognozy i przewidy-
wania?
– To spotkanie rozegramy dopiero 
10 lutego (w ostatni weekend 
odbywały się mistrzostwa woje-
wództw juniorów), ale już myślimy 
nad taktyką, a zespół trenuje bez 
przerw. Augustów zajmuje bardzo 
wysokie, trzecie miejsce i jest dru-
żyną złożoną z doświadczonych 
zawodników z przeszłością pierw-
szoligową. My natomiast jesteśmy 
młodym, walczącym zespołem  
i wierzę, że postaramy się sprawić 
niespodziankę w postaci zdobyczy 
punktowej, która jest nam bardzo 
potrzeba w obecnej sytuacji.
– Proszę o skomentowanie Wa-
szej sytuacji w tabeli, biorąc 
pod uwagę zbliżającą się fazę 
play-off? 
– Na chwilę obecną zajmujemy 
ósme miejsce, z dwoma punk-
tami przewagi nad dziewiątym 
zespołem, co daje nam udział w 
fazie play-off. Tabela ułożyła się 
tak,że cztery zespoły rozdzielą 
między sobą miejsca 6-9, my 
także pozostajemy w grze o szó-
stą lokatę, do której tracimy już 
tylko dwa punkty. Przed nami dwa 
bardzo ważne spotkania, pierwszy 
w Augustowie a następnie u nas 
(24 lutego) z AZS UW Warszawa 
na hali OSIR-u, na które już dziś 
zapraszam. 

Paweł Choim

Zawody zostaną rozegrane już 
w najbliższy weekend w Kielcach. 
Przeciwniczkami KPR „ROKiS” Ra-
dzymin będą: GTPR Vistal Gdynia, 
UKS Pantery Dopiewo oraz Korona 
Handball Kielce. Awans do rozgry-
wek centralnych dziewczęta uzyskały 
jako Wicemistrzynie Mazowsza. 
W pierwszym etapie rozgrywek ogól-
nopolskich (1/16 Mistrzostw Polski), 
który został rozegrany w Lublinie w 
dniach 27-29 stycznia br., drużyna z 
Radzymina  była  bezkonkurencyjna. 
Podopieczne Ewy Filipek i Moniki 
Sawickiej  nie przegrały żadnego 
meczu w fazie grupowej. pokonując 
kolejno: KPR Ruch Chorzów 28:25; 
SKS Kusy Kraków36:23 oraz zespół 
gospodarzy UKS Roxa Lublin 34:28 i 
zajmując pierwsze  miejsce w grupie. 
Do kolejnego etapu awansują dwa 
zespoły. 

– Liczymy na to, iż nasze dziew-
częta znajdą się gronie ośmiu najlep-
szych zespołów w Polsce – mówi Ewa 
Filipek, która wraz Moniką Sawicką 
opiekuje się drużyną

Skład zespołu: Kowalska Sandra, 
Świerżewska Justyna, Włoczewska 
Dagmara, Pacholczyk Julia, Warda-
kowska Julia, Rocka Julia, Filipek 
Julia, Rudzka Wiktoria, Świerżewska 

Izabela, Stencel Julia, Giera Daria, 
Całak Julia, Wróblewska Magdale-
na, Ciałkowska Weronika, Kaczor 
Barbara, Kaczor Aleksandra.

Klub Piłki Ręcznej  „ROKiS” 
Radzymin w obecnym sezonie 
2017/2018 zgłosił do rozgrywek ligi 

wojewódzkiej 7 zespołów w 4 kate-
goriach wiekowych.

Obecnie ligę wojewódzką zakoń-
czyły juniorki, które awansowały do 
rozgrywek centralnych (Mistrzostw 
Polski Juniorek). Należy jednak 
podkreślić, że z roku na rok wszystkie 

zespoły osiągają coraz lepsze wyniki, 
a zawodniczki Justyna Świerżewska i 
Sandra Kowalska, zostały powołane 
do kadry narodowej juniorek młod-
szych, której najbliższe zgrupowanie 
odbędzie się w dniach 12-18 lutego 
2018r.

– (...) cztery zespoły rozdzielą 
między sobą miejsca 6-9,  
my także pozostajemy  
w grze o szóstą lokatę, do 
której tracimy już tylko dwa 
punkty. Przed nami dwa bar-
dzo ważne spotkania, pierw-
szy w Augustowie a następnie 
u nas (24 lutego) z AZS UW 
Warszawa na hali OSIR-u, na 
które już dziś zapraszam – 
mówi Tomasz Rosa, trener 
wołomińskich siatkarzy. 

Czy dziewczyny z Radzymina osiągną kolejny sukces?



Pod koniec stycznia  Polski 
Związek Koszykówki przyznał 
wołomińskiemu OSiR-owi orga-
nizację turnieju  półfinałowego 
o Mistrzostwo Polski Juniorek 
Starszych. W ramach tego tur-
nieju w miniony weekend (2-4 
lutego) odbyły się emocjonują-
ce spotkania, które przyniosły 
juniorkom starszym awans do 
Mistrzostw Polski.

O wejście do finału na woło-
mińskim boisku walczyły zespoły 
z Wołomina, Torunia, Bydgosz-
czy i Brzegu.

„Pierwszy dzień turnieju 
półfinałowego Mistrzostw Polski 
U22K wołomińskie koszykarki 
z pewnością mogą zaliczyć do 
udanych – od pierwszych minut 
spotkania narzuciły rywalkom 
z MMKS Katarzynki Toruń 
swój styl gry i właściwie już w 
pierwszej kwarcie, zakończonej 
wynikiem 34:5, „ustawiły” wynik 
spotkania. W zwycięstwie nie 
przeszkodziła ostatnia kwarta 
wygrana przez zawodniczki 
z Torunia dwoma punktami 
– całe spotkanie zakończyło 
się wynikiem 99:46. Najlepiej 
punktowały Gabriela Piech (23), 
Kasia Chodkowska (20) i Ania 
Pawłowska (19).

Mecz KSK Stal Brzeg – 
MUKS WSG SUPRAVIS Byd-
goszcz zakończył się zdecydo-
waną przewagą zawodniczek z 
Bydgoszczy, chociaż do połowy 
spotkania zawodniczki z Brzegu 
walczyły o każdą piłkę i spotka-
nie wydawało się wyrównane, 
jednak po końcowej syrenie ta-
blica wyników pokazywała wynik 
49:84…” - czytamy na oficjalnej 
stronie wołomińskiego OSiRu.

Z komentarza zamieszczo-
nego na tej samej stronie orga-
nizatora www.osir.wolomin.pl 
dowiadujemy się, że powodów 
do radości wołominiankom przy-
sporzył również kolejne spotka-
nia w półfinałowych rozgrywek:  
„Wynikiem 77:47  zakończyło się 
spotkanie pomiędzy UKS Hura-
gan Wołomin a KSK Stal Brzeg. 
Wołominianki wygrywały kolejne 
kwarty 19:13, 22:18, 13:6 i 23:10, 
dzięki czemu jutro o godzinie 
12:15 będą rywalizować z MUKS 
WSG SUPRAVIS Bydgoszcz 
o pierwsze miejsce w tur-
nieju półfinałowym Mi-
strzostw Polski U22K. 
Jutrzejsze przeciw-
niczki odniosły dziś 
miażdżące zwycię-
stwo nad MMKS 
Katarzynki To-
ruń, wygrywając 
1 2 1 : 3 8 ,  s z y -
kuje się więc 
e m o c j o n u -
jący pojedy-

nek!” – informuje komentator. 
Zakończenie dla naszych było 
nie mniej udane od startu w tych 
rozgrywkach. „Ostatni dzień tur-
nieju półfinałowego Mistrzostw 
Polski juniorek starszych roz-
poczęło spotkanie o trzecie 
miejsce między Stalą Brzeg a 

Katarzynkami Toruń. Bardzo 
wyrównane spotkanie zakoń-
czyło się przegraną „Stalówek” 
w dogrywce – zabrakło zaled-
wie trzech punktów… Równie 
zacięty bój o pierwsze miejsce 
stoczyły zespoły z Wołomina i 
Bydgoszczy. Szala zwycięstwa 

wielokrotnie przechylała się raz 
w jedną, raz w drugą stronę, 
ale w drugiej minucie ostatniej 
kwarty „Huraganki” objęły pro-
wadzenie, którego nie oddały już 

do końcowej syreny. O medale 
Mistrzostw Polski dziewczęta 
powalczą już za trzy tygodnie w 
Poznaniu” – zapowiadają organi-
zatorzy półfinałowych zmagań na 
swojej stronie internetowej.

Nie pozostaje nam nic innego 
jak życzyć naszym koszykarkom 

dobrego przygotowania do tur-
nieju finałowego i… trzymać 
kciuki.

Oprac. redakcja w oparciu  
o www.osir.wolomin.pl

W regulaminowym czasie gry 
padł remis, więc o końcowym roz-
strzygnięciu musiały zadecydować 
rzuty karne. W tym elemencie 
lepiej odnaleźli się Chłopcy z Bie-
lan, którzy wygrali ostatecznie 2:0. 
Podium uzupełnił In Plus, który  
w meczu o brąz również po rzutach 
karnych pokonał TANATOS.

MVP dwudniowych zmagań 
wybrano Rafała Polakowskiego  
z BRS. Statuetka dla najlepszego 
bramkarza powędrowała w ręce 
Tomka Warszawskiego (In Plus). 
Królem strzelców został natomiast 
Damian Kowalewski ze złotej dru-
żyny zwycięzców. W tym roku na 
puchar „fair play” zasłużył BRS, 
który wykazał się wzorową postawą 
nie tylko na placu gry, ale także 
poza nim. Pamiątkowe statuetki 
powędrowały również do Michała 
Sadowskiego i Pawła Wysockiego 
(BRS), Tomasza Warszawskiego 
(In Plus) i Damiana Kowalewskie-
go (Chłopcy z Bielan).

Do rywalizacji przystąpiły 24 

zespoły, które zostały podzielone 
na cztery grupy po sześć drużyn 
w każdej. Oprócz wspomnia-
nej pierwszej czwórki wśród 
uczestników mogliśmy dostrzec 
także m.in. Niespodziankę Mar-

ki, Promil Marki, UKS Bródno 
92, Florian Warszawa, Ligę Fa-
nów, Ekipę Organizatora, Planet 
Cash z Łomży czy Chłopców z 
Klimatu. W zmaganiach wziął 
również udział rocznik 2000/2001 

Akademii Piłkarskiej Marcovia 
Marki. Podopieczni Arkadiusza 
Kostrzębskiego awansowali do 
drugiej fazy turnieju, ale odpadli 
z niej po walce ze zdecydowanie 
bardziej doświadczonymi dru-
żynami. Triumfatorzy czwartej 
edycji otrzymali nie tylko puchar 
i medale, ale także voucher na 
kwotę 1000 zł do wykorzystania w 
sklepie vitasport. Nagroda zosta-
ła ufundowana przez Wodociąg 
Marecki.

Dzięki uprzejmości organi-
zatora Ligi Fanów, Rafała Mi-
lewskiego, drużyny z miejsc od 
pierwszego do trzeciego otrzymały 
również pamiątkowy szalik Legii 
Warszawa. Taka ozdoba wisząca na 
pucharach robiła wrażenie.

Turniej został objęty patrona-
tem honorowym przez Burmistrza 
Miasta Marki a całe wydarzenie 
było współfinansowane ze środ-
ków pochodzących z budżetu 
miasta.

Marcin Boczoń

Zwycięstwo w turnieju to najlepsza nagroda dla zawodników
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Praca 
Dam pracę

Prywatny Dom Opieki w Zielonce 
zatrudni opiekunki – salowe. 

Wynagrodzenie 2000 – 3000 zł, 
umowa o pracę. Dyżury  

– 12 godzin tel. 608 031 054
Zatrudnię do cukierni w Guzowatce, 
praca od zaraz, atrakcyjne wynagrodze-
nie, tel. 604587211.

Praca 
Szukam pracy

Panie poszukują pracy na produkcji w 
cukierni lub dowolnej może być fizycz-
na na zmiany w okolicach Radzymina 
tel. 797 786 277

Budownictwo 
Usługi

Budownictwo 
Usługi

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

Usługi - Różne   

tel. 602 733 336

WYCINKA
DRZEW NA POSESJI

prace pielęgnacyjne

koszenie trawy

przy użyciu podnośnika koszowego
lub metodą alpinistyczną

Zdrowie/Uroda

OGŁOSZENIA DROBNE

Występ na własnym boisku zwieńczony został sukcesem

IV Noworoczny Turniej Halowy 
o Puchar Burmistrza Marek

IV Noworoczny Turniej Halowy o Puchar Burmistrza Miasta Marki zakończył się zwycięstwem Chłop-
ców z Bielan. Damian Kowalewski i spółka pokonali w wielkim finale BRS. 

Rozegrany w miniony weekend w Wołominie trzydniowy turniej półfinałowy 
Mistrzostw Polski w koszykówce zakończył się dla miejscowych juniorek 
starszych awansem do finałów MP U22K! Finał rozegrany zostanie w Pozna-
niu, już za trzy tygodnie.

Wołomińskie koszykarki trenowane przez 
Pawła Dąbrowskiego powalczą o medale 

Mistrzostw Polski już za trzy tygodnie  
w Poznaniu. – Oczywiście cieszymy się 

bardzo z wyników jakie osiągnęła nasza 
drużyna. Trzeba jednak pamiętać, że 

teraz przed nimi ale również przed 
kadrą szkoleniową mnóstwo pracy 
– mówi Ryszard Zahn (na zdjęciu), 
prezes Uczniowskiego Klubu Spor-

towego Huragan Wołomin 

Wołomińskie  
koszykarki  
w finałach  
Mistrzostw Polski
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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

ul. Wileńska 40
dyżur nocny

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

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

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

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

sob.: 8 -15

Wołomin:

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

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

sob.: 8 -15

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

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

sob.: 8 -14

 

Radzymin:

ul. Fabryczna 14Marki:




