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– Patrząc na frekwencję po 
raz kolejny mogliśmy się 
przekonać, że mieszkańcy 
Wołomina potrzebują takich 
wydarzeń. W przestrzeni 
miejskiej chcą się spotykać 
miłośnicy muzyki i rodzimi 
artyści ale również osoby 
aktywne fizycznie i to bez 
względu na wiek i sprawność 

ruchową – mówi Elżbieta 
Radwan, burmistrz Wo-
omina >> str. 9

IV edycja  
Lokalnego Programu 
Stypendialnego

Paweł Żółtek

Julia Szymczak

Paweł Królak

– Współpraca pomię-
dzy gminami, a samorządem 

powiatowym jest kluczem do rozwoju. 
W obecnej kadencji w dziedzinie tej 
poczyniliśmy ogromne postępy. Wypra-
cowaliśmy nowatorskie i niespotykane 
w innych powiatach metody łączenia 
potencjału samorządów różnych szczebli 
– mówi Janusz Werczyński >> str. 3

Współpraca  
samorządów  
kluczem  
do sukcesu 
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Dni Wołomina  

– świętowaliśmy  
jubileusz miasta

Rozwiązanie
umowy 
z wykonawcą S8

Po wykorzystaniu wszelkich dostęp-
nych narzędzi mobilizujących wyko-

nawcę, GDDKIA podjęła decyzję  
o odstąpieniu od umowy z konsor-

cjum realizującym drogę ekspresową 
S8 pomiędzy węzłami Marki i Kobyłka. 
GDDKIA rozpoczęła przygotowania do 
przeprowadzenia inwentaryzacji w te-
renie oraz opracowania dokumentów 
do przetargu na ukończenie niezreali-

zowanych prac >> str. 3
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Jak skorygować roczne 
zeznanie podatkowe

O zasadach prawidłowego korygowania zeznań podatkowych rozmawiamy z Pawłem Żółtkiem 
– właścicielem biura rachunkowego z Kobyłki

– W poprzednim tygodniu rozma-
wialiśmy o przypadku, kiedy za-
pomnieliśmy złożyć nasze roczne 
zeznanie podatkowe w urzędzie 
skarbowym. A co w sytuacji, jeśli 
zorientowaliśmy się, że w złożo-
nym zeznaniu popełniliśmy błąd?
– Taki błąd należy po prostu skory-
gować. Dokonuje się tego poprzez 
złożenie korekty zeznania rocznego.
– Czym jest korekta zeznania?
– Korekty rocznego zeznania po-
datkowego dokonuje się poprzez 
ponowne złożenie zeznania na takim 
samym formularzu jak zeznanie 
pierwotne, z tą różnicą, że w polu 
„Cel złożenia zeznania zaznaczamy 
kwadracik „Korekta”.
– Jakie są warunki złożenia ko-
rekty?
– Korektę rocznego zeznania podat-
kowego można złożyć w terminie 
pięciu lat licząc od końca roku, w 
którym złożone zostało zeznanie. 
Tak więc zeznanie za rok 2017 
można skorygować do końca 
roku 2023. I analogicznie do 
końca roku 2018 możemy 
złożyć korektę zeznania za 
2012 rok. Warto też zwrócić 
uwagę na to, aby korektę 
złożyć na właściwym for-
mularzu.
– To znaczy? Przecież 
jeśli zeznanie złożyli-
śmy na druku PIT-37, 
to przecież korektę 
też powinniśmy złożyć na takim 
samym druku.
– No właśnie, dokładnie na takim 
samym druku. Druki rozliczeń 
podatkowych zmieniają się prak-
tycznie co roku. Każdy druk rocz-
nego zeznania podatkowego, np. 
wspomniany PIT-37 ma swój numer 
podany w nawiasie obok numeru 
strony. Chodzi o to, żeby do złożenia 

korekty np. za rok 2016 użyć druku, 
który obowiązywał dla tego roku. Ma 
to znaczenie szczególnie wtedy, gdy 
zeznanie wypełniamy ręcznie. Jeśli 
korektę sporządzamy przy użyciu 
komputera, np. za pomocą formula-
rzy ze strony www.e-deklaracje.gov.
pl to komputer „pilnuje” właściwej 
wersji formularza.

– Czy to wszystko?
– Do korekty zeznania najlepiej do-
łączyć wyjaśnienie przyczyn złożenia 
korekty. Co prawda od 2016 roku nie 
ma już obowiązku dołączania takiego 
wyjaśnienia (druk ORD-ZU), ale  
w razie wątpliwości urząd i tak może 
nas wezwać do złożenia wyjaśnień. 
W wyjaśnieniach należy wskazać, 
które dane uległy zmianie i dlaczego. 

Należy też pamiętać, że skutecznej 
korekty zeznania podatkowego nie 
można złożyć w czasie trwania po-
stępowania podatkowego lub kontroli 
podatkowej w zakresie objętym tym 
postępowaniem lub kontrolą.
– A co jeśli z korekty wynika po-
datek do dopłaty?
– Termin zapłaty podatku za rok 
2017 minął 30 kwietnia, a dla roz-
liczeń ryczałtu PIT-28 (np. przy-
chody z najmu prywatnego) minął 
31 stycznia. Jeśli z korekty wynika 
podatek do zapłaty, to warto się 
pośpieszyć, aby zminimalizować 
wysokość odsetek od zaległości 
podatkowych. Dodatkowo podatnik, 
który zapłaci zaległość ujawnioną w 
wyniku korekty, która została złożona 

nie później niż w ciągu 6 miesięcy od 
upływu terminu złożenia zeznania 
(przypomnijmy:  6 miesięcy od  
31 stycznia lub od 30 kwietnia), może 
zapłacić tylko połowę odsetek. Taka 
ulga za szybką korektę.
– A co jeśli z korekty wychodzi 
nadpłata podatku?
– Wtedy razem z korektą można 
złożyć wniosek o stwierdzenie nad-

płaty. W przypadku korekty zeznania 
zwrot nadpłaty podatku następuje w 
terminie 2 miesięcy od daty złożenia 
korekty, jednak nie wcześniej niż  
3 miesiące od złożenia pierwotnego 
rocznego zeznania podatkowego.
– W jaki sposób urząd skarbowy 
zwróci nam nadpłatę?
– Jeśli urząd skarbowy nie zna na-
szego numeru konta to pieniądze 
zwróci nam przekazem pocztowym 
potrącając koszty przekazu.
– A jak poinformować urząd skar-
bowy o naszym koncie?
– Przedsiębiorcy dokonują tego na 
druku CEIDG-1, natomiast osoby 
fizyczne, które posiadają numer 
PESEL dokonują tego na druku 
ZAP-3.
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– Taki błąd należy po prostu skory-– Taki błąd należy po prostu skory-– Taki błąd należy po prostu skory
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złożenie korekty zeznania rocznego.
– Czym jest korekta zeznania?
– Korekty rocznego zeznania po-
datkowego dokonuje się poprzez 
ponowne złożenie zeznania na takim 
samym formularzu jak zeznanie 
pierwotne, z tą różnicą, że w polu 
„Cel złożenia zeznania zaznaczamy 
kwadracik „Korekta”.
– Jakie są warunki złożenia ko-

– Korektę rocznego zeznania podat-
kowego można złożyć w terminie 
pięciu lat licząc od końca roku, w 
którym złożone zostało zeznanie. 
Tak więc zeznanie za rok 2017 
można skorygować do końca 
roku 2023. I analogicznie do 
końca roku 2018 możemy 
złożyć korektę zeznania za 
2012 rok. Warto też zwrócić 
uwagę na to, aby korektę 
złożyć na właściwym for-

– To znaczy? Przecież 
jeśli zeznanie złożyli-
śmy na druku PIT-37, 

rzy ze strony www.e-deklaracje.gov.
pl to komputer „pilnuje” właściwej 
wersji formularza.

– A co jeśli z korekty wynika po
datek do dopłaty?
– Termin zapłaty podatku za rok 
2017 minął 30 kwietnia, a dla roz
liczeń ryczałtu PIT-28 (np. przy
chody z najmu prywatnego) minął 
31 stycznia. Jeśli z korekty wynika 
podatek do zapłaty, to warto się 
pośpieszyć, aby zminimalizować 
wysokość odsetek od zaległości 
podatkowych. Dodatkowo podatnik, 
który zapłaci zaległość ujawnioną w 
wyniku korekty, która została złożona 

N o w e
obowiązki dla przedsiębiorców

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

Przedsiębiorco! 
Nowy obowiązek dotyczy również Ciebie, 

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

WAŻNE!
Jednolity Plik Kontrolny musi być generowany i przesyłany 

wyłącznie w wersji elektronicznej.

czy Twoja firma jest gotowa na Jpk_VaT?

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

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

www.facebook.com/mojerozliczenia

Biuro Rachunkowe

Biuro Rachunkowe

Biuro Rachunkowe
Kobyłka ul. Szeroka 6

tel. 22 786 06 11
www.mojerozliczenia.pl

– Każdy druk rocznego zeznania podatkowego, np. 
wspomniany PIT-37 ma swój numer podany w nawia-
sie obok numeru strony. Chodzi o to, żeby do złożenia 

korekty np. za rok 2016 użyć druku, który obowią-
zywał dla tego roku. Ma to znaczenie szczególnie 
wtedy, gdy zeznanie wypełniamy ręcznie. Jeśli 
korektę sporządzamy przy użyciu komputera, 
np. za pomocą formularzy ze strony www.e-
deklaracje.gov.pl to komputer „pilnuje” właści-
wej wersji formularza  – mówi Paweł Żółtek,  
właściciel biura rachunkowego z Kobyłki. 
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Wreszcie coś innego!
Edward M. Urbanowski

W minioną sobotę, Sojusz Lewicy Demokratycznej spotkał się w Warszawie na 
konwencji samorządowej. Co prawda, w mediach niewiele o tym wydarzeniu mó-
wiono, niemniej było to ważne, polityczne wydarzenie o którym należy wspomnieć, 
gdyż ta partia - jak sądzę - znajdzie się w przyszłym roku w Sejmie.

Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący partii:
- SLD jest socjaldemokratyczną partią, która ma system wartości i walczy  

o sprawy socjalne; idziemy do wyborów samorządowych i rozpoczynamy walkę  
o elektorat utracony z naszej winy.

- Koniec z zakłamaną tezą, że wszystkie sprawy socjalne zabrał PiS, a związane 
z systemem wartości zabrała PO. Damy wam wszystko to, co daje wam PiS i nie 
zabierzemy wam tego, co PiS wam zabiera!

- Nigdy się nie zgodzimy, jako SLD, z tym, żeby ludzie, którzy byli aktywni 
zawodowo do 1990 roku, byli usuwani, żeby były im zabierane prawa nabyte, żeby 
byli obdzierani z honoru oraz z tego wszystkiego, co było dla nich najważniejsze 
i było ich dumą.

- Partia nie wstydzi się swoich postkomunistycznych korzeni, nie udaje, że 
jest nowoczesną socjaldemokracją stawiającą wyłącznie na przyszłość. Skoro 
problemem dla PiS nie są post PZPR-owcy 
w stylu posła Stanisława Piotrowicza, to 
dlaczego SLD miałoby się odcinać od swojej 
historii?

- Jeżeli w Polsce jest lepiej, to ludzie, 
obywatelki i obywatele mają mieć lepiej, 
ludzie mają korzystać z tego, że ich kraj jest 
bogaty, że w ich kraju jest więcej pieniędzy, 
a pieniądze te powinny być sprawiedliwie 
podzielone.

- Panie Jarosławie Kaczyński, jeśli pan 
myśli, że opiekunom osób niepełnospraw-
nych 500 złotych dodatku się nie należy, to 
niech się pan zaopiekuje kimś, dzieckiem 
albo osobą dorosłą. Karmi, poi, myje, pomaga 
i nie odchodzi choćby na sekundę, bo pan nie 
będzie wiedział czy taka osoba nie umrze.

- SLD, wbrew temu co się pisze, zawsze 
był za państwem świeckim. Episkopat nie 
może się wtrącać w bieżące zarządzanie państwem. Jeżeli nie może przekonać 
obywateli i obywatelek do swoich racji w kościołach, to nie może być tak, że dzwoni 
do Jarosława Kaczyńskiego. SLD nigdy nie będzie walczył z wiarą i wierzącymi!

- SLD, po wejściu do Sejmu, będzie zbierał podpisy pod wnioskiem o Trybunał 
Stanu dla prezydenta Andrzeja Dudy za łamanie konstytucji. Sprawiedliwość ma 
dosięgnąć też innych. Ci, którzy uzależnili sądy od aparatu partyjnego - przyjdzie na 
was czas! Myśleliście, że ZSRR będzie zawsze i wszędzie? Że imperium rzymskie 
nie upadnie? Nie! Jak wejdziemy do Sejmu, to przyjdziemy po was!

- SLD będzie strażnikiem wolności, prawa i ładu konstytucyjnego.
- Będziemy gwarantem spraw socjalnych, m. in. bezpłatne przedszkola, żłobki, 

bezpłatna komunikacja dla uczniów, bon edukacyjny dla dzieci zaczynających 
edukację w wysokości 500 zł. Do tego profilaktyka zdrowotna, program in vitro, 
stały monitoring zanieczyszczeń powietrza w każdej gminie, sieć klubów seniora, 
bezpłatne przejazdy dla osób, które skończyły 65 lat, budownictwo komunalne 
dostosowane do potrzeb osób starszych, dostęp do lekarzy specjalistów.

- Chcielibyśmy, żeby najniższa emerytura, najniższa pensja i najniższa renta 
były takie same, żeby te trzy rzeczy były ze sobą związane, czyli żeby stworzyć taki 
program 500 plus dla starszego pokolenia po to, żeby ci ludzie mieli namiastkę 
godnego życia.

- Z tym idziemy do wyborów!  

– Chcielibyśmy, 
żeby najniższa emery-
tura, najniższa pensja 
i najniższa renta były 
takie same, żeby te 

trzy rzeczy były ze sobą 
związane, czyli żeby 

stworzyć taki program 
500 plus dla starszego 

pokolenia po to, żeby ci 
ludzie mieli namiastkę 
godnego życia - mówi 

Włodzimierz Czarzasty, 
przewodniczący SLD

Współpraca samorządów 
kluczem do sukcesu 

Od lat rok wyborczy oznacza wzmo-
żone działania inwestycyjne na terenie 
miast i gmin. Ale inwestycje kumulują 
się nie tylko dlatego, że akurat w danym 
roku są wybory. Zdarza się – choć nie 
umiem określić jak często – że po prostu 
wcześniej się nie dało – bo procedury 
są długie, bo własność gruntów nieure-
gulowana, bo braki w dokumentacji, bo 
przepisy się zmieniły itd.

Pokuszę się jednak o stwierdzenie, 
że obecny rok jest w tym względzie wy-
jątkowy również z kilku innych powodów. 
Choćby z tego, że w związku z rozpę-
dzoną już nową unijną perspektywą 
finansową, na rynek inwestycyjny trafia 
więcej pieniędzy, dzięki rozstrzygniętym 
i ogłaszanym konkursom, co pozwala 
gminom na planowanie do realizacji 
coraz to większej liczby inwestycji. Nie 
bez znaczenia jest tu również odpływ 
fachowców którzy wyjechali „za pracą” 
do innych krajów.

Wpływ na to, co dzieje się na rynku 
inwestycyjnym, mają również przetargi 
rozstrzygnięte w roku ubiegłym, kiedy 
to ceny, zarówno materiałów, jak i usług 
były znacznie niższe niż obecnie, kiedy 
przyszło do realizacji inwestycji. 

Tak więc, z jednej strony – w samo-
rządowych planach na 2018 rok, poja-
wiło się stosunkowo dużo pomysłów na 
nowe działania, a z drugiej – spotykamy 
się coraz częściej z rezygnacją przez 
gminy z tej czy innej inwestycji. Powód? 
Zbyt duża różnica kosztów robocizny i 
materiałów obowiązująca w roku ubie-
głym, gdy sporządzano kalkulacje, w 
stosunku do cen obowiązujących dziś, 
gdy przyszło do realizacji zadania. Ta-
kim przykładem jest choćby Kobyłka, 
która w ostatnim czasie coraz częściej 

rezygnuje z tego, czy innego działania. 
Nie chciałabym tu być sędzią i wska-
zywać winnego tej sytuacji, choćby 
dlatego, że mam zbyt mało danych 
dotyczących inwestycji, których za-
niechano.

W ostatnich dniach głośna stała się 
rezygnacja przez GDDKIA ze współ-
pracy z realizatorem węzłów w Kobyłce 
i Wołominie wiążących obie miejscowo-
ści z drogą S8. Tu inwestor zaprzestał 

działań nie licząc się z konsekwencjami 
jakie może z tego powodu ponieść.

Z powodu różnic w cenach prac 
budowlanych i remontowych obowią-
zujących w tym roku do zakładanych 
kalkulacji w roku ubiegłym, często 
dochodzi też do braku rozstrzygnięć 
przetargów. Stało się to już prawdziwą 
zmorą dla samorządów. Ale pojawiają 
się też jaskółki niosące dobrą nowinę, 
takie jak ostatnio w Markach czy Woło-
minie, gdzie mimo wszystko, w ostatnim 
czasie rozstrzygnięto kilka przetargów 
i podpisano umowy z wykonawcami. 
Trzymamy kciuki za kolejne. 

Przetargi  
– zmora inwestorów  

i samorządów
Teresa Urbanowska

Wpływ na to,  
co dzieje się na rynku  

inwestycyjnym,  
mają również przetargi 

rozstrzygnięte  
w roku ubiegłym,  

kiedy to ceny,  
zarówno materiałów, 

 jak i usług były znacznie 
niższe niż obecnie, 

 kiedy przyszło  
do realizacji inwestycji. 

O wyzwaniach przed jakimi w obecnej kadencji stanęła Rada Powiatu Wołomińskiego z jej prze-
wodniczącym Januszem Werczyńskim rozmawia Aleksandra Olczyk

– Jak podsumowałby Pan mija-
jącą kadencję Rady? Co Pana 
zdaniem mogą wołomińscy rajcy 
zapisać po stronie sukcesów?
– Z punktu widzenia mieszkańca 
najważniejsze są inwestycje. Myślę, 
że biorąc pod uwagę możliwości 
powiatu i skalę potrzeb, w wielu 
sprawach radni i Zarząd działali 
skutecznie. W tej kadencji wyremon-
towane lub zmodernizowane zostało 
kilkadziesiąt kilometrów dróg. Ku-
piliśmy własny rozściełacz asfaltu, 
dzięki czemu uniezależniliśmy się 
od koniunktury w branży budow-
lanej i samodzielnie wykonujemy 
część prac. 
Chyba największym wyzwaniem 
dla powiatu jest wołomiński szpital. 
Gdy powstawał projektowany był dla 
100.000 mieszkańców. Teraz obsłu-
guje około 3,5 razy więcej. System 
ochrony zdrowia tego nie uwzględnia 
i to, że szpital wciąż działa, chociaż 
wiemy, że nie bez problemów, jest 
zasługą samorządu. Każdy kolejny 
starosta robił co mógł, aby wołomiń-
ska placówka nadążała za rosnącymi 
potrzebami. To jednak w tej kadencji 
postawiliśmy ważny krok: zaprojek-
towaliśmy i wkrótce rozpoczniemy 
budowę nowego obiektu, w którym 
znajdzie się Odział Ratunkowy oraz 
poradnie specjalistyczne.
– W takim razie jakie porażki po-
wiatowi samorządowcy ponieśli 
w ostatnich latach?
– Porażka to może nieodpowiednie 
słowo, bo to nie jest finał tej sprawy, 
ale rozczarowany jestem tym, że do 
tej pory nie wystartowała budowa 
szkoły średniej w Markach. Ze 
względów technicznych musieliśmy 
czekać z jej rozpoczęciem na to, aż 
miasto zacznie swoją część inwesty-
cji, czyli obiekt szkoły podstawowej. 
To stanie się dopiero za kilka dni. 

Przez ostatnie lata konsekwentnie 
zabiegałem o to, aby środki na 
ten cel znalazły się w powiato-
wym budżecie. Praktycznie co roku 
musiałem przekonywać radnych  
z innych miast o słuszności tej inwe-
stycji. Teraz już możemy przystąpić 
do wyboru wykonawcy i wierzę, że 
prace ruszą od następnego sezonu 
budowlanego.
– Trudno wyobrazić sobie działal-
ność na rzecz lokalnej społecz-
ności bez pełnej współpracy wo-
łomińskich radnych. W obecnej 

Radzie zasiadają przedstawiciele 
różnych ugrupowań wyborczych. 
Jak ocenia Pan współpracę po-
między radnymi?
– To prawda, że w obecnej kadencji 
o niektórych sprawach nie mówili-
śmy jednym głosem. Jednak bardzo 
rzadko dochodziło do nie meryto-
rycznych konfliktów. Powiatowi radni 
sporadycznie uciekali się do wo-
jennej retoryki, która jest chlebem 
codziennym naszego parlamentu. 
Zdarzały się wypowiedzi i zachowa-
nia radnych, które miały charakter 

destrukcyjny, ale nigdy doszło do 
choćby chwilowego paraliżu naszej 
pracy. Do sytuacji takich zawsze 
odnosiłem się ze zrozumieniem. 
W końcu i tak zwyciężał zdrowy 
rozsądek.
– Jak układała się współpraca 
Rady Powiatu z samorządami 
poszczególnych gmin?
– Współpraca pomiędzy gminami 
a samorządem powiatowym jest 
kluczem do rozwoju. W obecnej 
kadencji w dziedzinie tej poczy-
niliśmy ogromne postępy. Wypra-

cowaliśmy nowatorskie i niespoty-
kane w innych powiatach metody 
łączenia potencjału samorządów 
różnych szczebli. Duże sukcesy od-
notowaliśmy wspólnie ubiegając się  
o środki zewnętrzne na budowę dróg 
o ponadgminnym znaczeniu. Wspól-
ne ubieganie się o środki jest dodat-
kowo punktowane w klasyfikacjach. 
Dzięki temu zwiększamy swoje 
szanse. Współdziałanie pozwala też 
na inwestowanie w projekty, któ-
rych samodzielna realizacja byłaby 
niemożliwa. Niedawno podpisana 

została umowa na budowę ciągu 
ulic Kościuszki-Sosnowa w Mar-
kach. Łączny koszt tej inwestycji 
to prawie 16 milionów złotych. To 
chyba najlepszy przykład współpracy 
pomiędzy gminą a powiatem. Żaden  
z samorządów samodzielnie nie 
byłby w stanie przeznaczyć takich 
środków i droga remontowana była-
by etapami przez kilka lat. Do tego 
część kwoty pochodzi z zewnętrz-
nych funduszy, dzięki czemu wzdłuż 
jezdni powstanie m.in. ścieżka 
rowerowa.
– Przed jakimi problemami może 
stanąć przyszły samorząd?
– Obawiam się, że samorząd sta-
nie przed koniecznością walki  
o własną tożsamość, czy może nawet 
egzystencję. Zasady wyborów sa-
morządowych po raz kolejny zostały 
zmienione na korzyść partii, więc 
ich obecność na tym poziomie się 
zwiększy. Rząd nie ukrywa braku 
zaufania do niezależnych samo-
rządowców. Wychodzi z założenia, 
że ludzi bez partyjnych legitymacji 
nie można kontrolować. Jestem 
przekonany, że to mieszkańcy a nie 
partyjni decydenci powinni oceniać 
pracę radnego lub burmistrza.
W tej kadencji poważnie rozmawiano 
o demontażu samorządu terytorial-
nego na Mazowszu. Konsekwencją 
proponowanych zmian miała być 
likwidacja Powiatu Wołomińskiego. 
Oczywistym było, że celem propo-
nowanych zmian jest zawłaszczenie 
samorządu przez partyjną nomen-
klaturę. Jednoznaczny sprzeciw 
samorządów odroczył tę fatalną 
perspektywę, ale obawiam się, że po 
wyborach parlamentarnych sprawa 
może wrócić. Jeżeli do tego dojdzie, 
to zamiast wybranego przez miesz-
kańców starosty powiatem będzie 
zarządzał partyjny namiestnik.

Rozwiązanie umowy 
z wykonawcą S8

Po wykorzystaniu wszelkich dostępnych narzędzi mobilizujących wykonawcę, GDDKIA 
podjęła decyzję o odstąpieniu od umowy z konsorcjum realizującym drogę ekspresową 
S8 pomiędzy węzłami Marki i Kobyłka.

– Jednocześnie rozpoczęliśmy 
przygotowania do przeprowadze-
nia inwentaryzacji w terenie oraz 
jesteśmy w trakcie opracowania 
dokumentów do przetargu na 
ukończenie niezrealizowanych 
prac. Planujemy, że przetarg 
ogłosimy w ciągu najbliższych 
miesięcy – informuje General-
na Dyrekcja Dróg Krajowych  
i Autostrad.

Konsorcjum firm, z Salini Pol-
ska w roli lidera, mimo wielokrot-
nych wezwań nie realizowało prac 
objętych kontraktem a mobiliza-
cja sprzętu i kadry nie rokowała 
by sprawnie zakończono inwe-
stycję. Wykonawca deklarował, 
że w kwietniu ilość pracowników 
fizycznych na budowie wzrośnie 
do 476 osób, sprzętu do 201 sztuk,  
a pojazdów transportowych do 
215 jednostek. Tymczasem we-
dług monitoringu prowadzonego 
przez nadzór pracowało 50 osób, 
21 jednostek sprzętu i cztery 
pojazdy do transportu.

Trasę główną obwodnicy Ma-
rek oddano do ruchu 22 grudnia 
2017 r. Do ukończenia zostały: 
węzeł Kobyłka (łącznice, drogi 
dojazdowe i najazdy na obiekt), 
węzeł Marki (zjazd z obwodnicy w 
Markach), węzeł Zielonka (drogi 
dojazdowe do węzła), najazdy na 
wiadukt w ciągu ul. Dworkowej, 
kładka w rejonie ul. Letniskowej, 
drogi dojazdowe i pasy technolo-
giczne wzdłuż S8, chodniki ścież-
ki rowerowe, Obwód Utrzymania 
Drogi, zieleń, prace porządkowe, 
roboty elektroenergetyczne, te-
letechniczne oraz sanitarne. 
Jednym z powodów rozwiązania 

umowy z przyczyn leżących po 
stronie wykonawcy jest także 
niedotrzymanie zapisów kon-
traktu mówiących o regulowaniu 
płatności dla podwykonawców, 
usługodawców i dostawców ma-
teriałów.

GDDKiA posiada gwarancje 
bankowe wykonawcy, dzięki czemu 
Skarb Państwa będzie mógł pozy-
skać określone środki finansowe 
dla zaspokojenia ewentualnych, 
należnych zgodnie z kontraktem 
i potwierdzonych płatności na 
rzecz przedsiębiorstw wykonują-
cych prace i usługi na placu bu-
dowy. W najbliższych dnia dojdzie  
do spotkania ze wszystkimi 
podwykonawcami kontraktu. 
O komentarz do zaistniałej sy-

tuacji poprosiliśmy burmistrza 
Marek Jacka Orycha:

– Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad podjęła 
wczoraj wyjątkowo trudną decyzję. 
Należąca do państwa instytucja 
pożegnała konsorcjum Salini, któ-
re budowało część naszej obwod-
nicy. Obwodnica jest przejezdna, 
ale zostało jeszcze trochę spraw 
do załatwienia - istotnych z na-
szego punktu widzenia. To m.in. 
udrożnienie zjazdu do Marek na 
węźle M1, dokończenie węzła 
Kobyłka (przez wiadukt będzie 
możliwy przejazd z Marek do Ko-
byłki), budowa dróg technicznych  
i rowerowych, a także komplek-
sowa naprawa dróg lokalnych, 
z których korzystał wykonawca. 

Biorąc pod uwagę procedury (in-
wentaryzacja wykonanych prac, 
ogłoszenie przetargu itp.) zajmie 
to niestety jeszcze sporo czasu. 
Jako miasto przerabialiśmy ten 
scenariusz w mikropigułce przy 
remoncie kamienic Briggsów  
- mówi Jacek Orych.

W kontekście decyzji GDDKiA 
cieszy fakt, że za remont Alei Pił-
sudskiego odpowiada wykonawca 
drugiego odcinka obwodnicy, więc 
te prace będą kontynuowane. 
Oby tylko kwestie techniczne 
(stan mostów na rzekach Długiej  
i Czarnej) nie stanęły na prze-
szkodzie sprawnej realizacji prac 
zleconych przez państwo - dodaje  
burmistrz Marek

opr. Aleksandra Olczyk.

Kiedy wreszcie powstaną wjazdy na drogę ekspresową S8 dla kierowców z Wołomina i Kobyłki?

– Współpraca pomiędzy 
gminami, a samorządem 
powiatowym jest kluczem 
do rozwoju. W obecnej 
kadencji w dziedzinie tej 
poczyniliśmy ogromne 
postępy. Wypracowaliśmy 
nowatorskie i niespotykane 
w innych powiatach metody 
łączenia potencjału samo-
rządów różnych szczebli - 
mówi Janusz Werczyński
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Wystartowało Centrum Fabryczna 3 ... to nowe miejsce spotkań dla mieszkańców w Markach
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Odszkodowanie  
za porażenie prądem  
mimo brawury nastolatka

Mariusz Astasiewicz 
radca prawny

Sąd Najwyższy w sprawie zakoń-
czonej interesującym wyrokiem z 
dnia  21.03.2018 r., V CKN 755/17 
uznał, że skoro przedsiębiorstwo 
energetyczne nie ogrodziło urządzeń 
elektrycznych, to ponosi odpowie-
dzialność za porażenie, nawet wtedy, 
gdy dojdzie do tego z winy poszkodo-
wanego. Sprawa dotyczyła dwunasto-
latka, który dziesięć lat temu chciał 
popisać się przed rówieśnikami i 
wszedł na nieogrodzoną stację trans-
formatorową PKP Energetyka na 
wysokość 3,5 metra i został porażony 
prądem. Nastolatek doznał ciężkich 
obrażeń i do końca życia zostanie 
niepełnosprawny. Ubezpieczyciel 
wypłacił 70 tyś. zł odszkodowania, 
uznając, że w pozostałym zakresie 
poszkodowany przyczynił się do 
powstania szkody. Rzeczywiście 
zgodnie z kodeksem cywilnym, 
jeśli poszkodowany przyczynił się do 
powstania lub zwiększenia szkody, 
obowiązek jej naprawienia ulega 
odpowiedniemu zmniejszeniu sto-
sownie do okoliczności, a zwłaszcza 
do stopnia winy obu stron. Rodzice 
wystąpili do Sądu, który zasądził od 
ubezpieczyciela dodatkowo kwotę 
111 tyś. zł stwierdzając 50% stopień 
przyczynienia się poszkodowanego. 
W omawianej sprawie rodzice jednak 
złożyli apelację, w której domagali 
się większej rekompensaty. Apelacja 
została oddalona. Ostatecznie została 
wniesiona skarga kasacyjna, w wyniku 
której Sąd Najwyższy zmniejszył 
stopień przyczynienia się do 25 % i 
zasądził kwotę 173,5 tyś. zł z ustawo-
wymi odsetkami za opóźnienie. 

Logika podpowiadałaby, iż na-
stolatek, od którego należy wymagać 
umiejętności przewidywania nega-
tywnych skutków takiego zachowania 
się, ponosi całkowitą winę w tragedii. 
Jednakże Sąd Najwyższy, i w tym kie-
runku zmierza orzecznictwo, przyjął, 
że zakład energetyczny ponosi odpo-
wiedzialność za nienależyte zabez-
pieczanie urządzeń energetycznych, 
co generuje odpowiedzialność za 
szkodę. Zgodnie z kodeksem cywil-
nym Prowadzący na własny rachunek 
przedsiębiorstwo lub zakład wpra-
wiany w ruch za pomocą sił przyrody 

(pary, gazu, elektryczności, 
paliw płynnych itp.) ponosi 
odpowiedzialność za szkodę 
na osobie lub mieniu, wyrzą-
dzoną komukolwiek przez 
ruch przedsiębiorstwa lub 
zakładu, chyba że szkoda 
nastąpiła wskutek siły wyższej 
albo wyłącznie z winy poszko-
dowanego lub osoby trzeciej, 
za którą nie ponosi odpo-
wiedzialności. W tej sprawie 
nastolatek, zdaniem Sądu, nie musiał 
znać wszystkich możliwych zagrożeń 
związanych z elektrycznością, w 
przypadku braku ogrodzenia stacji, 
która dodatkowo znajdowała się przy 
budynku mieszkalnym. 

Sprawy związane z „wejściem na 
słup energetyczny” są akademickim 
przykładem przyczynienia się po-
szkodowanego do powstania szkody, 
lecz zasady te mają zastosowanie 
w szeroko rozumianych deliktach. 
Najczęściej przekonuje się o tym kie-
rowca, któremu zakład ubezpieczeń 
miarkuje szkodę z uwagi na brak 
zapiętych pasów podczas wypadku. 
Należy pamiętać, że częściowa wina 
nie neguje możliwości dochodzenia 
odszkodowania i pozostałych świad-
czeń od zakładu ubezpieczeń lub 
sprawcy. 

radca prawny
Mariusz astasiewicz

 
Kancelaria Radcy Prawnego 
ul. Powstańców 47 lok. 16, 

05-091 Ząbki  
tel. 694 315 734

Już 27 maja br. w Parku Miejskim w Ząbkach odbędzie się II Zlot Samochodów Elektrycznych 
i Hybrydowych. O elektromobilności i samochodach z napędem elektrycznym z Marcinem Piór-
kowskim, inicjatorem i organizatorem tego wydarzenia rozmawia Aleksandra Olczyk

– Jest Pan inicjatorem i organi-
zatorem odbywającego się po 
raz drugi Zlotu Samochodów 
Elektrycznych i Hybrydowych w 
Ząbkach. Skąd pomysł na orga-
nizację tego wydarzenia?
– Witam Szanownych Czytelników. 
Zajmuję się zawodowo samocho-
dami od 11 lat, jest to moja wielka 
pasja. W 2014 roku zainteresowały 
mnie samochody elektryczne, jako 
zawodowiec spotkałem się dzięki 
temu z całkowicie innymi rozwią-
zaniami technologicznymi, można 
powiedzieć, że zakochałem się w 
samochodach po raz drugi. W 2016 
roku usłyszałem o organizowanym 
przez Burmistrza Miasta Ząbki 
konkursie na budowę pojazdu 
mobilnego, oczywiście o napędzie 
elektrycznym. Zainteresował mnie 
ten projekt, udałem się do Urzędu 
Miasta z propozycją, iż mogę jako 
atrakcje podstawić kilka moich 
samochodów elektrycznych do 
jazd testowych dla gości. Niestety 
okazało się, że do konkursu nie 
dojdzie z powodu braku chęt-
nych. Postanowiłem pomóc i 
zaproponowałem zorga-
nizowanie pierwszego  
w Polsce Zlotu Sa-
mochodów Elek-
trycznych I Hybry-
dowych. Nie było 
to proste przed-
sięwzięcie, gdyż  
w tamtym czasie 
zainteresowanie 
tematyką było małe, ale udało się. 
Pierwszy Zlot wzbudził ogromne 
zainteresowanie i dzięki temu od-
była się również pierwsza edycja 
konkursu na budowę pojazdu elek-
trycznego.
– Utworzył Pan także Stowarzy-
szenie Ekozlot.pl Rozwój Elektro-
mobilności – co jest jego celem?
– Po pierwszej edycji Zlotu pozna-
łem kilku miłośników elektromobil-
ności,  stwierdziłem że to do dobry 
czas by zrzeszyć nas w instytucje 
wspierającą rozwój tego sektora i tak 
powstało Stowarzyszenie Ekozlot.pl 
Rozwój Elektro-mobilności. Nasze 
stowarzyszenie, można powiedzieć, 

zrzesza profesjonalistów jeżeli 
chodzi o ten sektor aut, są w nim 
absolwenci i studenci Politechniki 
Warszawskiej z Wydziału Samo-
chodów i Maszyn Roboczych oraz 
Wydziału Elektrycznego , inżyniero-
wie z Przemysłowego Instytutu Mo-
toryzacji oraz wieloletni użytkownicy 
samochodów elektrycznych.
Głównym celem naszego stowarzy-
szenia jest propagowanie zmiany 
w motoryzacji ze spalinowej na 

elektryczną , obalanie mitów i nega-
tywnych opinii na temat elektryków, 
wspieranie rozwoju infrastruktury 
ładowania jako najważniejszego 
aspektu w pierwszym etapie rozwoju 
elektromobilności.  Tylko duża ilość 
punktów ładowania zapewni rozwój 
temu sektorowi. Aby móc osiągnąć 
te cele musimy przekonywać społe-
czeństwo bezpośrednio do zakupu 
takiego samochodu, więc między 
innymi dlatego organizujemy Zlot, 
gdzie użytkownicy tradycyjnych 
aut, sceptycy, niezdecydowani mogą 
na własnej skórze przekonać się 
o zaletach tego typu aut. Zlot w 
Ząbkach jest naszym głównym 

eventem, lecz przez cały rok poka-
zujemy i propagujemy elektromo-
bilność nie tylko w wielu miejscach 
w Polsce, ale również na świecie. 
Zostaliśmy zaproszeni do USA  
i w radio Chicago przekonywali-
śmy kierowców z tego najbardziej 
rozwiniętego motoryzacyjnie kraju 
na świecie o konieczności zmian  
w motoryzacji.
– Jak ocenia Pan perspektywy 
rozwoju pojazdów elektrycznych 
w Polsce?
– Rozwój tego sektora jest trudny, 
ponieważ gdy rozwijała się tra-
dycyjna motoryzacja spalinowa 
nie miała ona innej praktycznie 
konkurencji, w tym momencie 
przeciętny użytkownik auta jest 
nakłaniany na zamianie auta 
spalinowego, które już dobrze 
zna na te napędzane prądem i 

nie każdy jest do tego przekonany. 
Ważną rzeczą jest wsparcie Pań-
stwa i tu powoli widać rozwój tego 
zjawiska. Oczywiście nie oczekujmy, 
że Państwo kupi lub w połowie 
zapłaci za taki samochód, rozwój 
ma polegać na zainteresowaniu 
przedsiębiorców tym sektorem i ich 
chęci inwestowania w rozwój branży. 
Jeżeli dla nich zrobimy ułatwienia, 
to bez wątpienia pojawią się nowe 
podmioty. Jest to duża szansa na po-
układanym rynku motoryzacyjnym 
dla nowych graczy. Polska ma zna-
komitą kadrę inżynierską, niestety 
wszystkie projekty finalnie realizuje 
się za granicą. To musi się zmienić 

i nasze stowarzyszenie działa na 
wielu płaszczyznach, samochody 
elektryczne to bez wątpienia pewna 
przyszłość, wszystkie światowe kon-
cerny inwestują miliardy w rozwój 
tego sektora, a Polska musi być w 
tej czołówce. Przyszłością rozwoju 
tego sektora jest kadra naukowa, 
która będzie potrafiła wykorzystać 
nowe technologie. Obecnie tworzo-
ny jest projekt – „Polski samochód 
elektryczny”, który jest realizowany 
przez spółkę koordynującą Electro-
mobility Poland, na ten czas został 
zaakceptowany projekt nadwozia i 
rozpoczęty proces ustalania techno-
logii i parametrów tego samochodu. 
Wierzę, że cały pomysł w końcu 
ujrzy światło dzienne i pokaże nie-
dowiarkom, że Polak potrafi.
– Drugi Zlot Samochodów Elek-
trycznych i Hybrydowych to nie 

tylko wydarzenie dla kierowców, 
ale dla całych rodzin i dzieci dla 
których przygotowaliście wiele 
atrakcji.
– Tor z małymi samochodami 
elektrycznymi, konkursy plastyczne, 
malowanie starych spalinowych sa-
mochodów jako pożegnanie z tamtą 
motoryzacją, samochody sterowane 
napędzane z ogniw wodorowych, 
zabawy sportowe. Rozwój przez za-
bawę . Zapraszam wszystkie dzieci 
z naszego Powiatu wraz z rodzinami 
na Drugi Zlot Samochodów Elek-
trycznych i Hybrydowych w Ząb-
kach 27 maja 2018r Park Szuberta 
start godz. 13:00

– (...) Zlot Samochodów Elektrycznych i Hy-
brydowych w Ząbkach jest naszym głównym 

eventem, lecz przez cały rok pokazujemy i pro-
pagujemy elektromobilność nie tylko w wielu 
miejscach w Polsce, ale również na świecie. 

Zostaliśmy zaproszeni do USA i w radio 
Chicago przekonywaliśmy kierowców z tego 

najbardziej rozwiniętego motoryzacyjnie kraju 
o konieczności zmian w motoryzacji– mówi 
Marcin Piórkowski, twórca Stowarzyszenia 

Ekozlot.pl Rozwój Elektro-mobilności

Samochody elektryczne 
przyszłością motoryzacji 

Najczęściej przekonuje się  
o tym kierowca, któremu  
zakład ubezpieczeń miarkuje 
szkodę z uwagi na brak zapię-
tych pasów podczas wypadku. 
Należy pamiętać, że częściowa 
wina nie neguje możliwości 
dochodzenia odszkodowania  
i pozostałych świadczeń od za-
kładu ubezpieczeń lub sprawcy. 

Pożegnanie
Dnia 30 kwietnia 2018 r. zmarł 

dr Janusz adam Blusiewicz, 
pediatra i chirurg dziecięcy, 

Dyrektor MSP ZOZ Nr 2 w Wołominie 
w której pracował przez 19 lat.

Był skromnym człowiekiem dla którego praca zawodowa 
była życiową misją. Poświęcał  się dla niej bezgranicznie. 

Nieustannie się dokształcał, 
interesowały Go wszelkie innowacje medyczne.

Odnosił się z wielkim szacunkiem i troską 
do pacjentów i pracowników przychodni, 

dla których był mistrzem i kolegą. 

Odszedł tak jak żył. 
Został pochowany na Powązkach w Warszawie. 

Pożegnaliśmy Go w zadumie i ciszy.

Nowe miejsce  
na mapie Marek

W tym tygodniu przed mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi drzwi otworzyło Centrum 
Aktywności Fabryczna 3. To miejsce, gdzie będzie można realizować pasje i zainteresowania. 

Sprawdźmy jakoś tynku tego bu-
dynku - zawołał dowcipnie wokalista i 
kontrabasista Tomasz Grdeń, którego 
recital inaugurował uroczyste otwarcie 
Centrum Aktywności Fabryczna 3 w 
Markach. Zgromadzeni goście, zgod-
nie z miejskim hasłem „Marki - Włącz 
się” wyświetlanym na jednej ze ścian, 
gromko odpowiedzieli. Tynki zdały 
egzamin, więc - żartobliwie mówiąc 
- Fabryczna 3 przeszła tę „niezwykłą 
kontrolę”. A już tak na poważnie - 
od środy mieszkańcy i organizacje 
pozarządowe mają własne miejsce 
spotkań.

- Kiedyś w tym miejscu znaj-
dował się sklep z meblami i drobna 
gastronomia. Potem parter budynku 
był nieużywany. Postanowiliśmy przy-

wrócić go do życia. A ponieważ często 
słyszałem opinię, że w Markach nie 
ma miejsca, gdzie się spotkać, przy-
gotowaliśmy Centrum Aktywności 
Fabryczna 3 - mówi Jacek Orych, 
burmistrz Marek. 

Prace remontowe były realizowane 
m.in. przez wyłonioną w przetargu 
firmę oraz Zakład Usług Komunal-
nych w Markach.  O  wystrój zadbał 
Wydział Promocji, Spraw Społecznych 
i Zdrowia mareckiego ratusza. 

W ubiegły wtorek poświęcenia 
budynku dokonał ksiądz proboszcz 
Kazimierz Sztajerwald. 

- Życzę, żeby w tym miejscu były 
realizowane dobre pomysły, w zgodzie 
i wspólnocie - podkreślał marecki 
duchowny.

Pierwsze zajęcia odbyły się już w 
środę, 23 maja. Był to dzień, w któ-
rym królowały mareckie organizacje 
pozarządowe. 

- W kompleksie Fabryczna 3 znaj-
dują się - w zależności od potrzeb - trzy 
lub cztery sale. Największa może być 
podzielona na dwie mniejsze. To tu 
mogą odbywać się koncerty i projekcje  
filmowe. Jest też przygotowana sala 
konferencyjna. Całość wieńczy pokój 
z kuchnią w formie wyspy, w której 
można przygotować sobie kawę lub 
posiłek - mówi Ewa Czarkowska z 
Urzędu Miasta Marki.  

Centrum będzie czynne po 
godzinach pracy zwykłych obywa-
teli - tak, by mogli je odwiedzać. 
- Na razie czekamy na Was od ponie-

działku do piątku od 15.00 do 20.00. 
Docelowy plan jest taki, że Centrum 
Fabryczna 3 będzie pracować dłużej - 
dodaje Ewa Czarkowska. 

Jak korzystać z centrum? Naj-
prościej je odwiedzić w godzinach 
funkcjonowania. Zawsze będzie tam 
znajdowała się osoba, która czuwa 
nad placówką. Propozycje wydarzeń i 
projektów można też kierować za po-
średnictwem poczty elektronicznej pod 
adres ewa.czarkowska@marki.pl

- Jeśli ktoś się chce podzielić swoją 
pasją i zainteresowaniami, to tu jest 
właściwy adres - podkreśla Ewa Czar-
kowska.

- Mam nadzieję, że będziemy się 
często widywać przy Fabrycznej 3 - 
puentuje Jacek Orych. 
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To efekt konkursu roz-
strzygniętego przez ma-
zowieckie biuro Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich.  
W gronie beneficjentów 
znalazła się Gmina Klem-
bów.

Gmina Klembów zgło-
siła się do konkursu z po-
mysłem na nowoczesne  
i ekologiczne rolnictwo na 
swoim terenie i uzyskała 
unijne dofinansowanie  
w ramach działania 
Aktywizacja miesz-
kańców wsi na rzecz 
podejmowania ini-
cjatyw służących 
włączeniu społecz-
nemu, w szczegól-

ności osób starszych, mło-
dzieży, niepełnosprawnych, 
mniejszości narodowych  
i innych osób wykluczonych 
społecznie. 

– Jako mazowiecka część 
Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich mamy już bogate 
doświadczenie w pomaga-
niu samorządom i organi-
zacjom, stowarzyszeniom, 
które wraz z nami chętnie 
przekazują mieszkańcom 
wsi wiedzę o programach 

unijnych, o alternatywnych 
źródłach dochodów dla 
swoich działalności, ale 
też o możliwości promocji 
kultury swoich lokalnych 
społeczności . Wieloletnia 
współpraca pozwoliła stwo-
rzyć mnóstwo ciekawych 
inicjatyw, z których część 
wpisała się na stałe w kalen-
d a -

rze lokalnych wydarzeń. 
Cieszymy się więc, że ko-
lejny raz możemy podpisać 
umowy, które zainicjują 
ważne dla mieszkańców 
mazowieckich wsi i miast 
przedsięwzięcia – podsu-
mowała wyniki konkursu 
wicemarszałek Janina Ewa 
Orzełowska

Do  ogłoszonego na 
przełomie stycznia i lutego 
konkursu zgłoszono w su-
mie 50 projektów. Wsparcie 
o łącznej wartości  832 tys. 
zł trafi do 16 partnerów 
Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich. Umowy z nimi 
podpisała wicemarszałek 
Janina Ewa Orzełowska.

Na podstawie www.mazovia.pl 

Gmina Klem-
bów zgłosiła się 
do zorganizowa-
nego przez Krajową 
Sieć Obszarów 
Wiejskich konkur-
su z pomysłem na 
nowoczesne i ekolo-
giczne rolnictwo na 
swoim terenie.

36 przedsięwzięć z Mazowsza – w tym szkolenia, 
seminaria, imprezy promocyjno-targowe i wyjazdy 
studyjne otrzymają unijne wsparcie w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.  

Gmina Klembów  
z dofinansowaniem

N
ow

oczesne rolnictw
o w

 Klem
bow

ie
Ciepłownia został wybudowana w 

latach 1979-1984 na zlecenie Dyrekcji 
Rozbudowy Miasta Warszawa-Północ, 
a w roku 1993 na mocy uchwały została 
oficjalnie przekazana Gminie Woło-
min. Na początku swego funkcjono-
wania zakład posiadał zaledwie 6,7 km 
sieci ciepłowniczej, ogrzewając obiekty  
o łącznej mocy zamówionej 18MW. Dziś 
ZEC Wołomin to główny producent  
i dystrybutor energii cieplnej dla całe-
go miasta. Dysponuje rozbudowanym 
i wyspecjalizowanym parkiem maszyn  
i urządzeń związanych z wytwa-
rzaniem i przesyłem ciepła oraz 
oczyszczaniem powietrza wylotowego.  
W ciągu ostatnich lat zakład znaczną 
część swoich środków przeznaczył 
na tzw. likwidację źródeł niskiej emi-
sji, dokonując przy tym rozbudowy 
preizolowanej sieci ciepłowniczej,  
a także wprowadził szereg nowator-
skich rozwiązań technologicznych. 
Wiele z tych zadań udało się zrealizo-
wać dzięki współpracy z Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Poza zapewnieniem bezpieczeń-
stwa energetycznego regionu, spół-
ka od lat duży nacisk kładzie na 
wdrażanie polityki antysmogowej.  
Dla przypomnienia w 2007 roku na 
terenie zakładu wybudowano jedną 
z największych instalacji solarnych 
w centralnej Polsce. 208 sztuk ko-
lektorów słonecznych o łącznej po-
wierzchni 378 m2 służy do wstępnego 
podgrzania wody technologicznej. 
Średni roczny zysk energii wynosi ok. 
350 GJ. W 2016 roku uruchomiono 
układ fotowoltaiczny złożony z 20 
paneli o łącznej mocy 5kW. System 
stanowi zasilanie wspomagające bu-
dynku warsztatu.

Zanieczyszczenie powietrza zaczy-
na stanowić w Polsce coraz poważniej-
szy problem. Smog rok rocznie wpły-
wa na wzrost liczby zgonów z powodu 
chorób układu oddechowego i krążenia  
oraz zwiększa ryzyko nagłych przypad-
ków wymagających hospitalizacji. Nie-
przypadkowo więc jako upamiętnienie 
jubileuszu spółki wybrany został pro-
jekt instalacji Inteligentnego Systemu 
Monitorowania Jakości Powietrza na 
trzech obiektach znajdujących się na 
terenie Wołomina. Zdaniem prezesa 
Pawła Królaka działania propagujące 
ideę ciepła systemowego oraz społecz-
nej odpowiedzialności za środowisko 
naturalne jest obowiązkiem zakładu 
jako ambasadora czystego powietrza. 
Nasza inicjatywa w tej materii jest 
od wielu lat niezmiennie prowa-
dzona poprzez niestrudzoną walkę 
w zakresie wcześniej wspomnianej 
likwidacji źródeł niskiej emisji  
oraz odpowiedzialnie realizowaną 
strategię inwestycji środowisko-
wych. System składać się będzie  
z czujników pomiaru pyłu za-
wieszonego PM 10 oraz PM 2.5 
oraz platformy skonfigurowanej  
z aplikacją na system Android 
i iOS. Zaawansowane algorytmy 
w połączeniu z wynikami pomia-
rów umożliwią wygenerowanie 
szczegółowej prognozy jakości 
powietrza. Dane pozwolą również  

na tworzenie comiesięcznych rapor-
tów i map poziomu zanieczyszczenia 
miasta. Wybrane lokalizacje czujników 
to : Zespół Szkół nr 3 na ul. Kazimierz 
Wielkiego 1, Szkoła Podstawowa nr 3 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na 
ul. Piłsudskiego 5 oraz budynek Urzę-
du Miasta przy ulicy Ogrodowej 4.

Nieustannie staramy się infor-
mować mieszkańców o szkodliwości 
domowego spalania śmieci oraz ich 
konsekwencji dla zdrowia oraz stanu 
atmosfery. 

Przez lata w świadomości Pola-
ków wytworzył się nieprawdziwy mit 
dotyczący przedsiębiorstw ciepłow-
niczych. A jakie są fakty? Według 
badań przeprowadzonych przez 
Instytut Certyfikacji Budynków 
indywidualne piece gospodarstw 
domowych emitują nawet 24 razy 
więcej trujących pyłów i zanieczysz-
czeń, aniżeli duża ciepłownia. 

Zakład Energetyki Cieplnej 
w Wołominie zrealizował sze-
reg przedsięwzięć, których ce-
lem było sprostanie coraz bardziej 
restrykcyjnym standardom śro-
dowiskowym. W kwietniu 2016 
roku został oddany do eksploatacji 
nowy kocioł WR-10 wyposażony  
w układ odpylania spalin składający  

się z multicyklonu przelotowe-
go jednostopniowego MCP-4x3, 
baterii bicyklonów BC-8x760  
oraz filtrów workowych FP-
112/2,5/154 z regeneracją pulsacyjną 
sprężonym powietrzem. Inwestycja  
w znacznym stopniu przyczyniła 
się do zwiększenia efektywności 
wytwarzania energii szczególnie  
w sezonie letnim i  koszto -
wała spółkę blisko 4,5 mln zło-
tych. Ponadto w 2013 i 2015 roku  
przy wsparciu WFOŚiGW zrealizo-

wano gruntowną modernizację obu 
kotłów WR-25. Prace objęły część 
ciśnieniową I,II,III ciągu oraz po-
wietrza podmuchowego. Wykonano 
nowe orurowanie, wymurówkę oraz 
pokrycie blachą. Ograniczono stratę 
wylotową kotłów na korzyść pod-
niesienia sprawności wytwarzania 
energii cieplnej.  

ZEC Wołomin, funkcjonuje w 
oparciu o pozwolenie zintegro-
wane, które stanowi wykładnię 
obowiązujących norm i przepisów. 
Mieszkańcy Wołomina mogą mieć 
pewność, że działalność spółki jest 
zgodna z wytycznymi Minister-
stwa Środowiska oraz regulacja-
mi prawa krajowego i unijnego.  
Jak podkreśla prezes ZEC-u  ważnym 

elementem funkcjonowania spółki  
w aspekcie analiz technolo-
gicznych jest jakość dostarcza-
nego paliwa. Zawirowania na 
r ynku surowcowym wpłynęły  
na dużą podwyżkę cen kopalin i trud-
ności z zakupem węgla. Po długich 
negocjacjach, firma podpisała pod 
koniec 2017 roku umowę wieloletnią 
z Polską Grupą Górniczą. 

Jesteśmy głęboko przekona-
ni, że działania podejmowane 
przez Zakład Energetyki Cieplnej  

w Wołominie Sp. z o.o.  przez 25-
lat swojego istnienia bezpośrednio 
przyczyniły się do podniesienia 
komfortu i bezpieczeństwa życia 
mieszkańców miasta. Korzystając  
z okazji w imieniu zarządu i pra-
cowników ZEC Wołomin pragniemy 
Państwa zaprosić na dzień otwar-
ty i wspólne, rodzinne świętowa-
nie, które odbędzie się 9 czerwca  
w siedzibie Spółki przy ulicy Szosa 
Jadowska 49. Na wszystkich naszych 
gości czeka wiele atrakcji i niespo-
dzianek oraz możliwość obejrzenia 
od środka parku technologicznego, 
którym dysponujemy.  Serdecznie 
zapraszamy!

Ewelina Lemiech-Mirowska

ZEC Wołomin  
ambasadorem  
czystego powietrza

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. obchodzi w tym roku 
25-lecie swojej działalności. Okrągła rocznica jest dobrym momentem 
na podsumowanie dotychczas zrealizowanych projektów oraz wyzna-
czenie nowych kierunków rozwoju na przyszłość. 

W 2007 roku na terenie zakładu wybudowano jedną z największych instalacji solarnych w centralnej Polsce

OSIEDLE PROMIENNA 
W MARKACH

BIURO SPRZEDAŻY MIESZKAŃ UL. PROMIENNA 33b/2 05-270 MARKI tel. 532 851 110
www.mazoviadevelopment.pl

Logo Mazovia Development

Przyjdź i poznaj ofertę 
gotowych mieszkań!

Promienna I - ostatnie mieszkania
Promienna III - w budowie

ZAWIADOMIENIE
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 

 
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 
12 marca 2018 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie zezwolenia na 
realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 
w Radzyminie”.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Burmistrz Radzymina, działający poprzez 
pełnomocnika – Pana Pawła Ciechanowicza.

Działki usytuowania obiektu: (inwestycja zlokalizowana jest  
w województwie mazowieckim, powiecie wołomińskim, na terenie gminy: 
Radzymin):
- w projektowanym pasie drogowym, działki podlegające podziałowi 
do przejęcia pod inwestycję (w nawiasach numery działek po podziale 
- tłustym drukiem numery działek przeznaczone do przejęcia pod 
inwestycję):
Obręb 03-03, działki o nr ew.: 
103 (103/4, 103/3, 103/5), 
Obręb 04-01, działki o nr ew.: 
10/9 (10/20, 10/19, 10/21), 10/14 (10/22, 10/23), 89 (89/1, 89/2), 90 (90/1, 
90/2),
Obręb 04-02, działki o nr ew.: 
1 (1/1, 1/2), 2 (2/1, 2/2),
-  w projektowanym pasie drogowym, podlegające w całości do przejęcia 
pod inwestycję:
Obręb 03-03, działki o nr ew.: 
52/2, 56/1, 57/1, 
Obręb 04-02, działki o nr ew.: 
3/1.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, 
pokój nr 509, w  godzinach 13-16 – pon. 8-12 – śr. i piąt.), gdzie można zgłaszać 
ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.  

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) doręczenie uważa się za 
dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Dzień publicznego obwieszczenia: 24.05.2018 r.
WI-II.7820.2.3.2018.RF
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Warsztaty  
pisania ikon

 698 655 256

ogłoszenia

Dąbrówka, dnia 22 maja 2018 r.

WÓJT GMINY DĄBRÓWKA
05-252 Dąbrówka, ul. T. Kościuszki 14
pow. wołomiński woj. mazowieckie
OS.7321.2.1.2018

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Karpin-S8”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073,  
z późn. zm.) zawiadamiamo podjęciu przez Radę Gminy Dąbrówka Uchwa-
ły Nr XXXII/268/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Karpin-S8” dla obszaru położonego w miejscowości Karpin przy drodze 
ekspresowej S8, gmina Dąbrówka.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany 
planu miejscowego.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. z 2017 r., poz. 1405, z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do spo-
rządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go „Karpin-S8” dla obszaru położonego w miejscowości Karpin przy dro-
dze ekspresowej S8, gmina Dąbrówka, wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrówka.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrów-
ka, ul. T. Kościuszki 14,  05-252 Dąbrówka, w terminie do dnia 20 czerw-
ca 2018 r.  

Organem właściwym do rozpatrywania wniosków jest Wójt Gminy Dą-
brówka.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodaw-
cy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Z-up Wójta 
ZASTĘPCA WÓJTA
Zenon Zadróżny

Dąbrówka, dnia 22 maja 2018 r.

WÓJT GMINY DĄBRÓWKA
05-252 Dąbrówka, ul. T. Kościuszki 14
pow. wołomiński woj. mazowieckie
OS.7321.2.2.2018

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Małopole-S8”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073,  
z późn. zm.) zawiadamiamo podjęciu przez Radę Gminy Dąbrówka Uchwa-
ły Nr XXXII/269/2017 z dnia 4  grudnia  2017  r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Małopole-S8” dla obszaru położonego w miejscowości Małopole przy 
drodze ekspresowej S8, gmina Dąbrówka.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany 
planu miejscowego.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiskaoraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. z 2017 r., poz. 1405, z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do spo-
rządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Małopole-S8” dla obszaru położonego w miejscowości Małopole przy dro-
dze ekspresowej S8, gmina Dąbrówka, wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, w  ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrówka.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrów-
ka, ul. T. Kościuszki 14,  05-252 Dąbrówka, w terminie do dnia 20 czerw-
ca 2018 r. 

Organem właściwym do rozpatrywania wniosków jest Wójt Gminy Dą-
brówka.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodaw-
cy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Z-up Wójta 
ZASTĘPCA WÓJTA
Zenon Zadróżny
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godziny otwarcia: 6 - 18
00 00

zgłoszenia
pod nr tel.
795 20 20 97

(wejście do przedszkola od        uliczki)

Kobyłka, ul. Przemysłowa 5

Specjalna promocja!
pierwsze pół roku: 50% opłaty czesnego

dla drugiego dziecka z rodzeństwa

dla dzieci:
od 2,5 do 6 lat

PUNKT PRZEDSZKOLNY

DOMINIŚZ Wołomina do Hiszpanii

W ramach programu POWER VET 2016 – 2018 Zespół Szkół w Wołominie przy ul. Legionów 85 
miał okazję po raz kolejny zorganizować staże zagraniczne w słonecznej Hiszpanii. Szkoła od 
wielu lat współpracuje z organizacją pośredniczącą Europroyectos Erasmus +, która ma swoje 
siedziby min. w Granadzie, Kordobie i Martos. I to właśnie w tej ostatniej miejscowości dwie 
grupy uczniów odbywały swoje 4-tygodniowe praktyki zawodowe.

Dla tych młodych ludzi był to czas 
na zdobycie nowego doświadczenia, 
rozwinięcie umiejętności praktycz-
nych oraz poszerzenie posiadanej 
wiedzy. Dla niektórych uczestników 
był to pierwszy samodzielny wyjazd za 
granicę umożliwiający im sprawdzenie 
się w nowej sytuacji, podniesienie kom-
petencji społecznych i językowych oraz 
nabycie umiejętności adaptacyjnych  
w środowisku wielokulturowym. Reali-
zacja tych celów miała odbyć się w ra-
mach zorganizowanego modułu przy-
gotowawczego w postaci warsztatów 
kulturoznawczych, zajęć z pedagogiem, 
doradcą zawodowym i kursu językowe-
go. Udział w projekcie był bezpłatny 
– uczestnikom zostało zapewnione 
zakwaterowanie, wyżywienie, podróż 
do Hiszpanii i z powrotem, przejazdy 
lokalne, ubezpieczenie, kieszonkowe 
oraz bogaty program kulturowy

Pierwszy wyjazd odbył się w maju 
(01-26.05.2017), a drugi na przeło-
mie października i listopada (23.10-
17.11.2017). Uczestnikami byli 
uczniowie Technikum, którzy staż 
odbyli w hotelu Condestable Iranzo 
w Jaen. Pozostali to uczniowie Zasad-
niczej Szkoły Zawodowej (kucharze, 
fryzjerki, mechanicy pojazdów samo-
chodowych) którzy odbywali swoją 
praktykę w miejscowych zakładach 
pracy. Każdej grupie towarzyszył na-
uczyciel – opiekun, który na bieżąco 
utrzymywał kontakt z uczniami, słu-
żył pomocą i wsparciem, jak również 
czuwał nad prawidłową realizacją 
praktyk. Prowadził systematycznie 
rozmowy z praktykantami oraz wizyty 
monitorujące w firmach. 

Podczas stażu uczniowie mieli 
możliwość poznać działanie firm 
zagranicznych związanych z ich pro-

filem kształcenia, porównać techniki 
i metody pracy, nabyć umiejętności 
pracy w zespole wielokulturowym. 
W czasie wolnym odbywały się 
dodatkowe zajęcia z języka hiszpań-
skiego prowadzone przez rodowitych 
Hiszpanów, spacery po urokliwych 
uliczkach Martos i wycieczki do 
Malagii, Kordoby czy Grenady

Na zakończenie stażu każdy 
z uczestników otrzymał od orga-
nizacji pośredniczącej certyfikaty 
potwierdzające udział w projekcie 
oraz dokument Europass Mobil-
ność potwierdzający odbycie stażu 
z wyszczególnionymi nabytymi 
umiejętnościami w danym zawodzie. 
Poza tym, każdy z uczniów przywiózł 
ze sobą ogromny bagaż nowych 
doświadczeń, wspomnień i zdjęć, 
którymi chętnie będą się dzielić z 
innymi

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Opinie uczestników 

Kamil

Ze stażu wyniosłem wiele ko-
rzyści. Nauczyłem się przygoto-
wywać charakterystyczne dania 
hiszpańskie: paella, tapas, roladki 
z szynki Jamon, desery: ryż na  
mleku, flan i budyń z ciastkiem 
Nabyte umiejętności praktyczne 
wykorzystam również w obecnej 
pracy, szczególnie nowe prze-
pisy.  Podszkoliłem język an-
gielski i nauczyłem się podstaw 
hiszpańskiego. Przebywając z 
innym uczestnikami programu 
Erasmus+ stałem się bardziej 
tolerancyjny i otwarty. Bardzo po-
lecam staże zagraniczne, nie tylko 
ze względu na zdobyta doświad-
czenia, ale również na możliwość 
zwiedzenia ciekawych miejsc  
i poznania nowych ludzi. 

Wiktoria 

Wyjazd był bardzo udany! Cieszę 
się, że dostałam taką szansę. 
Poznałam nowych ludzi różnych 
narodowości. Zdobyłam doświad-
czenie w pracy w branży hote-
larskiej jak i w życiu osobistym. 
Jestem bardzo zadowolona, że 
to właśnie ja mogłam skorzystać 
z wyjazdu na staż do Hiszpanii 
w ramach programu unijnego. 
Polecam.

Uczestnicy stażu mieli również czas na odpoczynek u podnóża góry La Peña w Martos

Prowadzimy nabór do klasy 1,  oddziału przedszkolnego – „zerówki” oraz nabór uzupełniający do klas 2-7 na rok szkolny 2018/2019.
W ramach nowej oferty proponujemy uczniom klasy 1 rozszerzony program języka angielskiego  w wymiarze 10 godzin tygodniowo, 

jako przygotowanie do klas dwujęzycznych od klasy 4.

NASZE ATUTY
Nasza szkoła mieści się w cichej okolicy, przy ul. Krzywej 10 w Zielonce, z dala od 

centrum miasta, nieopodal lasu, wśród niskiej zabudowy willowej.
Jesteśmy szkołą kameralną, stawiamy na bezpieczeństwo naszych uczniów – mie-

ścimy się na zamkniętym terenie i posiadamy monitoring.
Panuje u nas rodzinna atmosfera, dzieci czują się swobodnie. Mimo to, wymaga-

my przestrzegania zasad dobrego wychowania i wzajemnego szacunku.
Zarówno nasi absolwenci, jak i uczniowie, mogą pochwalić się licznymi sukcesa-

mi z dziedziny nauk ścisłych, humanistycznych, artystycznych i sportowych.
Staramy się stworzyć naszym uczniom dogodne warunki do nauki, m.in. poprzez 

wyposażenie sal lekcyjnych w sprzęt multimedialny: tablice interaktywne, projekto-
ry, komputery.

Nasza pracownia artystyczna posiada bogate zaplecze dla młodych artystów, 
między innymi posiadamy koło garncarskie, piec do wypalania małych rękodzieł 
naszych podopiecznych.

W wolnym czasie – podczas przerw lub świetlicy – dzieci mogą przebywać na pla-
cu zabaw i boisku szkolnym ze sztuczną trawą (pod opieką nauczyciela).

OFERTA EDUKACYJNA
Zajęcia podstawowe

zajęcia szkolne w godzinach 8:30-15:15•	
edukacja wczesnoszkolna – 17 godzin tygodniowo (polski, matematyka, przyro-•	
da, zajęcia społeczne…)
język angielski – 10 godzin tygodniowo•	
basen w klasach 1-3•	
szachy w klasie 1•	
plastyka, muzyka, ceramika – ze specjalistami•	
wychowanie fizyczne na sali gimnastycznej lub boisku szkolnym•	
informatyka, religia/etyka•	
w sumie 35 godzin tygodniowo•	

Zajęcia dodatkowe
zajęcia dodatkowe w godzinach 15:30-18:00 w formie bezpłatnych kółek zainte-•	
resowań – m.in.: szachy, kółko teatralne, malarstwo, ceramika, Szkolny Klub Spor-
towy, taniec, kółka przedmiotowe
opieka świetlicowa w godzinach od 15:30-18:00•	
opieka pedagoga na miejscu w szkole•	
podróże etnograficzne, plenery artystyczne – poznawanie polskiej kultury oraz •	
przyrody w ramach Zielonej Szkoły.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 48 „Aktywności Twórczej”
05-220 Zielonka, ul. Krzywa 10, tel. 22 781 01 73

www.sat.edu.pl

ŁĄCZYMY TRADYCJĘ Z NOWOCZESNOŚCIĄ

ul. Mieszka I 7 Targówek autobusy:156, 170, 338
tel. 22 679  16 69 pon-pt 8-15

www.zs34.pl

Zespół Szkół nr 34 im. Mieszka I

Nauka bezpłatna!Technikum nr 30
Technik usług fryzjerskich
Technik budownictwa  
Technik technologii drewna

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 41
fryzjer
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
klasy wielozawodowe: kucharz, cukiernik, piekarz, fotograf, mechanik,  
        elektryk, sprzedawca, stolarz, elektromechanik 

3-LETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
nauka w formie zaocznej (sobota, niedziela)
absolwenci ZSZ rozpoczynają naukę od klasy drugiej

ul. Mieszka I 7 Targówek autobusy:156, 170, 338
tel. 22 679  16 69 pon-pt 8-15

www.zs34.pl

SZKOŁA POLICEALNA NR 36
Technik usług pocztowych i �nansowych - 1 rok
Technik usług kosmetycznych - 2 lata

3-LETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Zespół Szkół nr 34 im. Mieszka I

Nauka bezpłatna!

nauka w formie zaocznej
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- Głównym celem pro-
gramu Finansoaktywni jest 
uświadomienie młodzieży, jak 
duże znaczenie ma budżet – 
od osobistego i rodzinnego, aż 
po budżet państwa oraz w jaki 
sposób możemy decydować o 
wydatkach w naszym miejscu 
zamieszkania - czytamy na 
stronie ministerstwa.

Uczniowie nie zasypiali 
gruszek w popiele i jako pracę 
konkursową zgłosili na Świę-
tokrzyską, gdzie mieści się sie-
dziba resortu, ciekawy pomysł 
z budżetu partycypacyjnego. 

- Projekt inwestycyjny – Tu 
jest Budżet - to dla nas waż-
na sprawa, gdyż włożyliśmy 
w niego bardzo dużo pracy, 
zaangażowania i wspaniałych 
pomysłów. Wszystko zaczęło 
się od projektu Finansoaktyw-
ni, który zainspirował nas do 
stworzenia projektu inwestycji 
lokalnej, opracowanego przez 
młodych dla młodych miesz-
kańców naszego miasta, we 
współpracy z Pawłem Pniew-
skim, pracownikiem Urzędu 
Miasta Marki. Zgłosiliśmy 
naszą szkołę do udziału w 

programie, odebraliśmy ma-
teriały edukacyjne i odbyliśmy 
edukacyjną podróż po świecie 
finansów.

Czując misję Finansoak-
tywnych, zastanawialiśmy się 
wspólnie nad pomysłem na 
inwestycję lokalną realizowaną 
z budżetu partycypacyjnego 
w naszym mieście.  Szukali-
śmy inspiracji i  możliwości 
realizacji naszego projektu. 
Wpadliśmy na wspaniały po-

mysł, który zrodził się z 
analizy naszych marzeń 
i potrzeb. Wypełniliśmy 
formularz zgłoszeniowy 
i nasz projekt o nazwie 

-  Integrujące się Marki – 
Nasze miasto przyjazne mło-
dzieży - popłynął w świat do 
Ministerstwa Finansów.

Nasz projekt budżetu par-
tycypacyjnego dotyczy budowy 
nowoczesnego i bezpiecznego 
miejsca spotkań, aktywności 
fizycznej dla lokalnej społecz-
ności. Głównymi beneficjen-
tami tej inwestycji będą mło-
dzi ludzie, którzy potrzebują 
własnej przestrzeni. Miejsce 
wyposażane będzie w różnego 
rodzaju urządzenia do rekreacji 
oraz strefę sportową i miejsce 
spotkań dla młodzieży 

Źródło UM Marki 

Młodzi ludzie  
potrzebują w 

naszym mieście 
miejsca, gdzie będą 
mogli się spotkać, 

oderwać od ekranów 
telefonów, tabletów i gier 
komputerowych, miejsca, 

w którym będą mogli 
poczuć, że są u siebie. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Markach wy-
myślili koncepcję miejsca spotkań dla młodzieży  
i wysłali ją do Ministerstwa Finansów. Siódmoklasiści 
z Dwójki biorą udział w programie edukacyjnym Finan-
soaktywni, organizowanym przez resort finansów.  

Ze szkoły  
do Ministerstwa  
Finansów

Prestiżow
e M

iejsce Spotkań dla M
łodych

IV edycja Lokalnego  
Programu Stypendialnego

Zbliża się czerwiec i czas na podsumowanie IV edycji Lokalnego Programu Stypendialnego pro-
wadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Ząbek. Z sekretarzem Towarzystwa Przyjaciół Ząbek 
oraz koordynatorem projektu Julią Szymczak rozmawia Aleksandra Olczyk.

– Jak podsumowałabyś te-
goroczny program stypen-
dialny? Jakie projekty reali-
zowali studenci?
– Tegoroczna edycja jest dla mnie 
wyjątkowa, ponieważ po raz pierw-
szy pełnię funkcję koordynatora 
Muszę przyznać, że stypendyści  
w tym roku spisali się doskonale  
i możemy się pochwalić kilko-
ma bardzo dobrymi projektami. 
Pierwszą, która zrealizowała swój 
projekt była Kamila Śladowska, 
studentka Wydziału Malarstwa 
Akademii Sztuk Pięknych w War-
szawie. Kamila dzięki swojemu 
talentowi odnowiła i pomalo-
wała klatkę schodową w jednym  
z ząbkowskich publicznych 
przedszkoli. Z kolei Wiktoria 
Stępińska uczyła naszych naj-
młodszych mieszkańców zasad 
udzielania pierwszej pomo-
cy, a także zaznajamiała ich  
z zawodem ratownika. Pro-
jekt Eweliny Ogrzewały 
składał się z dwóch czę-
ści. W naszej szkole ro-
dzenia wykładała przy-
szłym rodzicom tematy 
związane z dietetyką  
w okresie ciąży i macie-
rzyństwa. Swoje lekcje 
prowadziła również w 
SP1 Ząbki na zajęciach 
z wychowania do życia w ro-
dzinie. Podczas nich przekazywała 
wiedzę dotyczącą zdrowego od-
żywiania młodzieży. Magda Guz, 
która studiuje na Akademii Pe-
dagogiki Specjalnej w Warszawie, 
przy współpracy z podopiecznymi 
z Publicznego Przedszkola nr 2  
w Ząbkach przygotowała niesamo-
wity album „Ząbki oczami dzieci”. 
Są to autorskie fotografie tych miejsc  
w Ząbkach, które przyciągają 
uwagę przedszkolaków. Efekty tej 

pracy przedstawimy już niedługo. 
– bardzo interesujący, ni-
szowy projekt ”Geologia 
od piaskownicy – czyli co  
w skałach piszczy” przygo-
tował Mateusz Kuryłek
– Tak, ostatni projekt był reali-

zowany przez Mateusza Kuryłka, 
studenta Geologii na Uniwersyte-
cie Warszawskim oraz Technologii 
Drewna na SGGW i dotyczył geo-
logii. W świetlicy środowiskowej 
nasz stypendysta przeprowadził 
dla dzieci warsztaty dotyczący bu-
dowy ziemi, historii naszej planety 
i jej pochodzenia, a także zachęcał 
uczestników do interesowania się 
takimi naukami uniwersyteckimi. 
Jak widać przedstawione projekty 

były różnorodne, ale wszystkie 
łączyła jedna wspólna cecha- roz-
wój naszego miasta i jego lokalnej 
społeczności.
– Co dalej z programem? Czy 
będzie kolejna edycja? 
- Czerwiec będzie miesiącem 
podsumowań zrealizowanych pro-
jektów i zarazem zakończeniem 
edycji 2017/2018. Niestety Akade-
mia Rozwoju Filantropii w Polsce 
zawiesza swój program „Agrafka 
Agory” Prowadzony przez nas 
program stypendialny cieszył się 
ogromnym zainteresowaniem 
wśród ząbkowskich studentów  
i bardzo byśmy chcieli móc go kon-
tynuować w przyszłości. W związku 
zrobimy wszystko, aby znaleźć 

finansowanie na kolejną odsłonę 
tego niezwykle wartościowego 
programu, który umożliwi rozwój 
zdolnym studentom z Ząbek.
– Rozmawiałyśmy kiedyś  
o organizowanej przez TPZ 
darmowej szkole rodzenia. 
Kiedy kolejny kurs?
– Projekt spotkał się z jeszcze 
większym zainteresowaniem niż  
w latach ubiegłych. Bardzo milo 
nas ono zaskoczyło. Miejsca za-

pełniały się bardzo szybko. Cieszy 
nas to, że przyszli rodzice obda-
rzają nas zaufaniem i tak chętnie 
przystępują do Klubu Świadomych 
Rodziców. Odpowiadając na zapo-
trzebowanie zorganizowaliśmy już 
kilka edycji kursów. Wszystkich 
zainteresowanych prosimy o śle-
dzenie naszych mediów społecz-
nościowych oraz strony www.tpz.
org.pl. Tam będą umieszczane 
informacje o kolejnych edycjach 
szkoły rodzenia.
– Jakie są dalsze pomysły  
i plany Towarzystwa Przyja-
ciół Ząbek?
– Razem z Młodzieżową Radą 
Miasta Ząbki myślimy nad kilkoma 
wspólnymi projektami. Chcieliby-

śmy zorganizować razem wyścig rol-
kowy w związku z otwarciem jednej  
z modernizowanych aktualnie 
ulic w Ząbkach. Organizowaliśmy 
już takie wydarzenie podczas 
otwarcia ul. Wolności. Zabawa była 
przednia. Kolejnym pomysłem jest 
wspólna akcja sprzątania naszych 
lasów, w którą chcemy zaangażo-
wać mieszkańców naszego miasta. 
Wierzymy, że wspólnie uda nam się 
więcej osiągnąć.

– Tegoroczna edycja jest dla mnie 
wyjątkowa, ponieważ po raz pierw-
szy pełnię funkcję koordynatora 
Muszę przyznać, że stypendyści 
w tym roku spisali się doskonale 
i możemy się pochwalić kilko-
ma bardzo dobrymi projektami. 
Pierwszą, która zrealizowała swój 
projekt była Kamila Śladowska, 
Pierwszą, która zrealizowała swój 
projekt była Kamila Śladowska, 
Pierwszą, która zrealizowała swój 

studentka Wydziału Malarstwa 
Akademii Sztuk Pięknych w War-
szawie. Kamila dzięki swojemu 
talentowi odnowiła i pomalo-
wała klatkę schodową w jednym 
z ząbkowskich publicznych 
przedszkoli. Z kolei Wiktoria 
Stępińska uczyła naszych naj-
młodszych mieszkańców zasad 
udzielania pierwszej pomo-
cy, a także zaznajamiała ich 
z zawodem ratownika. Pro-
jekt Eweliny Ogrzewały 
składał się z dwóch czę-
ści. W naszej szkole ro-
dzenia wykładała przy-
szłym rodzicom tematy 
związane z dietetyką 
w okresie ciąży i macie-
rzyństwa. Swoje lekcje 
prowadziła również w 
SP1 Ząbki na zajęciach 

od piaskownicy – czyli co 
w skałach piszczy” przygo-
tował Mateusz Kuryłek
– Tak, ostatni projekt był reali-

wój naszego miasta i jego lokalnej 
społeczności.
– Co dalej z programem? Czy 
społeczności.
– Co dalej z programem? Czy 
społeczności.

będzie kolejna edycja? 
- Czerwiec będzie miesiącem 
podsumowań zrealizowanych pro
jektów i zarazem zakończeniem 
edycji 2017/2018. Niestety Akade
mia Rozwoju Filantropii w Polsce 
zawiesza swój program „Agrafka 
Agory” Prowadzony przez nas 
program stypendialny cieszył się 
ogromnym zainteresowaniem 
wśród ząbkowskich studentów 
i bardzo byśmy chcieli móc go kon
tynuować w przyszłości. W związku 
zrobimy wszystko, aby znaleźć 

– Razem z Młodzieżową Radą Miasta Ząbki myślimy nad 
kilkoma wspólnymi projektami. Chcielibyśmy zorganizować 
razem wyścig rolkowy w związku z otwarciem jednej z mo-

dernizowanych aktualnie ulic w Ząbkach. Organizowali-
śmy już takie wydarzenie podczas otwarcia ul. Wolności. 
Zabawa była przednia, dlatego bardzo chętnie włączymy 

się ponownie. Kolejnym pomysłem jest wspólna akcja 
sprzątania naszych lasów, w którą chcemy zaanga-
żować mieszkańców naszego miasta. Wierzymy, że 
wspólnie uda nam się więcej osiągnąć – mówi Julia 
Szymczak, sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Ząbek
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W środę, 2 maja uczenni-
ce z klasy sportowej Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Tłuszczu pod opieką 
nauczyciela Sławomira Klocka 
wzięły udział w „Biało-Czer-
wonej Sztafecie RMF-FM” w 
ramach akcji flaga narodowa 
przemierza Polskę z południa 
na północ.

Wczesnym popołu-
dniem młodzi siatkarze 
z PZPS na dziedzińcu 
Pałacu Prezydenckiego przeka-
zali flagę narodową Andrzejowi 
Dudzie. 

Po wspólnym pamiątkowym 
zdjęciu Prezydent wspólnie 
z siatkarkami z tłuszczań-
skiego SOS-u i ich trenerem 

Sławomirem Klockiem prze-
biegli Krakowskim Przed-
mieściem pod Kolumnę 
Zygmunta. Tam biało-czer-
woną flagę przejęli politycy. 
Po przekazaniu flagi Prezydent 
RP zaprosił reprezentację 
szkoły na obiad i zwiedza-
nie Pałacu Prezydenckiego, 
gdzie swoją obecnością za-
szczyciła ich Pierwsza Dama. 
Biało-czerwona sztafeta wyru-

szyła z Zakopanego, a zakończy 
się na Bałtyku, na pokładzie 
ORP Błyskawica. W sztafecie 
biegną m.in. gwiazdy muzyki i 
sportu oraz politycy.

Źródło:  
UM Tłuszcz

Po wspólnym  
pamiątkowym zdjęciu 
Prezydent wspólnie z siat-
karkami z tłuszczańskiego 
SOS-u i ich trenerem 
Sławomirem Klockiem 
przebiegli Krakowskim 
Przedmieściem pod Ko-
lumnę Zygmunta. Tam 
biało-czerwoną flagę 
przejęli politycy. 

Prezydent wspólnie z siat-Prezydent wspólnie z siat-Prezydent wspólnie z siat
karkami z tłuszczańskiego 

Powiatowy Festiwal  
Piosenki o Zdrowiu

Za nami doroczny 
Powiatowy Festi-

wal Piosenki  
o Zdrowiu orga-
nizowany przez 

Powiatową 
Stację Sanitar-
no – Epidemio-

logiczną  
w Wołominie. 

Etap Powiatowy Festiwa-
lu odbył się 25 kwietnia w 
Miejskim Domu Kultury 
w Wołominie. Wyłoniono 
laureatów, którzy 7 czerwca 
wezmą udział w  Wojewódz-
kim Festiwalu Piosenki o 
Zdrowiu w Siedlcach w Cen-
trum Kultury i Sztuki.

W kategorii wiekowej 
Przedszkolaki: I miejsce zajęło 
Przedszkole Nr 6 im. „BAJKA” 
w Wołominie oraz Niepubliczne 
Przedszkole Sióstr Rodziny Ma-
ryi w Markach. II miejsce zajęło 
Przedszkole Nr 2 w Radzyminie; 
III miejsce zajęło Publiczne Przed-
szkole Nr 3 „SKRZAT” w Ząbkach. 
Natomiast wyróżnienie otrzymało 
Przedszkole Niepubliczne „Na-
sza Lokomotywa” w Ząbkach, 
Publiczne Przedszkole „Kraina 
Przedszkolaka” w Radzyminie i 
Przedszkole Niepubliczne Smerfy 
w Markach. W kategorii  wiekowej 
2 – kl. I – VI Szkoły Podstawowej: I 
miejsce zajęli uczniowie kl. I Szkoły 
Podstawowej Nr 2 Markach; II 
miejsce zajęły uczennice Szkoły 
Podstawowej Nr 7 w Wołominie; 
III miejsce otrzymały uczennice 
Publicznej Szkoły Podstawowej we 
Wszeborach Wyróżnienie otrzymały 
uczennice Szkoły Podstawowej 
Nr 3 Markach oraz uczniowie 

Szkoły Podstawowej Specjalnej w 
Radzyminie W kategorii wiekowej 
3 – kl. VII i kl. II i III Gimnazjum: 
I miejsce zajęły uczennice z kl. VII 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mar-
kach; II miejsce zajęły uczennice 
Szkoły Podstawowej w Józefowie; 
III miejsce zajęły uczennice Szkoły 
Podstawowej w Poświętnem

Zgodnie z regulaminem Festi-
walu Piosenki o Zdrowiu 2018 w 
etapie powiatowym wyłoniono dwa 
zespoły, które zostały zakwalifikowa-
ne do etapu wojewódzkiego, są to 
laureaci I miejsc w kategorii szkoły 
podstawowe kl. I – VI: I miejsce 
zajęli uczniowie kl. I Szkoły Pod-
stawowej Nr 2 w Markach, którzy 
zaśpiewali piosenkę pt. „Przepis na 
zdrowie”. Natomiast w kategorii 
Szkoła Podstawowa kl. VII i kl. II i III 
Gimnazjum I miejsce zajęły uczen-
nice z kl. VII Szkoły Podstawowej Nr 
2 w Markach.

Uczennice z Tłuszcza  
spotkały się z Prezydentem  

Andrzejem Dudą

„Córki bandyty”  
na scenie Teatru Oratorium

W kwietniu br., uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach zaprezentowali 
na scenie Teatru Oratorium przy Bazylice NSJ przy ul. Kawęczyńskiej w Warszawie, spektakl „Córki 
bandyty”, poświęcony Żołnierzom Wyklętym. Spektakl został zrealizowany przez fundację WZRASTAJ 
Edukacja Kultura Sport w ramach projektu „Uczniowie obchodzą ważne rocznice historyczne”

„Córki bandyty” miały swoją 
premierę 14 marca br. w Centrum 
Edukacyjnym IPN im. Janusza Kur-
tyki „Przystanek Historia”. Scenariusz 
tej autobiograficznej sztuki napisała, 
i wspólnie z synem Rafałem Abram-
czykiem, wyreżyserowała Czesława 
Abramczyk, nauczycielka Szkoły Pod-
stawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki 
w Ząbkach. – Jestem córką żołnierza 
wyklętego, partyzanta Stanisława 
Gałązki. Po wojnie, chcąc uniknąć 
aresztowania, tata opuścił Mazowsze 
i wyjechał wraz z rodziną na Mazury. 
Nie było im łatwo. Najwięcej szykan 
ze strony władz doświadczył jego syn, 
a mój brat, Edward Feliks Gałązka. 
Nie przyjęli go do wymarzonej szkoły 
marynarki wojennej, bo „z takim 
życiorysem…”. W szkole i w miejscu 
zamieszkania słyszał, że jest „zaplu-
tym karłem reakcji”, „z jakiej rodziny 
ty pochodzisz!” itp. Miał kłopoty ze 
znalezieniem pracy. Okres wojny i 
tego, co się po niej działo, był tematem 
tabu w naszej rodzinie. Mnie tato 
zaczął troszkę opowiadać o tamtych 
czasach gdy skończyłam piątą klasę. 
Często przychodził do mnie i pytał: 
„Czego się uczysz?”. Gdy odpowia-
dałam: „Historii”, mówił: „jak się 
nauczysz, to przyjdź. Powiem Ci praw-
dziwą historię.” Tak dowiedziałam się 
o represjach, o Katyniu, o uwięzionych 
kolegach taty, o walkach po 1945 roku., 
o ziemiankach, w których spędził 
jedną trzecią wojny. Szkoda, że nie 

dopytywałam o więcej. Zmarł w 1983 
roku na raka. Jestem dumna z mojego 
taty – wspomina losy swojej rodziny 
Czesława Abramczyk

– Mój syn, Rafał Abramczyk,  
pomaga mi w występach wszelkiego 
rodzaju od czasu, gdy był w piątej 
klasie. Często razem występowaliśmy 
na akademiach szkolnych. Od ok. 1995 
roku Rafał dobierał muzykę do moich 
przedstawień, pomagał na próbach, 
siadał za konsolą w czasie występów. 
Po ślubie nie ma już na to czasu, więc 
jego obowiązki przejął mój młodszy 

syn, Mariusz Abramczyk. Obecnie, 
od pięciu lat, Rafał pomaga, kiedy tylko 
może – dodaje Czesława Abramczyk

Przygotowana i zaprezentowana 
przez uczniów ząbkowskiej szkoły 
sztuka teatralna, „to niezwykle przej-
mująca, autentyczna i prawdziwa 
historia, w której dzieci grają dzieci 
– swoich rówieśników z przełomu lat 
40/50. To także bardzo realistyczny 
obraz czasów budowania socjali-
zmu, polskiego społeczeństwa oraz 
trudnych lat, gdy pod osłoną nocy, za 
sprawą SB znikali rodzice, a często 

i dzieci... “– napisała po premierze 
recenzentka Beata Bielińska-Jacewicz 
– „Świetne przygotowanie młodych 
artystów, wartka akcja, skromna i 
prosta scenografia dają w sumie pro-
fesjonalne, przekonujące widowisko. 
Nic więc dziwnego, że premierowa 
widownia podziękowała im owacją 
na stojąco”– dodała Beata Bielińska-
Jacewicz.

Z nie mniej gorącym przyjęciem 
spotkali się młodzi aktorzy w Teatrze 
Oratorium. Słowo wstępne przed 
spektaklem wygłosiły Beata Bieliń-
ska-Jacewicz oraz Ewa Szakalicka, 
również córka żołnierza wyklętego, a 
aktorów wspierała Grupa Historyczna 
Niepodległość z dowódcą Andrzejem 
Górskim.

Niezmiernie cieszy fakt, że etos 
Żołnierzy Wyklętych jest bliski mło-
demu pokoleniu, które nie ogranicza 
się jedynie do składania kwiatów pod 
pomnikami i pamiątkowymi tablica-
mi, ale wkłada swój wysiłek i poświęca 
wolny czas, aby oddać hołd tym, którzy 
cierpieli i ginęli za wolność naszej 
Ojczyzny. Jest to zarazem doskonała, 
żywa lekcja historii, która wpływa na 
kształtowanie światopoglądu dzieci i 
młodzieży. Nie mniej istotne dla nas, 
mieszkańców Powiatu Wołomińskie-
go, jest to, że spektakl przygotowany 
przez młodych mieszkańców Ząbek 
został doceniony i bardzo ciepło przy-
jęty na profesjonalnej warszawskiej 
scenie teatralnej.

Cieszy fakt, że etos Żołnierzy Wyklętych jest bliski młodemu pokoleniu

W piątek w MDK w Wołomi-
nie odbył się wernisaż zbiorowy 
podczas którego zaprezentowane 
zostały prace kilku wołomińskich 
artystów. – Wystawa naszych 
rodzimych artystów w MDK Wo-
łomin – tak rozpoczynamy w tym 
roku Dni Wołomina. Utalentowa-
ni ludzie i to nasi – z Wołomina, 
tymi słowami wiceburmistrz 
Edyta Zbieć podsumowała to 
wydarzenie.

W sobotę, 20 maja na Placu 3 
maja w Wołominie odbył się festyn 
miejski, podczas którego każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie. 

Wydarzenie otworzyli przed-
stawiciele władz miasta z Bur-
mistrz Wołomina Elżbietą Ra-
dwan i przewodniczącym Rady 
Miejskiej w Wołominie – Lesz-
kiem Czarzastym na czele, życząc 
wszystkim udanej zabawy.

Organizatorzy, szczególnie z 
myślą o najmłodszych mieszkań-
cach uczestniczących w obcho-
dach, przygotowali wiele atrakcji 
- dmuchany plac zabaw, zabawy 
z animatorami na stoiskach han-
dlowych, warsztaty ekologiczne, 
mnóstwo słodyczy oraz koncert 
pt. Mundial w Owocowie w 
wykonaniu agencji artystycznej 
Centrum Uśmiechu. 

W programie nie zabrakło 
pokazów umiejętności uczest-
ników sekcji MDK - karate, 
sekcji tanecznej Shock Dance 
oraz baletnic i tancerek z grupy 
„Szalone dziewczyny”. 

Zwieńczeniem wydarzenia 
były koncerty zespołu Future-
light, Krzysztofa Zalewskiego 
oraz gwiazdy wieczoru - Kami-
la Bednarka. Całe wydarzenie 
poprowadził zaprzyjaźniony z 
Wołominem aktor - Sławomir 
Doliniec.

Podczas części koncertowej 
wszyscy bawili się doskonale! 
Im bliżej było do godziny wy-
stępu gwiazdy wieczoru tym 
gęściej zapełniony był 
Plac 3 maja. 

N a  w y s t ę p i e 
Kamila Bednar-
ka pojawiły się 
już prawdziwe 
tłumy. Trze-
ba przyznać, 
ż e  a r t y ś c i 
dali z siebie 
wszystko, a 
mieszkańcy 
to docenili 

nagradzając wykonawców grom-
kimi brawami.

Jednak festyn miejski nie 
zakończył obchodów Dni Wo-
łomina. 

W niedzielę miłośnicy starych 
rowerów spotkali się na Skwerze 

Wodiczki, aby uczestniczyć w 
grze miejskiej. 

Następnie odbyła się Msza 
święta w intencji mieszkańców 
Gminy, po której ulicami miasta 
przeszedł pochód w kierunku 
Skweru Wodiczki na, którym 

odbył się Dzień Godności Osób 
z Niepełnosprawnością Intelek-
tualną.

Miejski Dom Kultury w Woło-
minie serdeczne dziękuje wszyst-
kim, którzy włączyli się w organiza-
cję imprez, tworząc w ten sposób 

kolejne atrakcyjne wydarzenia dla 
mieszkańców naszego miasta, a są 
to: PWiK Wołomin, ZEC Wołomin, 
OSiR Huragan, Miejska Biblioteka 
Publiczna w Wołominie, Bank Pe-
kao, Bank PKO, Galeria Wołomin, 
Leroy Merlin, Radio Fama, Życie 

Powiatu na Mazowszu, OSP Woło-
min, Policja, Straż Miejska, Firma 
Robmed, Firma „Persona” oraz 
AMS Marcin Radziszewski.

Do zobaczenia za rok na kolej-
nych obchodach święta naszego 
miasta!

Wspaniałe  
Dni Wołomina

Tegoroczne Dni Wołomina (17-20 maja) to już historia. W programie 
święta miasta nie zabrakło ciekawych spotkań, zawodów, koncertów 
oraz pogadanek a wszystko po to, aby mieszkańcy mogli bliżej poznać 
swoje miasto i się zintegrować. Po raz drugi Dni Wołomina przebiegały 
pod hasłem „jestemzwołomina.

Koncert Krzysztofa Zalewskiego i gwiazdy wieczoru - Kamila Bednarka zgromadził tłumy

W sobotę, 20 maja na Placu 3 maja w Wołominie odbył się 
festyn miejski, podczas którego każdy mógł znaleźć coś dla 

siebie. Wydarzenie otworzyli przedstawiciele władz miasta 
z Burmistrz Wołomina Elżbietą Radwan i przewodniczą-

cym Rady Miejskiej w Wołominie – Leszkiem Czarzastym 
na czele, życząc wszystkim udanej zabawy. Organizato-
rzy, szczególnie z myślą o najmłodszych mieszkańcach 

uczestniczących w obchodach, przygotowali wiele 
atrakcji. – Po raz kolejny mogliśmy się przekonać, że 
mieszkańcy Wołomina potrzebują takich wydarzeń - 

stwierdziła burmistrz Elżbieta Radwan
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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

ogłoszenia

Praca 
Zatrudnię

Zatrudnię mechanika i pomocnika 
mechanika do warsztatu  

samochodowego w Kobyłce,  
tel. 501 063 673

Przemysłowy Instytut Maszyn  
Budowlanych Sp. z o.o. 

w Kobyłce, ul. Napoleona 2
poszukuje pracowników:

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

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

www.pimb.com.pl 
w zakładce: PRACA

Zatrudnię do cukierni w Guzowatce, 
praca od zaraz, atrakcyjne wynagrodze-
nie, tel. 604587211.
Zatrudnię w cukierni w Dąbrówce 
koło Trojan kobiety. Atrakcyjna oferta 
pracy 602 351 430.

Budownictwo 
Usługi

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

Nieruchomości 
Sprzedam

Sprzedam działkę budowlaną 
1000 m2 lub więcej.  

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

 Warszawa-Wyszków.  
Na działce jest prąd i woda.  

Tel. 605 034 212

Usługi - Różne   

Zdrowie - Uroda

OGŁOSZENIA DROBNE

Biuro ogłoszeń ŻPW
Video Maag 

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

LOGOS
Wołomin, ul. Wileńska 36a 

tel. 22 787 29 11
F.H. SZPILKA

Radzymin, Stary Rynek 23
AGC 

Kobyłka, ul. Warszawska 3UW
AG

A! Ogłoszenie drobne 
do rubryk:
Dam pracę

 i Szukam pracy
bEZPłATnE!

Wołomin, 21 maja 2018 r.

Burmistrz Wołomina
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wołomin

OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA WOŁOMINA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego

terenu położonego w Wołominie pomiędzy ulicami  
Piłsudskiego, Laskową i Armii Krajowej  

oraz terenem kolejowym
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1073 ze zm.), art. 30, art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz 
na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr XIX-38/2016 
z dnia 26 lutego 2016 r.,

z a w i a d a m i a m
o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenu położonego w Wołominie pomiędzy ulicami  
Piłsudskiego, Laskową i Armii Krajowej oraz terenem kolejo-
wym wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 1 czerwca 2018 r. do 3 lipca 2018 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4,  

pok. 214, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie ww. 
planu miejscowego odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wołominie, 
ul. Ogrodowa 4, w sali 106 (I piętro) w dniu 18 czerwca 2018 r. 
(poniedziałek) o godz. 17.00.

Zgodnie z art. 18 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w pro-
jekcie planu miejscowego (osoby fizyczne i prawne oraz jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), może wnieść 
uwagi do tego projektu. Uwagi należy składać na piśmie do Bur-
mistrza Wołomina z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jed-
nostki organizacyjnej) i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lipca 
2018 r. (włącznie). Jako wniesione na piśmie uznaje się również 
uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o infor-
matyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 570): (1) opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym albo (2) opatrzone podpisem potwierdzonym profi-
lem zaufanym ePUAP.

Równocześnie na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 
ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi-
sko zawiadamiam, że ww. projekt planu miejscowego podlega 
strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z za-
pewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłoże-
nia projektu planu do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej. 
Zgodnie z art. 40 ww. ustawy, uwagi i wnioski w postępowaniu 
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
mogą być wnoszone do Burmistrza Wołomina w formie: (1) pi-
semnej na adres Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 
4, 05-200 Wołomin, (2) ustnie do protokołu oraz (3) za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatry-
wania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres:  
wu@wolomin.org.pl – z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lipca 
2018 r. (włącznie).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Bur-
mistrz Wołomina.

Z up. Burmistrza
Rafał Lewtakowski

Główny Specjalista w Wydziale Urbanistyki

Burmistrz Wołomina
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wołomin



Ten sportowy weekend zaczął 
się już w czwartek. W Helsinkach 
– Vantaa odbywały się mistrzostwa 
Świata w wyciskaniu leżąc w stylu 
klasycznym (tj. bez specjalnych ko-
szulek) juniorów do lat 18, 20 i 23.  
W kategorii do 59 kg najlepszy w gro-
nie juniorów do lat 18 okazał się Jakub 
Jędrzejewski, który wygrał wynikiem 
127 kg. W ostatniej próbie zawodnik 
Wichru podjął próbę pobicia rekordu 
świata i zadysponował na sztangę 
136 kg. Tym razem nie udało się, 
ale Kuba ma dopiero 17 lat i za rok 
będzie jeszcze startował w tej samej 
grupie wiekowej i na pewno ponowi 
atak na rekord świata. Drugi z naszych 
reprezentantów Łukasz Jędrysiak 
wywalczył 5 miejsce w kat juniorów 
do 23 lat, poprawiając rekord życiowy 

na 155 kg. 
– Start naszych zawodników 

uważam za bardzo udany. Po cichu 
liczyłem na złoty medal Kuby, ale 
to tylko sport, więc brawa za to, że 
wytrzymał presję i zdobył tytuł mistrza 
świata. Łukasz, co pokazywały listy 
rankingowe przed zawodami, należy 
do światowej czołówki. Pobicie rekor-
du życiowego na MŚ to jego sukces  
i potwierdzenie wysokiej formy. – 
mówi trener sekcji trójboju w MKS 
Wicher Cezary Rzempołuch 

W piątek uwagę na sobie skupił 
Patryk Kuryłek. Podopieczny Grze-
gorza Engela w Warszawie miał swoją 
pierwszą, po podpisaniu kontraktu, 
walkę dla  federacji DSF. Relacja  

z gali była ntransmitowana na żywo 
w ogólnopolskiej telewizji sportowej i 
na platfrormie internetowej. Aktualny 
zawodowy i amatorski mistrz kraju w 
formule K1 stoczył bardzo wyrównaną 
i stojącą na wysokim poziomie walkę 
z doświadczonym Dawidem Mań-
kowskim. Jednogłośnie na punkty 
wygrał Patryk Kuryłek. W zgodnej 
opinii kibiców i znawców kickboxingu 

obydwaj zawodnicy zaprezentowali 
bardzo duże umiejętności, a w 21 - 
letnim Patryku upatruje się wielkiego 
mistrza.

– Szykowaliśmy się do tej walki 
bardzo starannie. Znaliśmy klasę 
rywala i wiedzieliśmy, jak ważny jest 
dobry start w największej polskiej fe-
deracji kickboxingu. Patryk zawalczył 
świetnie taktycznie, pokazał swoje 

atuty: doskonałą technikę, szybkość  
i determinację. Czekamy na kolejnych 
rywali podczas gal DSF Kickboxing 
Challenge i szykujemy Patryka do 
startów w reprezentacji Polski i za-
wodowej kadrze PZKB. – powiedział 
trener Engel

Wiele powodów do radości mają 
również zawodnicy i trenerzy w sekcji 
piłki nożnej. Podczas gdy seniorzy wy-
grywali swoje mecze ligowe (Wicher 
- Inter W-wa 8:0; Farmacja Tarchomin 
– Wicher II 0:4), młodzież z roczników 
2002 i 2004 brała udział w Niemczech 
w turnieju Basinus Trophy. Obie 
drużyny, prowadzone przez trenera 
Piotra Stańczuka, wygrały w swoich 
kategoriach wiekowych, pokonując 
m.in. zespoły juniorów z Niemiec, 
Holandii, Szwajcarii, Belgii i Francji. 

– Cieszymy się w klubie ze wszyst-
kich sukcesów naszych zawodników. 
Procentuje praca z młodzieżą, zaan-
gażowanie trenerów i rodziców oraz 
wsparcie szerokiego grona partnerów 
i sponsorów. To również wspaniała 
promocja w kraju i zagranicą klubu  
i miasta Kobyłka. Udział w MŚ Łuka-
sza był możliwy dzięki wsparciu gminy 
Tłuszcz, której jest mieszkańcem. 
Kuba Jędrzejewski pochodzi z Do-
bczyna w gminie Klembów, a Patryk 
jest mieszkańcem Wołomina, ale 
wszyscy oni w barwach Wichru, pod 
opieką świetnych trenerów osiągają 
sukcesy, promując Kobyłkę – dodaje 
prezes Artur Rola.

Opracowanie - Wicher Kobyłka
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Podczas odbywających 
się w Helskinkach - Van-
taa Mistrzostw Świata 
w wyciskaniu leżąc, za-
wodnik Wichru Kobyłka, 
Jakub Jędrzejewski, pod-
jął, niestety nieudaną, 
próbę pobicia rekordu 
świata i zadysponował 
na sztangę 136 kg.

Po wyrównanej,stojącej 
na wysokim poziomie 
walce, Patryk Kuryłek 

jednogłośnie wygrał 
na punkty z Dawidem 
Mańkowskim W opinii 

kibiców i znawców kick-
boxingu w 21 - letnim 

Patryku upatruje się 
wielkiego mistrza.

W sobotnie popołudnie na boisku w Przasnyszu spotkały się 
zespoły, które zawsze toczyły równe pojedynki. Tym razem 
mecz też był wyrównany a remis 2:2 nikogo nie krzywdził.

Dolcan Ząbki  
jak feniks z popiołu ...

Zawodnicy z Przasny-
sza rozpoczęli spotkanie z 
animuszem licząc, że zła-
mią defensywę ząbkowian. 
Stan boiska, (twardość jego 
nawierzchni) nie sprzyjał 
widowiskowej grze. Zawod-
nicy obu zespołów mieli 
trudności z opanowaniem 
uciekającej piłki (wiatr), 
która jak poszła w przysło-
wiowy kozioł, to niestety, ale 
trzeba było jej szukać poza 
boiskiem. Gospodarze z 
uwagi na to, że trenują na tym 
boisku codziennie, radzili so-
bie lepiej. Drużyna Dolcanu 
potrzebowała czasu. Do 30. 
minuty meczu defensywa 
spisywała się bez zarzutu 
grając na dobrym po-

ziomie. – I właśnie jedno z 
wielu dośrodkowań na pole 
karne spowodowało, że po 
faulu naszego defensora, 
sędzia bez zastanowienia 
podyktował rzut karny, który 
na bramkę zamienił dobrze 
dysponowany tego dnia Do-
minik Lemanek. Właśnie ta 
stracona bramka pobudzi-
ła naszych zawodników do 
lepszej gry. Raz za razem 
nasi pomocnicy starali się 
zmniejszyć dystans i w 37 
minucie meczu Bartłomiej 
Balcer strzałem w krótki 
róg bramki gospodarzy wy-
równał na 1-1. Od tego mo-
mentu nasz zespół przejął 
inicjatywę walcząc o każdy 
metr boiska – relacjonują 
przedstawiciele Dolcanu.  
Po przerwie zespoły wyszły 

na boisko bez zmian, a obraz 
meczu nie ulegał zmianie. 
Dalej częściej przy piłce był 
Dolcan. Ale, jak to często 
bywa, jedna z kontr gospo-
darzy dała im prowadzenie. 
Bramkę z narożnika pola kar-
nego strzelił Piotr Piasecki. 
2-1 dla MKS Przasnysz za-
działało na piłkarzy Dolcanu 
jak płachta na byka i od tego 
momentu to oni siedzieliśmy 
na połowie gospodarzy pró-
bując strzelić tą upragnioną 
bramkę dającą remis. – Na 
boisku w naszym zespole 
nastąpiły zmiany dające na-
dzieje na zmianę niekorzyst-
nego wyniku. Stara zasada 
piłkarska, która 

mówi, że jeśli nie możesz 
wygrać to zremisuj i tak się 
stało, gdy w 90 minucie me-
czu po składnej akcji naszego 
zespołu Bartłomiej Balcer 
strzelił bramkę wyrównują-
cą. Sędzia główny zawodów 
do regulaminowego czasu 
gry doliczył co najmniej 4 
minuty i gdyby mecz potrwał 
jeszcze pięć minut, to zwy-
cięska bramka dla naszego 
zespołu zostałaby strzelona, 
bo akcje były coraz lepsze 
– relacjonuje komentator.  
Za tydzień pojedynek z Ko-
roną Ostrołęka – czy Dolcan 
zagra o zwycięstwo w IV 
lidze? Przed sezonem w 
klubie mówiliśmy, że aby się 
utrzymać w IV lidze trzeba od 
początku grać o zwycięstwo. 
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Przed sezonem  
w klubie mówiliśmy, że aby się utrzymać 

w IV lidze trzeba od początku grać  
o zwycięstwo.

Huragan Wołomin  
urządził Bugowi tęgie lanie

W sobotę (19 maja) piłkarze Huraganu Wołomin gościli na stadionie przy ul. Korsaka 4 zespół Bugu Wy-
szków. Mecz zorganizowano w ramach rywalizacji o mistrzostwo IV ligi, grypy mazowieckiej (północnej). 
Gospodarze wygrali 6:1 (4:1) i śmiało można dodać, że był to najniższy wymiar kary dla gości.

 –  Obawiałem się trochę dzisiejsze-
go meczu i tego jak drużyna zareaguje 
po ciężkim wyjeździe do Ciechanowa. 
Jednak od początku wyszliśmy nasta-
wieni na to, żeby szybko zdobyć bramkę. 
Zaowocowało to czterema golami do 
trzydziestej minuty, co sprawiło, iż  
w jakiś sposób zespół rozprężył się.  
Można powiedzieć, że pierwsza połowa 
była pod naszą pełną kontrolą, choć  
natknęliśmy się na kontrę, gdzie moim 
zdaniem był spalony i goście strzelili. Po 
przerwie również mieliśmy przewagę, 
okazji było sporo, choć przy takim re-
zultacie wdarło się nieco dekoncentracji. 
Bug stworzył dwie sytuacje i mógł tę 
stratę odrobinę zmniejszyć, ale ostatecz-
nie to my powiększyliśmy prowadzenie 
(...) - mówi Andrzej Greloch, trener 
Huraganu Wołomin.

Festiwal strzelecki w wykonaniu 
Wołominian rozpoczął Marcin Figiel, 
który już w trzeciej minucie dał pro-
wadzenie swojej drużynie. Gol padł po 
asyście Macieja Ołowskiego. Kolejny na 
listę strzelców wpisał się Rafał Wielądek. 
Zawodnik, wykonując w piątej minucie 
rzut rożny bezpośrednim uderzeniem 

umieścił piłkę w siatce bramki gości. 
Piłkarze Huraganu konstruowali kolej-
ce akcje, stwarzając w ten sposób raz 
większe, raz mniejsze zagrożenie pod 
bramką Bugu. W 14. minucie nie pilno-
wany Maciej Ołowski zacentrował w pole 
karne do Marcina Figiela, a ten ostatni 
uderzając głową zdobył trzeciego gola 
dla gospodarzy. W 28. minucie grający  
z nr 6. Dawid Gajewski wpadł z piłką 
w pole karne przyjezdnych i w peł-

nym biegu uderzył na bramkę Bugu, 
nie dając szans bramkarzowi. Z kolei  
w 39. minucie padła bramka dla gości. 
Po kontrze Daniel Modzelan przepro-
wadził indywidualną akcję, zakończoną 
trafieniem na 4:1.

W 66. minucie z prawej strony bo-
iska dośrodkował Rafał Wielądak, piłka 
trafiła do Marka Lędziona, który oddał 
strzał nie do obrony. W tym momencie 
gospodarze prowadzili 5:1. W 71. mi-

nucie, po dośrodkowaniu Piotra Manaja  
z rzutu rożnego, bramkę głową zdobył 
Przemysław Górski.     

W najbliższej (27.) kolejce rozgry-
wek, 27. maja o godz. 11.00, Wołomi-
nianie będą rywalizowali na wyjeździe  
z Wisłą II Płock. 

Huragan Wołomin: Łukasz De-
rejko (77’ Mariusz Selerski), Maciej 
Ołowski, Marek Lendzion, Przemysław 
Górski, Dawid Gajewski, Grzegorz 
Trzonkowski (52’ Konrad Witkow-
ski), Daniel Witak (68’ Bartłomiej 
Babicki) – Kamil Żmuda (77’ Rafał 
Barzyc), Patryk Pięcek (60’ Piotr Ma-
naj), Rafał Wielądek, Marcin Figiel.  
Trener: Andrzej Greloch.

Bug Wyszków: Jakub Rutkowski 
(81’ Nikodem Laskowski), Edgar 
Lech (63’ Jakub Kopacz), Bartosz 
Wolniewicz, Szymon Andrzejewski 
(60’ Patryk Śleszyński), Błażej Rejnuś 
(77’ Dominik Penkul), Artur Zabłoc-
ki, Łukasz Kowalczyk, Jakub Rej-
nuś, Łukasz Łada, Daniel Modzelan 
(71’ Marcel Wysocki), Robert Nogaj.  
Trener: Łukasz Stasiuk.

Paweł Choim

Udany weekend zawodników 
MKS Wicher Kobyłka

Sukcesy na arenach krajowych i międzynarodowych sprawiły, że miniony weekend był bardzo udany 
dla zawodników Wichru. Złoty medal Jakuba Jędrzejewskiego i piąte miejsce Łukasza Jędrysiaka na 
Mistrzostwach Świata w wyciskaniu, wygrana Patryka Kuryłka na DSF Kickboxing Challenge 15 i wy-
grane drużyn z roczników 2002 i 2004 podczas piłkarskiego turnieju Basinus Trophy w Niemczech. 

–  Obawiałem się trochę 
dzisiejszego meczu i tego 
jak drużyna zareaguje 
po ciężkim wyjeździe do 
Ciechanowa. Jednak od 
początku wyszliśmy nasta-
wieni na to, żeby szybko 
zdobyć bramkę. Zaowoco-
wało to czterema golami  
do trzydziestej minuty  
- mówi Andrzej Greloch, 
trener Huraganu Wołomin.
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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:
Organizatorzy:

Związek Rencistów 
i Emerytów Policyjnych 
koło nr 12 w Wołominie

z okazji 25. lecia ZEC

9 czerwca 
godz.:  10 - 16

Wołomin, ul. Szosa Jadowska 49

BIEGI wokół komina
10.00 -11.00– bieg

rejestracja na stronie www.osir.wolomin.pl

Miasteczko ruchu drogowego

miasteczko Ruchu Drogowego

pokaz na symulatorze 

pokaz – zasady udzielania pierwszej pomocy

Strefa E - wycieczki
wycieczki po terenie ZEC 

GALA BOKSU  
III Wołomińska sobota bokserska 

Duczki ul. Willowa 12, godz. 14 - 16

Rodzinny piknik ekologiczny

10.00 – początek warsztatów: 

latawce, robimy domki dla pszczołowatych, DZIECIAKI SADZENIAKI, 

11.00 – 12.00 - wręczenie nagród za zajęte miejsca w biegach

12.00 – 14.00 – Kolorowy zawrót głowy – konkursy,

animacje dla dzieci - Animacje Pro-Arte – Izabela Wilczak.

Po 14.00 - Wręczenie dyplomów i tytułów „Ambasador czystego powietrza”

Koncert Nowatora godz. 15.30

12.00 – ODCZYTANIE WSKAZAŃ POZIOMU 

NISKIEJ EMISJI NA TERENIE WOŁOMINA

Patronat 
Burmistrz Wołomina

Rodzinny
piknik ekologiczny

Ambasadorem
Czystego 
Powietrza

Impreza 
towarzysząca

Koncert Nowatora 
godz. 15.30

Sponsorzy

Patronat medialny 

portal  informacyjny 

www.zyciepw.pl




