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W środę (19 lutego 2020 r.)
do budynku Starostwa  

Wołomińskiego wkroczyło CBA.  
Z informacji jaka pojawiła się na stro-

nie www tej instytucji wynika, że 
czynności prowadzone były na 
polecenie Prokuratury Okręgowej 
Warszawa – Praga w Warszawie. 
Zatrzymano do wyjaśnienia czte-
rech mężczyzn w tym jednego 
pracownika starostwa >> str.   3
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Kto ma obowiązek  
złożenia  
zeznania PIT-28?
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– Na terenie Powiatu Wołomińskiego 
funkcjonuje obecnie 49 jednostek OSP, 

z czego prawie  20 należy do KSRG. 
Można powiedzieć, że jest to elita, od 
której wymaga się ciągłej gotowości 

bojowej. (...)  – mówi Paweł Bednar-
czyk,  Prezes Zarządu Oddziału Powia-

towego ZOSP RP w Wołominie >> str. 3

– (...) na sesjach, które 
się odbywają ostatnio poza 

krytyką nie pojawia się żaden pomysł 
własny.  Jeśli jestem przeciwko, to 
co proponuję w zamian, czy tylko 
„jestem nie, no bo NIE”. Fajnie by 
było, gdyby ta opozycja chciała z 
nami rozmawiać – mówi wołomiński 
radny Piotr Sikorski, przewodniczący 
Komisji Bezpieczeństwa, szef Klubu 
Radnych "Pozytywny Wołomin" >> str. 4

– Trudno mi teraz określić ile 
czasu się tego uczyłem ale 
spodobało mi się jak jeden 
z moich kolegów właśnie w 
taki szarmancki sposób wi-
tał się z Paniami (stukając 
ostrogami i całując kobiety 
w dłoń). Pomyślałem sobie 

wówczas, że tak powinien wy-
glądać i zachowywać się ka-

walerzysta i tak mi zostało 
– opowiada Arkadiusz 

Ziółkowski >> str. 4

Radny czasem  
musi podjąć  
trudne decyzje
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W hołdzie  
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Bogu na chwałę, 
ludziom  

na pożytek

www.wilenskapark.pl

W powiecie  
wołomińskim  
CBA zatrzymało 
cztery osoby
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Kto ma obowiązek  
złożenia zeznania PIT-28?

O zeznaniu podatkowym PIT-28 rozmawiamy z Pawłem Żółtkiem – właścicielem  
biura rachunkowego mojerozliczenia.pl

– Co to jest zeznanie PIT-28?
– PIT-28 to zeznanie podatkowe 
za rok podatkowy przeznaczone 
dla osób, które swoje dochody 
rozliczają w formie ryczałtu od 
przychodów ewidencjonowanych.
– Dlaczego rozmawiamy akurat 
o tym konkretnym zeznaniu?
– Obowiązek złożenia zeznania 
PIT-28 za rok 2019 mija 2 mar-
ca. Z naszej praktyki i z naszego 
doświadczenia wynika, że co 
roku zdarzają się przypadki osób, 
które mylnie myślą, że mają czas 
na złożenie tego zeznania do 30 
kwietnia. A przypomnijmy, że zło-
żenie zeznania podatkowego po 
terminie jest zagrożone 
sankcją.
– Kto więc ma obo-
wiązek złożenia 
zeznania PIT-28?
- PIT-28 muszą 
złożyć:
• osoby fizycz-
ne prowadzące 
jednoosobową 
d z i a ł a l n o ś ć 
gospodarczą 
opodatkowa-
ną w formie 
ryczałtu od 
przychodów 
ewidencjo-
nowanych,
• osoby prowadzące działalność 
w formie spółki cywilnej osób 
fizycznych lub spółki jawnej osób 
fizycznych opodatkowanej ryczał-
tem oraz
• osoby osiągające przychody z 
tytułu najmu, podnajmu, dzier-
żawy, poddzierżawy, przy czym 
umowy te nie są zawierane w 

ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej.
– Przypomnijmy naszym Czy-
telnikom kiedy dokładnie mija 
termin na złożenie zeznania 
PIT-28 za rok 2019.
– Wszystkie wyżej wymienione 
podmioty są zobligowane do 
złożenia formularza PIT-28, w 
terminie od 15 lutego do końca 

lutego roku następującego po 
roku, którego zeznanie roczne 
dotyczy. Przedsiębiorca nadal 
nie płaci ostatniej zaliczki na po-
datek dochodowy, zostanie ona 
uregulowana wraz ze złożonym 
zeznaniem rocznym. W związku 
ze zmianą terminu składania 
zeznań rocznych oraz tym, że 
ostatni dzień lutego wypada w 
dzień wolny, podatnik rozlicza-
jący się na zasadach ryczałtu od 
przychodów ewidencjonowa-
nych  złoży zeznanie PIT-28 w 
terminie do 2 marca 2020 roku.

– O czym jeszcze po-
winni wiedzieć 

nasi Czytelni-
cy?

– Osoby, które w trakcie trwania 
roku podatkowego utraciły prawo 
do ryczałtu są zobowiązane do 
opodatkowania osiąganych do-
chodów na zasadach ogólnych. 
Wówczas podatnik zobligowany 
jest do złożenia dwóch zeznań 
rocznych:• PIT-28 od 15 lutego 
do końca lutego za rok poprzedni
• PIT-36 do 30 kwietnia.

–  Czy to wszystko?
– Jest jeszcze kwestia ulg  
i wspólnego rozliczenia małżon-
ków. Podatnicy rozliczający się 
na druku PIT-28 nie mogą rozli-
czyć się wspólnie z małżonkiem, 
ani jako osoba samotnie wycho-
wująca dziecko. Ryczałtowcy nie 
mogą skorzystać również z ulgi 
prorodzinnej. Wyjątkiem są tutaj 
przychody z najmu, dzierżawy, 
poddzierżawy i umów o podob-
nym charakterze. W tym przy-
padku uzyskiwanie przychodów 
z takich źródeł daje możliwość 
do łączenia przychodów mał-
żonków bądź rozliczania się jako 
osoba samotnie wychowująca 
dziecko.

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

– W związku ze zmianą terminu 
składania zeznań rocznych oraz 

tym, że ostatni dzień lutego wypa-
da w dzień wolny, podatnik rozli-
czający się na zasadach ryczałtu 

od przychodów ewidencjono-
wanych złoży zeznanie PIT-28 
w terminie do 2 marca 2020 

roku – mówi Paweł Żółtek, 
właściciel biura rachunkowego 

mojerozliczenia.pl

Zbigniewowi i Tomaszowi Paciorkom 
oraz ich Najbliższym 

składamy wyrazy 
głębokiego żalu i współczucia z powodu 

śmierci

Mamy
 Paweł Pniewski Jacek Orych
	Przewodniczący Rady Miasta Burmistrz Miasta Marki

WGP.6840.1.1.2020

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. 
U. z 2020 r. poz. 65), § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 
r. poz. 1490) oraz uchwały Nr III/30/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 stycznia 2019 r., Burmistrz Miasta 
Zielonka podaje do publicznej wiadomości informację o planowanym ustnym nieograniczonym przetargu 
na sprzedaż nw. nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Zielonka.

nazwa 
obrębu

nr ew. 
dz. tytuł prawny pow.  

/m²/ położenie
cena 

wywoławcza
brutto /zł/

wadium
/zł/ mpzp rodzaj 

użytkowania

5-10-01 41/1 WA1W/00111415/5 2766 ul. Podleśna 1.190.000 120.000 P1 niezabudowana

Zgodnie z miejscowym planem, przyjętym Uchwałą Rady Miasta Zielonka Nr XVII/168/04 z dnia 17 
lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zie-
lonka, zmienioną Uchwałą Rady Miasta Zielonka Nr XIX/154/08 z dnia 31 marca 2008 r., nieruchomość 
będąca przedmiotem przetargu położona jest w strefie zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów, 
oznaczona na rysunku planu symbolem P1.
Przetarg odbędzie się dnia 25 marca 2020 r. o godzinie 12:00 (dwunastej) w siedzibie Urzędu Miasta 
Zielonka, 05-220 Zielonka, ul. Lipowej 5, pokój nr 3, powiat wołomiński, województwo mazowieckie.
Rejestracja uczestników przetargu  odbędzie się pod ww. adresem w dniu przetargu w godzinach 11:30–
11:55 .
Wadium w ww. kwocie należy przekazać wyłącznie w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miasta 
Zielonka nr 96 1020 1026 0000 1302 0261 3594 z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły 
się na rachunku bankowym najpóźniej  dnia 20 marca  2020 r.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed 
otwarciem przetargu, podczas rejestracji jego uczestników. Uczestnikiem przetargu może być osoba, 
która wpłaci wadium i zostanie zarejestrowana jako jego uczestnik. Wpłacone wadium uczestnika prze-
targu, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, jego organizator jest obowiązany zawiado-
mić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieru-
chomości. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli 
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie 
podanym w ww. zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone 
wadium nie będzie podlegać zwrotowi. 
Stosownie do art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, cena nie-
ruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy 
przenoszącej własność.
Nabywca poniesie koszty: sporządzenia aktu notarialnego, postępowania wieczystoksięgowego oraz 
ewentualnego wznowienia lub okazania granic.

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej            
i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka, pokój 310, w godzinach:  
8:00-17:00 -poniedziałki, 8:00-16:00 - wtorki, środy i czwartki ; telefonicznie pod numerem 22 7613925 
lub elektronicznie „um@zielonka.pl”.

Zielonka, 2020.02.04
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Funkcjonariusze Delegatury 
Centralnego Biura Antykorup-
cyjnego w Warszawie zatrzy-
mali, w środę 19 lutego 2020 r., 
czterech mężczyzn w związku z 
prowadzonym od września 2019 
r. śledztwem dotyczącym szeroko 
rozumianej korupcji związanej z 
procedurą wydawania decyzji w 
Wydziale Budownictwa Starostwa 
Powiatowego w Wołominie oraz 
Powiatowym Inspektoracie Nad-
zoru Budowlanego w Wołominie. 

„Wszystko wskazuje na to, że 
łapówki wręczano w zamian za 
wydawanie korzystnych decyzji 
administracyjnych dotyczących 
inwestycji budowlanych zloka-
lizowanych na terenie powiatu 
wołomińskiego. Do tej sprawy 
agenci CBA zatrzymali urzęd-
nika Starostwa Powiatowego w 
Wołominie oraz trzech przed-
siębiorców działających w branży 
deweloperskiej, z okolic Warsza-
wy” – brzmi część zamieszczonej 
informacji na www.cba.gov.pl

 Z innych, dostępnych już w 
sieci informacji dowiadujemy się, 

że zatrzymani to „Krzysztof S., 
Łukasz N., Dariusz K oraz Kry-
spin K”. Zatrzymani przebywali 
w swoich miejscach zamieszka-
nia na terenie Kobyłki, Marek, 
Ząbek i w okolicach Zakopanego. 
– W budynku starostwa nikogo 
nie zatrzymano – dodaje Karol 
Szyszko, rzecznik wołomińskiego 
starostwa. Ale funkcjonariusze 
zabezpieczyli dokumentację w 

wołomińskim starostwie jak rów-
nież w miejscach prowadzenia 
przez zatrzymanych działalności 
gospodarczej.

Zatrzymani to mężczyźni, któ-
rzy zostali przewiezieni do Pro-
kuratury Okręgowej Warszawa – 
Praga w Warszawie, gdzie usłyszą 
zarzuty popełnienia przestępstw 
korupcyjnych. Po wykonaniu 
tych czynności zostanie podjęta 

decyzja w przedmiocie środków 
zapobiegawczych. 

Zarząd Powiatu Wołomińskie-
go zadeklarował pełną współpra-
cę z Prokuraturą oraz Central-
nym Biurem Antykorupcyjnym 
w tej sprawie zostało wydane 
Oświadczenie Zarządu Powiatu.  
- Prokuratura Okręgowa w War-
szawie prowadzi postępowanie 
ws. korupcji w związku z wyda-
wanymi od 2017 roku decyzjami 
budowlanymi. Od momentu 
objęcia stanowiska starosty złoży-
łem szereg zawiadomień do orga-
nów ścigania w celu wyjaśnienia 
informacji (w tym również dot. 
Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego), które wpływały do 
Starostwa. Cieszę się, że służby 
podjęły działanie. Czekam na wy-
niki toczących się spraw. W pełni 
współpracujemy z Prokuratura i 
CBA – zapewnił Adam Lubiak, 
starosta wołomiński

Starostwo zapewnia,  że 
wszystkie wydziały Starostwa 
pracują bez zakłóceń.

oprac. red
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19 lutego w budynku wołomińskiego starostwa pojawili się funkcjonariusze CBA

Reszcie  
środkowy  

palec?
Edward M. Urbanowski

W sobotę 15 lutego odbyła się konwencja Andrzeja Dudy oficjalnie rozpo-
czynająca jego kampanię wyborczą.

Zamknięte ulice, barierki, szeregi policyjnych aut i posterunki co kilka-
dziesiąt kroków. Ten tor przeszkód w drodze na konwencję prezydencką PiS 
to wyrazisty dowód na zmianę w polskiej polityce! Gdy pięć lat temu Andrzej 
Duda zaczynał swój marsz po prezydenturę, takich kordonów bezpieczeństwa 
nie było. Na konwencjach gościli jedynie politycy i sympatycy PiS, wówczas 
pozbawieni władzy i znaczenia. Dziś jest dokładnie odwrotnie: konwencja 
Dudy to zlot najważniejszych ludzi w Polsce, którzy mają tendencję do krycia 
się za zasiekami!

Taki nastrój, poczucie władzy, panował też na sali. Nie ma się co dziwić. 
Choć konwencja - wbrew szumnym zapowiedziom - nie była szczególnie 
liczna ani efektowna, to liczna i efektowna była za to reprezentacja bene-
ficjentów rządów PiS: premierzy, ministrowie, parlamentarzyści, a nawet 
członkowie władz spółek skarbu państwa. 
Za poprzedniej władzy menadżerowie 
spółek skarbu - choć oczywiście mieli 
polityczne powiązania - unikali partyjnych 
imprez. Za PiS się to zmieniło!

Miała to być konwencja prezydencka, 
jakiej jeszcze Polska nie widziała, a była 
powtórka z imprezy PiS przed wyborami 
parlamentarnymi, tyle, że w nieco bardziej 
smętnej wersji. Te same przemówienia, co 
zawsze, te same argumenty i chaotyczne 
ataki na kontrkandydatów.

Wystąpienie Andrzeja Dudy poprze-
dziły przemowy prezesa PiS Jarosława 
Kaczyńskiego i premiera Mateusza Mo-
rawieckiego.

Jarosław Kaczyński: - Rzadko się zda-
rza, aby jeden człowiek miał aż tyle atutów. 
I to jest dobra wiadomość dla nas wszystkich ale także dla tych milionów 
Polaków, którzy chcą, aby Polska była sprawiedliwa, silna, licząca się w Europie 
i niepodległa. Mamy wspaniałego kandydata – zwyciężymy!

Mateusz Morawiecki: - Jedynym gwarantem realizacji naszych marzeń 
jest nasz kandydat marzeń Andrzej Duda!

Prezydent: - Dziękuje, że mnie w tym wspieracie. Dziękuje, że tak licznie 
tu przybyliście. Tak, dalej ruszam w trasę. Dudabus wraca na swoje tory - taki 
czas. Zapraszam wszystkich na te spotkania, które będą się odbywały w całej 
Polsce. Będę ogromnie wdzięczny za każdą obecność, uwagę i krytykę, która 
jest ważna, bo pozwala naprawiać Polskę i robić to, co jest rzeczywiście dobre 
dla ludzi. Wasze wsparcie jest mi niezbędne, bo nikt nie wygrywa wyborów sam!

Renata Grochal z Newsweeka: - Wyjątkowo niemrawa konwencja PiS z 
elementami kabaretowymi. Pieniądze wyrzucone w błoto, bo przekaz o tym, 
że Duda jest obrońcą konstytucji oraz inspiratorem polityki PiS do centrum 
i tak nie trafi, a wyborca PiS i tak na niego zagłosuje.

Poseł Jan Grabiec: - Prawdę mówiąc nic z niej nie zostaje „nuda2020”! Nie 
padło najważniejsze - zapowiedź weta 2 mld dla TVP tylko rytualne zaklęcia: 
JA jestem prezydentem i to JA decyduję, a wszyscy i tak wiedzą jak jest!

Szymon Hołownia: - Po dzisiejszej konwencji PiS nie ma wątpliwości - 
Andrzej Duda po maju nadal chce być prezydentem tylko zwolenników PiS. 
A prezesem prezydenta nadal będzie Jarosław Kaczyński! Odpartyjnienie 
prezydentury to jedyna szansa na przywrócenie normalności. Polska to nie 
elektorat tej, czy innej partii!

– (...) Andrzej Duda 
po maju nadal chce być 
prezydentem tylko zwo-

lenników PiS. A prezesem 
prezydenta nadal będzie 
Jarosław Kaczyński! Od-

partyjnienie prezydentury 
to jedyna szansa na przy-

wrócenie normalności. 
Polska to nie elektorat 

tej, czy innej partii!
- ocenił konwencję PiS 

Szymon Hołownia.
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Środa 19 lutego 2020 przebiegła 
pod znakiem aferalnych newsów 
na łamach ogólnopolskich mediów, 
w których tym razem nie zabrakło 
również sensacji z powiatu woło-
mińskiego.

Na początek „świat dowiedział 
się” o tym, że do wołomińskiego sta-
rostwa wkroczyło CBA. Dynamicznie 
rozwijająca się sytuacja skłoniła 
mnie do zaspokajania „zawodowej 
ciekawości” i śledzenia bieżących 
doniesień. Dzięki temu moją uwa-
gę zwróciły również wcześniejsze 
rewelacje. We wtorek 18 lutego 
2020, tygodnik Polityka wrócił do 
sprawy wielokrotnie już opisywanych 
w mediach wołomińskich zaso-
bów kadrowych wicepremiera Jacka 
Sasina: „Szefem gabinetu został 
przyjaciel z wyrokiem, a jego żona 
prezesem państwowej spółki. Awans 
do zarządu otrzymała była dyrektor-
ka biura poselskiego z wątpliwym 
dyplomem. Kogo jeszcze awansuje 
wicepremier Jacek Sasin, minister 
aktywów państwowych?”  - pyta Anna 
Dąbrowska, autorka tekstu. I chociaż 
tematy te bledną w zestawieniu ze 
sprawą „Banasia” to na miarę naszej 
lokalnej rzeczywistości skłaniają do 
zastanowienia – czy to przypadek, że 
zrobiło się tak gęsto?

Podobnie jest w niektórych lokal-
nych społecznościach w Wołominie 
coraz częściej słyszymy, że tu i ówdzie 
seniorzy „walczą” między sobą o 
lokal – bo niby dostali, ale… nie dla 
wszystkich wystarcza miejsca. W 
Gminie Poświętne toczy się wojna 
o utrzymanie szkół – rodzice chcą, 
a niewielka gmina twierdzi, że nie 

ma pieniędzy. Nie inaczej jest w 
niektórych organizacjach, gdzie 
zmiana władzy nie zawsze odbywa 
się z zachowaniem najwyższych stan-
dardów. Gdzie w tym wszystkim znikł 
szacunek dla drugiego człowieka, 
przyjaźń, koleżeństwo?

Czy zawsze ten przykład, który 
idzie z góry musi znajdować odbicie 
w lokalnych relacjach? Cóż – apele w 
stylu „sprawdzam! – rozliczycie tego 
kłamczucha” pozbawiają złudzeń. 
Polityka na dobre weszła w samorządy 
lokalne i dzisiejsze standardy dalekie 

są od wizji snutych 30 lat temu przez 
moje pokolenie.

Mieszkańcy coraz częściej mówią 
– Mamy dość polityki. Warto czasem 
przejrzeć lokalne fora – coraz więcej 
samorządów poszukuje pracowników 
i choć wielu ludzi szuka pracy to w 
samorządach na naszym terenie jest 
coraz więcej wakatów. Czy powinno 
nas to dziwić, że ludzie nie chcą nara-
żać się na bezpardonowe hejty i ataki?

Ale cóż – jako emerytka zawsze 
mogę powiedzieć – wojny nie moje 
– ale czy na pewno?

Wojny nie moje…
 Teresa Urbanowska

(...) coraz więcej 
samorządów poszukuje 

pracowników i choć wielu 
ludzi szuka pracy to w 

samorządach na naszym 
terenie jest coraz więcej 

wakatów. Czy powinno 
nas to dziwić, że ludzie nie 

chcą narażać się na bez-
pardonowe hejty i ataki?

– Od jak dawna jest Pan związa-
ny z Ochotniczą Strażą Pożarną? 
Jak przebiegała Pana służba w 
szeregach OSP?
- W straży działam od 2011 roku. 
Od początku jestem członkiem 
OSP w Dzięciołach. W 2015 roku 
zostałem wybrany Prezesem Za-
rządu Oddziału Gminnego. Gdy  
w grudniu 2016 roku podczas Zjaz-
du Oddziału Powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wołominie dh Wiesław Gręda po 
piętnastu latach sprawowania funk-
cji prezesa postanowił nie ubiegać 
się o reelekcję, przypadł mi zaszczyt 
bycia jego następcą. Od początku 
pełnienia tej funkcji kierowała 
mną chęć kontynuacji osiągnięć  
i wysiłku mojego poprzednika.  
W tym miejscu bardzo chciałbym 
podziękować dh Wiesławowi Grę-
dzie, dh Tomaszowi Żmijewskiemu 
i dh Grzegorzowi Mianowskiemu 
za wsparcie i dobre rady. 
– Jak Pan ocenia gotowość bo-
jową jednostek OSP z Powiatu 
Wołomińskiego wchodzących 
w skład Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego oraz 
wyposażenie jednostek?
– Na terenie Powiatu Wołomińskie-
go funkcjonuje obecnie 49 jedno-
stek OSP, z czego prawie  20 należy 
do KSRG. Można powiedzieć, że 
jest to elita, od której wymaga się 
ciągłej gotowości bojowej. Mogą oni 
w każdej chwili zostać wezwani do 
akcji na terenie całego kraju. Walczą 
z pożarami, klęskami żywiołowymi, 
udzielają pomocy ofiarom wypad-
ków – ratują ludzi i ich dobytek, 
często narażając własne zdrowie 
i życie. Rozwijają sprawność fi-
zyczną, kształtują swój charakter,  
a swoją pracę traktują jako misję 
niesienia pomocy bliźniemu. 
Zatem bardzo istotne jest jak naj-
lepsze wyposażenie tych jednostek  
w nowoczesny sprzęt oraz wy-
szkolenie ratowników. Wymagania 
są określone przepisami, które na 
bieżąco weryfikuje Komenda Po-
wiatowa PSP. Muszę przyznać, że 
na tej płaszczyźnie świetnie układa 
się współpraca z Wójtami i Burmi-
strzami z terenu powiatu wołomiń-
skiego, którzy każdego roku 
starają się zabezpieczyć  
w budżecie gmin-
nym środki na do-
posażenie straży, 
czy przekazy-
wać środki na 
wkład własny 
przy zakupie 
m.in. samo-
chodów ratow-
niczo- gaśni-
czych. Sprzęt, 
który jest wy-
korzystywany 
w akcjach jest 
bardzo inten-
sywnie eksplo-

atowany i zasoby jednostek wciąż 
muszą się powiększać. Każdego 
roku przynajmniej kilka jednostek z 
terenu powiatu stara się o zakup no-
wego samochodu, gdyż posiadane 
pojazdy są już przestarzałe. Niewąt-
pliwie są to drogie zakupy, często 
oscylujące w kwocie blisko 1 mln zł, 
dlatego też konieczne jest wsparcie 
zarówno samorządu gminnego, 
wojewódzkiego, WFOŚiGW oraz 
Komendy Wojewódzkiej PSP.
O potrzebie funkcjonowania OSP 
świadczy liczba wyjazdów, która  
w 2019 roku wynosiła 2883. Ochot-
nicy często byli wsparciem dla 

PSP, ale również sami prowadzili 
działania ratowniczo-gaśnicze.  
To oni najczęściej są najbliżej miej-
sca wypadku, czy też pożaru i jako 
pierwsi zabezpieczają teren oraz 
udzielają pierwszej pomocy. 
– Co udało się zrealizować od 
chwili, gdy objął Pan kierownic-
two oddziału powiatowego? 

- Kontynuuję pracę moich po-
przedników. Staram się, aby straży 
mogli ciągle doskonalić swoje 
umiejętności oraz pracować z 
jak najlepszym sprzętem. Bar-
dzo cieszy mnie wciąż zwięk-
szająca się liczebność jednostek, 
szczególnie o młode osoby. OSP 
kształtuje nie tylko sprawność 
fizyczną, ale również osobowość  
i charakter. Co roku organizowane 
są zawody sportowo-pożarnicze.  
W minionym roku odbywały się 
one w Dąbrówce i cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem.  
W bieżącym roku odbędą się 

zawody sikawek ręcznych, w któ-
rych będą brać udział druhowie 
w ubraniach z epoki  i z udzia-
łem historycznego sprzętu. W 
tym miejscu muszę podziękować 
Panu Staroście Wołomińskiemu 
Adamowi Lubiakowi i Zarządowi 
Powiatu oraz Nadleśniczemu Nad-
leśnictwa Drewnica Panu Arturowi 
Delegaczowi za coroczne wsparcie 
finansowe organizacji zawodów.  
– Straż pożarna to nie tylko ga-
szenie pożarów, ale też udział w 
akcjach ratowniczych. Czy Pana 
zdaniem poziom wyszkolenia 
strażaków jest wystarczający? 
- W mojej ocenie strażacy są dobrze 
wyszkoleni. Nieustannie otrzy-
mujemy wsparcie od strażaków  
z Państwowej Straży Pożarnej, 
którzy przeprowadzają szkolenia, 
wspierają merytorycznie oraz 
przekazują sprzęt. Ochotnicy 
mają wiele okazji do podnosze-
nia swoich umiejętności i bar-
dzo chętnie z nich korzystają. 
O zaangażowaniu strażaków 
ochotników w służbę, rozwój  
i doposażeniej straży niech świad-

czy fakt, że poszczególne jednostki 
często starają się same o pozyska-
nie środków na zakup sprzętu np. 
z fundacji PZU czy Orlen. W tym 
roku każda jednostka mogła sko-
rzystać ze środków pochodzących z 
rządowego programu w wysokości 
5000 zł. Mogły być one wykorzysta-
ne na propagowanie zasad udziela-
nia pierwszej pomocy, organizację 
przedsięwzięć oświatowo-kultural-
nych, popularyzację sportu i kultu-
ry fizycznej związanych z ochroną  
i prewencją przeciwpożarową. 
– Jakie zadania związane z 
pełnieniem funkcji Prezesa ZOP 

ZOSP RP w Wołominie czekają 
Pana na najbliższy czas? 
- W kolejnych miesiącach, jak co 
roku, będą odbywały się zebrania 
sprawozdawcze w jednostkach. 
W miarę możliwości będę starał 
się w nich uczestniczyć, gdyż 
są dla mnie okazją do rozmowy 
ze strażakami. Często dowiadu-
ję się z jakimi problemami się  
borykają, jakie mają potrzeby oraz 
braki. Członkowie poszczególnej 
jednostki najlepiej wiedzą, jakie 
sprzęty powinny znaleźć się w ich 
zasobach. Wspólnie z Zarządem 
w miarę możliwości staramy się 
reagować na takie sygnały i udzielać 
niezbędnego wsparcia. Zebrania są 
również okazją do podsumowania 
minionego roku, zsumowania ilości 
wyjazdów, w której brali udział stra-
żacy ochotnicy. Zawsze wtedy do-
bitnie trafiają do mnie słowa „Bogu 
na chwałę, ludziom na pożytek”. To 
hasło na sztandarach pierwszych 
OSP wyznaczyło ich społeczną rolę. 
Mam pewność, że przez pokolenia 
strażacy są mu wierni.
– Dziękuję za rozmowę

– Na terenie Powiatu Wołomińskiego funkcjonuje  
obecnie 49 jednostek OSP, z czego prawie  20 należy do KSRG. 

Można powiedzieć, że jest to elita, od której  
wymaga się ciągłej gotowości bojowej. Mogą oni w każdej 

chwili zostać wezwani do akcji na terenie całego kraju.  
Walczą z pożarami, klęskami żywiołowymi, udzielają po-
mocy ofiarom wypadków (...) Zatem bardzo istotne jest 

jak najlepsze wyposażenie tych jednostek w nowocze-
sny sprzęt oraz wyszkolenie ratowników.  

– mówi Paweł Bednarczyk,  Prezes Zarządu  
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wołominie

Bogu na chwałę, 
ludziom na pożytek

O tym jak ważną rolę pełnią jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, jaki jest 
poziom wyszkolenia strażaków - ochotników i jakim sprzętem dysponują  
z Pawłem Bednarczykiem, Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP w Wołominie rozmawia Aleksandra Olczyk.

W powiecie wołomińskim  
CBA zatrzymało cztery osoby

W środę (19 lutego 2020 r.) do budynku Starostwa Wołomińskiego wkroczyło CBA. Z informacji 
jaka pojawiła się na stronie www tej instytucji wynika, że czynności prowadzone są na polece-
nie Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie. Zatrzymano czterech mężczyzn.



4

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

19 grudnia 20194

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

20 lutego 2020powiatwięcej wiadomości na www.zyciepw.pl

Linia R1 od 10 lutego 
została skierowana na nową 
trasę obejmującą Wiktorów 
oraz Osiedle Victoria w 
Radzyminie. Busy będą roz-
poczynać bieg w Słupnie, by 
przez Cegielnię, Ciemne, 
Stary Janków oraz ulicę 
Majową w Dybowie Kolo-
nii dotrzeć do Wiktorowa 
i przystanku zlokalizowa-
nego na ulicy Radosnej. 
Stamtąd pojadą dalej do 
Radzymina, zatrzymując 
się na przystankach 
wzdłuż ul. Słowac-
kiego, Konstytucji 3 
Maja oraz przystan-
ku Księżnej Czar-
toryskiej, a także 
pojadą w odwrotnym 

kierunku. Zmianie uległa 
także poranna trasa linii 
R5 o godzinie 4:10, która 
dotychczas kończyła swój 
bieg przy stacji PKP w Ra-
dzyminie. Od 10 lutego nie 
jest już kursem skróco-
nym i jedzie przez Rudę, 
Stare i Nowe Załubice, 
przez Borki i Arciechów, 
aby wrócić do Radzymina.  
W rozkładach jazdy linii R 

pojawiły się nowe kursy. Li-
nia R1 w dni robocze jeździ 
o godzinie 19:15 w kierunku 
Słupna oraz o 19:45 do Ra-
dzymina. W rozkładzie jaz-
dy busów linii R3, jadących  
w stronę Radzymina,  po-
jawił się dodatkowy kurs w 
dni robocze o godz. 15:39. 

Linia R7 w dni robocze 
kursuje o 08:45 z Sierakowa 

do PKP Radzymin i z po-
wrotem. W soboty dodano 
kurs o godzinie 13:30 z 
Sierakowa do Radzymina 
i w odwrotnym kierunku. 

Od 8 lutego 2020 roku 
linia 734 ZTM została 
zastąpiona wariantowymi 
kursami linii 705 ZTM. 
Wybrane kursy linii 705 
ZTM, które dotychczas 
kończyły swój bieg na pętli 
Białobrzegi zostały wydłu-
żone do Nowych Załubic. 

Aktualnie obowiązu-
jąc rozkład jazdy linii 705 
można sprawdzić na stronie 
wtp.waw.pl

Źródło:  
UMiG Radzymin

W rozkładach jazdy 
linii R pojawiły się 
nowe kursy. Linia R1 
w dni robocze jeździ 
o godzinie 19:15 w 
kierunku Słupna oraz o 
19:45 do Radzymina. 
Dodatkowy kurs w dni 
robocze pojawił się 
także w rozkładzie jazdy 
busów linii R3, jadących 
w stronę Radzymina.

Od 10 lutego br. obowiązują nowe rozkłady jazdy 
gminnych linii R. Linię 734 ZTM zastąpiły od 8 lutego 
wariantowe kursy linii 705.

Zmiany  
komunikacyjne  
w Radzyminie

dla w
ygody m

ieszkańców

1353 – tyle wniosków  
o wsparcie wpłynęło do pro-
gramu Niepodległa, nawiązu-
jącego do tematyki odbudowy 
polskiej państwowości po 
zakończeniu pierwszej wojny 
światowej. W środę po połu-
dniu zostały ogłoszone wyniki 
naboru. Wniosek Mareckiego 
Ośrodka Kultury im. Tade-
usza Lużyńskiego „Wenecja 
Marek 1918” znalazł się na 
pierwszym miejscu na liście 

rankingo-
wej. Dzię-
ki temu 
o t r z y m a 
46 tys. zł do-
tacji. Projekt 
jest dedykowany 
mieszkańcom Marek, 
ze szczególnym uwzględnie-
niem mieszkańców Strugi.

- Jego celem jest poznanie 
dziedzictwa kulturowego 
tego miejsca z czasów, gdy 
rodziła się niepodległość. 
Struga była wtedy letniskiem, 
a Wenecja jej parkiem z 

plenerowymi przedstawie-
niami, które organizowało 
od 1908 roku Kółko Miło-
śników Sztuki Dramatycz-
nej. Przypomnimy historię 
tego parku oraz jego rolę  
w integrowaniu miesz-
kańców i kształtowaniu 
tożsamości narodowej w 
chwili odzyskania niepod-
ległości. Nawiążemy do 
artystycznych wydarzeń  
w Wenecji. W ramach pro-
jektu zrealizujemy spotkania 
i spacery historyczne oraz 

warsztaty teatralne, sce-
nograficzne, animacji 

filmowej, taneczne. W 
ramach warsztatów 
powstanie widowisko 

plenerowe  
w reżyse-

rii Jerzego 
Łazewskiego. 

Zaprosimy też do 
odkrywania Wenecji 

metodą questingu. Punk-
tem kulminacyjnym będzie 
piknik historyczny, podczas 
którego zostaną zaprezen-
towane rezultaty wszystkich 
części projektu – czytamy w 
informacji MOK

Źródło: UM Marki

Wniosek Marec-
kiego Ośrodka Kul-
tury im. Tadeusza 

Lużyńskiego „Wene-
cja Marek 1918” 

znalazł się na 
pierwszym 
miejscu na 
liście ran-
kingowej.

Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyń-
skiego otrzyma dotację z programu Niepodległa.

Wniosek MOK  
najlepszy w Polsce

„W
enecja M

arek 1918”

Radny czasem musi  
podjąć trudne decyzje

O budżecie  gminy, Wołomińskim  Budżecie Obywatelskim (WBO) i akcjach dotyczących poprawy bezpie-
czeństwa na przejściach dla pieszych z wołomińskim radnym, przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa 
i szefem Klubu Radnych „Pozytywny Wołomin,  Piotrem Sikorskim, rozmawia Teresa Urbanowska. 

– Rozpoczął Pan swoją samorzą-
dową przygodę w poprzedniej 
kadencji, dziś jest już Pan radnym 
z doświadczeniem, co znalazło 
uznanie u kolegów radnych, któ-
rzy powierzyli Panu funkcję prze-
wodniczącego największego w 
radzie Klubu Radnych „Pozytyw-
ny Wołomin”. Czy widzi Pan różni-
cę pomiędzy pracą w poprzedniej 
a tą w obecnej kadencji?
– Przede wszystkim w tej kadencji 
jestem w klubie większościowym. 
Chcę podkreślić, że choć wspieramy 
działania Pani Burmistrz Elżbiety 
Radwan, to jesteśmy klubem nie-
zależnym. Nasz klub tworzą osoby 
bardzo zróżnicowane pod wzglę-
dem wieku i posiadanych 
kompetencji. Jedni znają się 
na oświacie, inni bardziej 
na bezpieczeństwie, kolej-
ni na finansach – tak więc 
klub jest bardzo różno-
rodny – zrównoważony. 
Każdy z nas ma swoją 
specjalizację, dzięki 
temu się uzupełnia-
my. A co do różnic – w 
poprzedniej kadencji 
większość w naszej 
radzie miał Klub Rad-
nych Prawa i Spra-
wiedliwości i chociaż pani burmistrz 
była z naszego klubu to byliśmy w 
mniejszości. Wówczas ta nasza grupa 
„opozycyjna do PiS” składała się z 
kilku klubów i jak się później okazało 
była podzielona. Natomiast wtedy 
nasza opozycja wyglądała tak, że nie 
tylko krytykowaliśmy PiS ale również 
zgłaszaliśmy swoje wnioski i przemy-

ślenia.  Dziś opozycja tylko krytykuje a 
my  – niby mamy większość klubową, 
ale z tego tytułu spada na nas większa 
odpowiedzialność.

– Część osób z Klubu „Pozytywny 
Wołomin” była w radzie w po-
przedniej kadencji, gdzie często 
odbierano Wam możliwość wdra-
żania pomysłów, dziś podobne 
działania są Wam zarzucane przez 
obecną opozycję. Czy tak trudno 
przyznać częściej rację tym, 
którzy pozostają w mniejszości?

– Tu muszę się z panią nie zgodzić. 
Uważam, że opozycja jest od tego, 
aby krytykować, bo takie jej prawo.  
Idąc na dzisiejszą rozmowę prze-
analizowałem sobie interpelacje 
składane przez obecną opozycję. 
Interpelacje dotyczą głównie dopyty-
wania o różne rzeczy – przykładowo, 
na co zostały wydatkowane jakieś pie-
niądze. I OK. Natomiast na sesjach, 
które się odbywają ostatnio poza 
krytyką nie pojawia się żaden pomysł 
własny.  Jeśli jestem przeciwko to co 
proponuję w zamian a nie tylko „Nie, 
no bo NIE”.  Fajnie by było, gdyby ta 
opozycja chciała z nami rozmawiać. 
Ja osobiście, jak również cały klub 

na czele którego stoję, jesteśmy 
otwarci na taką rozmowę.

– Trzeba jednak zauważyć, że 
opozycja nie jest monilityczna. 
Składa się z siedmiorga członków 
tworzących Klub Radnych PiS i 
jest troje radnych niezależnych z 
czego każdy wywodzi się z innego 
środowiska. ..
– Też się z tym twierdzeniem nie 
zgodzę, ponieważ sądząc po więk-

szości głosowań zauważam, że jest 
to jednak opozycja jednolita. Muszę 
tu nawiązać do tematu gospodarki 
odpadami. Najłatwiej jest podnieść 
rękę i powiedzieć „NIE” podczas 
podejmowania trudnych uchwał bo 
wtedy taki radny jest postrzegany jako 
ten, który nie zrobił czegoś przeciwko 
mieszkańcom. Ale to nie jest do 
końca ani prawdziwe ani właściwe.  
Też chciałbym uczestniczyć tylko 
w przyjemnych chwilach takich jak 
otwarcie nowej ulicy czy oddanie do 
użytku nowego chodnika. Ale niestety 
– prawda jest taka, że radny czasem 
musi podjąć trudne decyzje, bo nikt 
za niego tego nie zrobi, a w tym 
podanym przykładzie z odpadami 
decyzja spada na radnych , ale nie jest 

zależna tylko od nas, bo tu potrzebne 
są regulacje przepisów ustawowych 
dużo wyżej...

Na zapis pełnej rozmowy  
w wersji video zapraszamy na 

www.zyciepw.pl  
– program „Gość Życia  

– Teresa Urbanowska zaprasza”.   

– (...) składane przez obecną opozycję interpelacje 
dotyczą głównie dopytywania o różne rzeczy – przykła-

dowo, na co zostały wydatkowane jakieś pieniądze. I OK. 
Natomiast na sesjach, które się odbywają ostatnio poza 

krytyką nie pojawia się żaden pomysł własny.  Jeśli je-
stem przeciwko to co proponuję w zamian a nie tylko 

„Nie, no bo NIE”.  Fajnie by było, gdyby ta opozycja 
chciała z nami rozmawiać  - mówi wołomiński radny 

Piotr Sikorski, przewodniczący Komisji Bezpieczeń-
stwa, szef Klubu Radnych "Pozytywny Wołomin"

W hołdzie kawalerzystom  
i artylerzystom konnym

O powstającym pod Komarowem pomniku na cześć polskiej kawalerii i artylerii konnej i pasji do tradycji 
z Arkadiuszem Ziółkowskim, prezesem Stowarzyszenia im. II szwadronu 11 pułku ułanów legionowych 
w Wołominie rozmawia Teresa Urbanowska.

– Rozmawiamy na gorąco po V 
Balu Ułańskim, który odbył się w 
Zielonce, ale w tym roku odbywał 
się on pod szczytnym hasłem i był 
połączony ze zbiórką na szczytny 
cel. Proszę opowiedzieć naszym 
Czytelnikom na co zbieracie 
fundusze?
- Bał Ułański jest tradycją 20. lecia 
międzywojennego na który często 
przyjeżdżali znani i lubiani goście. 
Taki Bal był organizowany przez 
oficerów kawalerii. Był takim wy-
czekiwanym wydarzeniem. Tak jest 
również z naszym Balem. Udało 
nam się zorganizować – można 
śmiało powiedzieć – Wielki Bal 
na 102 pary – czyli 204 osoby na 
parkiecie było więc dosyć ciasno.  
W trakcie Balu zorganizowaliśmy 
aukcję na określony cel, którym jest 
budowa pomnika chwały Kawalerii i 
artylerii konnej ale także bitwy pod 
Komarowem. 
- Zbieracie na budowę pomnika 
ale z tego co widziałam są już 
jakieś koncepcje i projekty i wia-
domo już jak ten pomnik będzie 
wyglądał. Więc nie jest to dopie-
ro pomysł – jesteście już w 
fazie pełnej realizacji…
- Oczywiście, że tak. 
Mamy już pozwolenie 
na budowę a będzie 
to 18 metrowy monu-
ment ze skrzydłami 
husarskimi i sylwet-
kami szarżujących 
kawalerzystów z brą-
zu. Mamy wykona-
ne trójwymiarowe 
modele 3D całego 
monumentu, które można obejrzeć 
na projekcie czy ekranie komputera. 
Wykonane są również małe modele z 
mas plastycznych sylwetek zawartych 
na pomniku. Są już pierwsze odlewy 
z brązu. Są to potężne, piękne figury  
w wielkości 1:1,5 – trzech kawalerzy-
stów szarżujących konno. Postacie 

użyte do tej  instalacji są w ruchu a 
całość dla patrzącego ma stanowić  
ekspresyjny widok. Celem pomysło-
dawców jest, aby pomnik był atrak-
cyjny dla patrzącego z każdej strony. 
- W jakim miejscu zostanie posa-
dowiona ta przestrzenna figura?
-  Pomnik będzie się znajdował w 
Wolicy Śniatyckiej pod Komarowem 
i będzie upamiętniał całą polską 
kawalerię i artylerię konną  ale także 
Bitwę pod Komarowem. Inwestor, 
którym jest Stowarzyszenie „Bitwa 
pod Komarowem” posiada również 
działkę, która przekazana została 

nieodpłatnie na ten cel przez prezesa 
tego Stowarzyszenia.
- Dlaczego akurat takie miejsce 
zostało wybrane?
- Powód jest oczywisty. Pod Koma-
rowem w dniu 31 sierpnia 1920 roku 
doszło do największego starcia polskiej 
kawalerii z konnicą bolszewicką. Po 

tej bitwie odpędziliśmy czerwonego 
agresora. Właśnie ten dzień - 31 
sierpnia, ustanowiono Świętem Ka-
walerii Polskiej i pomysłodawcy uznali, 
że najlepszym miejscem do upamięt-
nienia kawalerii będzie ta miejscowość. 
Znaczenie ma także sama lokalizacja 
położona na najwyższym dostępnym 
miejscu w terenie tak, aby monument 
był widoczny z daleka i z każdej strony 
świata.
– Członkowie stowarzyszenia no-
szą piękne mundury. Ciekawi mnie 
czy one wiernie odzwierciedlają 
oryginały?
- Nad detalami można długo debato-
wać. Naszym celem jest jak najwier-
niejsze odwzorowanie czy umun-
durowania, czy rzędu końskiego, bo 
to też jest bardzo ważne. Mundur, 
który posiadam obecnie jest chyba 
najładniejszym mundurem kawale-
ryjskim – jest to wzór potocznie zwany 
„ułanką”  w barwach 11 pułku ułanów 
legionowych. W kolorze jest on bardziej 
granatowy niż szary ze względu na 

to, że 11 pułk w 2019 roku formował 
się w Krakowie podczas zaborów 
austriackich. A mundury austriackie 
były właśnie bardziej granatowe. 
- Widzimy, że ma Pan kilka akce-
soriów – choćby piękną czapkę…
- Jest to czapka typu angielskiego 
używana przez kawalerię polską 

dosyć długo, bo również po zmianie 
umundurowania czy zmianie kolo-
rów te czapki nadal były szyte. 
- Szkoda, że nie możecie Państwo  
zobaczyć i usłyszeć tego w jaki 
sposób Pan Arkadiusz się z nami 
przywitał. Choć wiem, że taka 
forma stukania ostrogami na przy-
witanie istniała to przy pierwszym 
powitaniu ten element wywołuje 
zaskoczenie. Trzeba się było tego 
długo uczyć?
- Dwa lata temu miałem okazję 
brać udział w kursie instruktorskim.  
Uczył mnie znany trener jeździecki  
mistrz olimpijski z 1968 roku z 
Meksyku. Gdy pdczas egzaminu 
weszliśmy z moim kolegą w mun-
durach przypomniał sobie czasy, 
gdy Rotmistrz z III pułku jeźdźców 
konnych uczył go jeździć konno. 
Przypomniał sobie wówczas jak to 
było z tymi ostrogami. Trudno mi 
sobie teraz przypomnieć ile czasu 
się tego uczyłem ale spodobało mi 
się jak jeden z moich kolegów właśnie 

w taki szarmancki sposób witał się z 
Paniami. Pomyślałem sobie wówczas, 
że tak powinien wyglądać i zachowy-
wać się kawalerzysta i tak mi zostało.

Na zapis pełnej rozmowy  
w wersji video zapraszamy na www.

zyciepw.pl – program „Gość Życia  
– Teresa Urbanowska zaprasza”.  

– Mój instruktor przypomniał sobie wówczas jak to 
było z tymi ostrogami. Trudno mi sobie teraz określić ile 

czasu się tego uczyłem ale spodobało mi się jak jeden 
z moich kolegów właśnie w taki szarmancki sposób 

witał się z Paniami (stukając ostrogami i całując 
kobiety w dłoń). Pomyślałem sobie wówczas, że tak 
powinien wyglądać i zachowywać się kawalerzysta 

i tak mi zostało - opowiada Arkadiusz Ziółkowski, 
prezesem Stowarzyszenia im. II szwadronu  

11 pułku ułanów legionowych w Wołominie 
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Ile razy widziałeś już tę reklamę?
<< Sprawdź opinie osób, które odzyskały mocny słuch >>

Aparat słu-
chowy miał mi 

pomóc lepiej sły-
szeć, a  ciągle tylko pisz-
czał i  trzeszczał. Czasem 
przez te szumy nie rozu-
miałam co ktoś do mnie 
mówi, no przecież tak się 
nie dało żyć! Podczas jaz-
dy autobusem czy w skle-
pie dosłownie rozsadzało 
mi głowę od hałasu. Od-
kąd używam Audioko-
rektora, wszystko słyszę 
idealnie, bez żadnych nie-
chcianych dźwięków.

Szumy i piski 
zniknęły 

Wiesława, 57l.

Od zawsze 
zmagałam się 

z  niedosłuchem. 
Duży, niewygodny aparat 
słuchowy był moją zmorą 
– w dzieciństwie ze mnie 
szydzono, więc też w do-
rosłym życiu wstydziłam 
się go nosić. Odkąd trafi-
łam Audiokorektor, odzy-
skałam pewność siebie. 
Dźwięk jest o  niebo lep-
szy niż w  moim starym 
aparacie, a  urządzenie 
jest niemal niewidoczne. 
Koniec ze wstydem! 

Czułam się 
gorsza 
Marzena, 43l.

Do tej pory nie 
dość, że byłam 

przygłucha, to 
jeszcze uprzykrzałam ży-
cie sąsiadom. Co ja mia-
łam poradzić – nawet nie 
wiedziałam, że tak głośno 
rozmawiam przez tele-
fon i rozkręcam radio czy 
telewizor. Audiokorektor 
Wzmacniający Słuch do-
stałam od wnuczki. Dzięki 
niemu znów normalnie 
słyszę, a sąsiedzi ode-
tchnęli z ulgą.

Już nie krzyczę 

Maria, 75l.

Opracowali urządzenie o niesamowitej skuteczności w walce z głuchotą

HEROSI, ZBAWICIELE:
Uratowali słuch milionom osób

NIEBYWAŁA OKAZJA! AUDIOKOREKTOR dla Ciebie i Twoich bliskich!REKLAMOWANE W 

TV

Od poniedziałku do niedzieli: 8:00–20:00
(Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)

Zadzwoń: 81 300 36 29
NOWOŚĆ 

W EUROPIE! NIEDOSTĘPNY

W SKLEPACH

Wyróżnienie
SAiF

Produkt Roku

2017

Najwyższa Jakość
w Najlepszej Cenie

A M E R I C A N  AU D I O LO G Y 
S O C I E T Y

C R Y S TA L  S O U N D
Advanced Technologies

Odkładałam 
pieniądze na 

nowy aparat słu-
chowy, a z mojej emery-
tury ciężko było uzbie-
rać tak wysoką kwotę. 
Miałam szczęście, bo 
w  międzyczasie trafi-
łam na Audiokorektor 
Wzmacniający Słuch 
i  postanowiłam spró-
bować. To urządzenie 
działa lepiej niż drogie 
aparaty! Nie trzeszczy, 
nie uwiera, nie wypada 
z ucha, a słuch jest czy-
sty i mocny. Rewelacja! 

Zaoszczędziłam 
kilka tysięcy

Elżbieta, 71l. 

Razem z ko-
legami lubimy 

pograć amator-
sko w piłkę nożną. Pech 
chciał, że podczas jed-
nego meczu niefortunnie 
upadłem i uderzyłem 
się w głowę. W efekcie 
pogorszył mi się słuch 
w lewym uchu. Audioko-
rektor dosłownie ratuje 
mi życie, bo tylko dzięki 
niemu słyszę każdy szept 
i wyłapuję głosy w tłumie. 
Dźwięk jest wyraźny, taki 
jak przed urazem. 

Odzyskałem 
mocny słuch

Piotr, 47l. 

To urządzenie 
jest małe, dys-

kretne i wygodne 
w noszeniu – już nic mi 
nie wypada z  ucha, jak 
te nieszczęsne aparaty 
słuchowe. Ile to razy 
je gubiłem! Teraz za-
kładam Audiokorektor 
i  zupełnie zapominam, 
że mam coś za uchem. 
Słyszę czysto i bez żad-
nych zakłóceń, tak jak 
wtedy, gdy miałem 20 lat. 

Cud techniki

Stefan, 63l. 

Masz ostatnią szansę, aby otrzymać Audiokorektor Wzmacniający Słuch z tak ogromną zniżką. 
Jeśli zadzwonisz do 27.02.2020r. otrzymasz specjalny  rabat  -70% od producenta.  Zamiast 456 zł  
zapłacisz jedynie 137zł! Przeczytaj opinie ludzi, którzy już go mają. Są szczęśliwi, ponieważ odzyskali młodzieńczy słuch.  
Znów słyszą wyraźnie i głośno, bez szumów, pisków i trzasków. Nie muszą już męczyć się z drogimi i niewygodnymi  
aparatami. Skorzystaj z ostatniej szansy, by zamówić Audiokorektor Wzmacniający Słuch w tak rewelacyjnej promocji! 

P
róbowali zrobić z nich waria-
tów, straszyli aktami oskarżenia 
na miliony dolarów i końcem 
kariery zawodowej. Naukowcy 

z centrum badawczego w Illinois odna-
leźli metodę, za sprawą której…

Nawet całkowicie głusi odzy-
skali dawną  
sprawność słuchową
Potwierdzona naukowo 100% sku-
teczność w odzyskiwaniu słuchu, 
5-krotnie szybsze i o 282% lepsze od 
popularnych aparatów słuchowych 
działanie. Mały rozmiar, dyskretna 
konstrukcja, banalna obsługa, dostęp-
ność bez recepty i konieczności stania  
w kolejkach do lekarzy – tak wygląda 
efekt blisko 11-letnich badań najbar-
dziej cenionych amerykańskich na-
ukowców pod kierownictwem audiolo-
ga Davisa Graysona.

Razem ze swoim zespołem opraco-
wał on urządzenie o 100% skutecz-
ności w walce z głuchotą i innymi 
ubytkami słuchu. Zaprojektowany 
przez nich Audiokorektor Wzmacnia-
jący Słuch działa bowiem 5-krotnie 
szybciej, niż inne tego typu urządzenia 
i jest o 282% precyzyjniejszy od skle-
powych aparatów słuchowych.

Technologia  
kosztująca grosze
Z założenia urządzenie tego typu po-
winno być drogie. Jest przecież od 5 
do 8 razy skuteczniejsze niż 9 na 10 
aparatów słuchowych. Jednak jakość 
nie musi od razu łączyć się z wysoką 
ceną. Zastosowana w Audiokorek-
torze nowoczesna technologia jest 

aż 76 razy tańsza od tej, stosowanej 
w zwykłych aparatach słuchowych. 
To niewielkie, dyskretne urządzenie 
noszone za uchem już nigdy z niego 
nie wypadnie, jest wyjątkowo wy-
trzymałe, niezawodne oraz niezwykle  
proste w obsłudze.

Czy to w ogóle możliwe?
Audiolog Davis Grayson: „Odnaleź-
liśmy pewne prawidłowości w ludz-
kim uchu. Da się na nie oddziaływać 
na poziomie wewnątrztkankowym. 
Zaprojektowaliśmy specjalny mi-
kroprocesor (AVD-873), który zatrzy-
muje degeneracje słuchu i automa-
tycznie przywraca dawną sprawność 
słuchową. Pobudza komórki proge-
nitorowe odpowiedzialne za regene-
rację narządów i sprawia, że ludzie 
słyszą nawet o 282% lepiej.

Naszym celem była dostępność 
urządzenia dla wszystkich, także tych 
bardzo zaawansowanych wiekiem, któ-
rzy nie znają się na technologii. Nikt nie 
może być niewolnikiem swoich uszu! 
Dlatego nawiązaliśmy współprace z la-
boratorium na Filipinach. To znacząco 
pozwoliło obniżyć koszty produkcji bez 
utraty jakości”.

Niestety zespół Graysona zapła-
cił ogromną cenę za to odkrycie. 
Z każdym kolejnym dniem byli co-
raz częściej…

Szantażowani i zastraszani 
przez producentów zwykłych 
aparatów
„Dzięki naszemu odkryciu ludzie 
wygrali z głuchotą bez operacji, bez 

połykania mnóstwa kolejnych leków, 
bez wydawania kosmicznych sum 
na zwykłe aparaty. Audiokorektor 
Wzmacniający Słuch pozwala:
ü  8-krotnie lepiej wyłapywać szept 

i różne dźwięki w tłumie.
ü  Całkowicie redukować szumy i pi-

ski, obecne przy używaniu zwykłych 
aparatach słuchowych.

ü  Rozumieć mowę ludzką o 282% 
dokładniej.

ü  15-krotnie lepiej rozróżniać 
głosy w grupie. Ludzie znów 
mogą słuchać radia, oglądać TV, 
rozmawiać przez telefon.

ü  Zminimalizować niebezpieczeń-
stwo wystąpienia demencji i 
choroby Alzhaimera.

Ogromne koncerny  
postanowiły nas zniszczyć!
Producenci aparatów słuchowych 
poczuli bezradność, gdy uświadomi-
li sobie, jaki ogrom pieniędzy stra-
cą, nie mogąc już dłużej żerować na 
naiwności zwykłych ludzi! Strach 
przed bankructwem ich paraliżował. 
Zaczęli więc za wszelką cenę bronić 
swoich interesów!

Nie poddaliśmy się jednak tak ła-
two! Zbyt wiele pracy i poświęcenia 
włożyliśmy w to przełomowe odkry-
cie! Naszym celem było umożliwie-
nie odzyskania pełni słuchu każde-
mu, kto ma z nim problemy”.

Batalia trwała miesiącami. 
Audiokorektor Wzmacniają-
cy Słuch zastosowało już 27 tys. 
osób z całego świata. Mnóstwo  
z nich cierpiało z powodu bar-
dzo poważnych ubytków słuchu. 
Niektórzy z ogromnym trudem 
rozumieli, co się do nich mówi. 
Zamknięci w domach i wyłączeni 
z życia towarzyskiego, kontaktu  
z rodziną i przyjaciółmi. Wszyscy 
oni odzyskali pełną sprawność 
słuchową, do dziś ciesząc się per-
fekcyjnym słuchem.

Zaoszczędź  
nawet 12 tys. zł
Audiokorektor Wzmacniający Słuch 
to urządzenie nawet 85 razy tańsze 
od popularnych i najlepszych apara-
tów słuchowych! Dzięki niemu nie 
tylko możesz zaoszczędzić nawet 
12 000 zł, ale też otrzymasz sprzęt 
lepszej jakości. Konstruktorzy zde-
cydowali się całkowicie wyłączyć 
z gry apteki, sklepy i podejrzanych 
pośredników. Dzięki temu Audioko-
rektor Wzmacniający Słuch można 
otrzymać za udział w Klubie Seniora. 
Warto działać szybko, bo pierw-
sze 100 osób uzyska 70% zniżki.  
Decyduje kolejność zgłoszeń!

Zespół amerykańskich naukowców stworzył technologię, 
która pozwala przywrócić 100% sprawności słuchowej. 
Niezawodność i ogromny sukces nowego odkrycia wywołały 
strach wśród europejskich producentów aparatów słuchowych, 
a także koncernów sprzedających aparaty słuchowe w Polsce.



6

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

20 lutego 2020powiat

Halowy Turniej Piłki Noż-
nej jest wydarzeniem, które 
posiada długoletnią tradycję  
i ma już stałe miejsce w kalen-
darzu rozgrywek sportowych, 
organizowanych na terenie 
Gminy Dąbrówka.

Każdego roku do rywali-
zacji zgłasza się wielu sympa-
tyków aktywnego wypoczynku,  
w tym wielu mieszkańców 
gminy, Dąbrówka.

Jest to doskonała forma 
integracji i propagowania 
zdrowego stylu życia, a duże 
zainteresowanie ze strony 
uczestników dowodzi, że tego 
typu rozgrywki sportowe są 
potrzebne i mile widziane.

Tegoroczna edycja Halo-
wego Turnieju Piłki Nożnej  
o Puchar Wójta Gminy Dą-
brówka rozpoczęła się w sobo-
tę, 1 lutego. Poziom rozgrywek 
był bardzo wysoki, a rywalizacja 
momentami zacięta i wyrów-

nana. Po czterogodzinnych, 
emocjonujących zmaganiach 
o miejsca na podium, nagrody, 
medale i puchary, wyłoniono 
zwycięzców.

Pierwsze miejsce zajęła 
drużyna GKS Dąbrówka, dru-
gie miejsce przypadło drużynie 
LULUŚ i Przyjaciele, a na 
trzecim uplasowała się druży-
na AMCO.

Naj-

skuteczniejszym zawodni-
kiem turnieju okazał się  Piotr 
Bielecki. (zawodnik GKS Dą-
brówka zdobył w sumie 16 
bramek).

Na zakończenie rozgry-
wek, nagrody dla zespołów 
w imieniu Wójta Gminy Dą-
brówka Radosława Korze-
niewskiego wręczył Radny 
Gminy Dąbrówka Piotr Be-
reda.

Źródło: UG  Dąbrówka

sportow
a ryw

alizacja

 Poziom rozgrywek  
był bardzo wysoki, a rywalizacja  

zacięta i wyrównana.

1 lutego w Hali Sportowej im. Cichociemnych w Dą-
brówce, rozegrano Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Wójta Gminy Dąbrówka Radosława Korzeniewskiego.

Turniej Piłki Nożnej  
o Puchar Wójta  
Gminy Dąbrówka

O nowym logo i haśle Miasta Ząbki mówi jego pomysłodawca i twórca,  
pracownik Urzędu Miasta Ząbki – Konrad Szpakowski.

- Po co miastu Ząbki własne 
logo?
- Przede wszystkim naszemu mia-
stu jak i każdemu innemu pod-
miotowi chcącemu się wyróżniać  
z tłumu potrzebny jest prosty, indy-
widualny i nieskomplikowany znak, 
który będzie łatwy do rozpoznania  
i odróżnienia dla każdego odbiorcy. 
Odpowiednio skomponowane logo 
daje nam całe mnóstwo możliwości 
marketingowych, pozwala nam  
w pozytywny, mniej oficjalny sposób 
promować miasto Ząbki jako dobre 
miejsce do życia czy założenia 
rodziny. Logo, dzięki prostszej, 
nowocześniejszej formie niż herb 
miasta, pozwala nam bardziej 
elastycznie z niego korzystać np. 
przy produkcji gadżetów reklamo-
wych czy promowaniu luźniejszych 
atrakcji miejskich. Jest to narzędzie 
dające ogromne możliwości. Nie 
musimy już korzystać z naszego 
pięknego herbu w mniej oficjalnych 
okolicznościach.
– Co prezentuje nowe logo mia-
sta Ząbki?
- Projekt logo został przygotowany  
w oparciu o trzy elementy cha-
rakteryzujące miasto Ząbki. 
W głównej mierze kształt 
znaku eksponuje granice 
administracyjne miasta. 
Idea znaku została za-
adaptowana do formy 
liścia topoli widniejącego w herbie 
miasta, nawiązując do rosnących 
powszechnie drzew topolowych 
oraz symboliki życia oraz ochrony 
środowiska. Elementy użyte do 
konstrukcji znaku są inspirowane 
dynamicznymi, ostrymi formami, 
obrazując oczywiste nawiązanie do 
nazwy miasta „Ząbki” oraz symbo-
lizujące nowoczesność i dążenie do 
energicznego rozwoju.
– Jaka była pana inspiracja pod-
czas tworzenia ząbkowskiego 
znaku?
- Oprócz wcześniej przedstawio-
nych elementów tj. granic miasta 

czy liścia topoli, ważnym elementem 
jest tutaj odpowiednia kompozycja 
kolorystyczna. Symbolika kolorów 
zastosowanych w logotypie jest 
silnie powiązana z barwami wid-
niejącymi w herbie. To te kolory są 
symbolem miasta, kojarzą się z nim. 
Przewaga koloru zielonego, usytu-
owanego na skrajnych elementach 
znaku symbolizuje charakter miasta 
– położenie pośród otaczających je 

ogrodów działkowych i lasu oraz 
historycznej idei „miasta ogrodu”. 
Elementy, które tworzą znak mają 
pokazać, że Ząbki to nowoczesne, 
dynamicznie rozwijające się miasto, 
mające silny związek z tradycją oraz 
stawiające na ekologię. Kompozycja 
znaku sugeruje, że miasto jest 
przyjaznym miejscem zarówno dla 
inwestorów, mieszkańców jak też 
wszystkich gości.
–  „Tu rodzi się przyszłość” – jaka 
jest geneza nowego ząbkowskie-
go hasła?
- Przede wszystkim jest to nawią-
zanie do najwyższego poziomu 

dzietności w skali całego kraju wśród 
miast. Jest to niewątpliwy sukces 
polityki prorodzinnej władz nasze-
go miasta, dzięki czemu dumnie 
możemy nazywać się najmłodszym 
miastem w Polsce. Młode pokolenia 
to przyszłość!
– Wiemy doskonale, że ceny 
takich produkcji bywają bardzo 
wysokie. Miasto Ząbki postano-
wiło wykorzystać własne zasoby 
i postawiło na własny projekt.
- Zgadza się, ceny tworzenia wszel-
kich znaków i identyfikacji dla po-
szczególnych podmiotów, zwłaszcza 
przy jednostkach publicznych, mogą 
faktycznie dochodzić do, wydawało-
by się, absurdalnych kwot. Nie są to 
oczywiście żadne tajne dane, więc 
chyba możemy tutaj podać przykła-

dy takie jak logo wraz z identyfikacją 
wizualną miasta Elbląg 130 tys. zł 
czy materiały Służby Celnej i Urzę-
dów Kontroli skarbowej to, bagatela, 
220 tys. zł! Władze naszego miasta 
przedstawiły pomysł, by spróbować 
wspólnymi siłami stworzyć coś, co 
będzie oddawało nowoczesny cha-
rakter i klimat Ząbek. W tworzeniu 
tego znaku uczestniczyły osoby 
tutaj wychowane, które chyba naj-
lepiej potrafią oddać klimat miejsca  
i włożyć w projekt całe swoje serce. 
Stworzyliśmy zgrany zespół i udało 
nam się stworzyć taki znak który,  
z tego co słyszałem, miał ciepłe przy-

jęcie wśród lokalnej społeczności. 
Mam nadzieje, że będzie długo do-
brze służył miastu, że spełni swoją 
marketingową rolę oraz przyniesie 
wiele korzyści naszej gminie w po-
lepszaniu oraz rozpowszechnianiu 
wizerunku dobrego miejsca do 
życia. Uważam, że daliśmy radę!
– Czy logo zostało już na dobre 
wprowadzone w życie w prze-
strzeni miejskiej?
- Wprowadzamy je sukcesywnie 
przy każdej możliwej okazji. Zo-
stało oficjalnie zaakceptowane, 
więc śmiało możemy używać tego 
znaku we wszelkich materiałach 
reklamowych czy gadżetach miej-
skich. Używamy go już podczas 
wszystkich możliwych eventów, 
organizowanych przez miasto lub 

pod jego patronatem, pojawi się 
też na bardzo oczekiwanej przez 
mieszkańców nowej karcie miesz-
kańca. Zachęcamy również lokalną 
społeczność oraz przedsiębiorców, 
aby pomogli nam podnieść poziom 
rozpoznawalności naszego nowego 
logo. Tworzenie dobrego wizerunku 
Ząbek leży w naszym wspólnym 
interesie. Miło chyba przecież 
nam wszystkim byłoby gdzieś  
w internecie lub innym mieście 
Polski napotkać coś, co jest w tak 
oczywisty sposób związane z na-
szym miastem.

Źródło: UM Ząbki

Nowe logo i hasło Miasta Ząbki

– Odpowiednio 
skomponowane logo 

daje nam całe mnóstwo 
możliwości marketin-

gowych, pozwala w 
pozytywny, mniej oficjal-

ny sposób promować 
miasto Ząbki jako dobre miejsce do życia czy założenia rodzi-

ny.  (...) Nie musimy już korzystać z naszego pięknego herbu w 
mniej oficjalnych okolicznościach. - mówi Konrad Szpakowski, 

pomysłodawca i twórca  nowego logo i hasła Miasta Ząbki.
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Od godziny 9.00 na hali 
Zespołu Szkół nr 1 w Wołominie 
rywalizację rozpoczęli zawod-
nicy z rocznika 2013 i 2014. 
Gościnnie pojawiły się też trzy 
zespoły reprezentujące partnera 
turnieju, Legia Soccer Schools. 
Mecz poprzedziła żywiołowa 
rozgrzewka, poprowadzona 
przez trenerkę Studia Duczki. 
Byliśmy świadkami wielu inte-
resujących meczów i mnóstwa 

b r a m e k . 
M i ę d z y 
meczami 
prowadzo-
no liczne 
licytacje i 
loterie fan-
towe z których 
dochód zostanie 
przeznaczony na 
wsparcie Jakuba Pawłowskie-
go. W przerwach, piłkarze mogli 
skorzystać z rozrywek dodatko-
wych, dmuchańców, czy boiska 
do gry, jeden na jeden. Wydarze-
nie zakończył pokaz z udziałem 
Legionisty Misia Kazka i Pawła 
Skóry Mistrza Freestyle Foot-
ball.cOkoło godziny 15 rozpo-
częla się ceremonia rozdania 

nagród, którą swoją obecnością 
zaszczycił Kuba, wraz z mamą. 
Nagrody wręczyli współor-
ganizator Turnieju, Starosta 
Wołomiński, Adam Lubiak i pił-
karz Legii Warszawa Mateusz 
Wieteska. Wszystkie drużyny 
mogły cieszyć się pucharem i  
pamiątkowym medalem - na 
tym etapie każdy biorący udział 
jest zwycięzcą!

Prezes  AMP GOOL Ja-
kub Szcześniak pogratulo-
wał wszystkim nagrodzonym 
zawodnikom wspaniałych 

meczów, które mogliśmy 
oglądać, podziękował też 

wszystim zgromadzony, 
a także osobom, instytu-
cjom i firmom zaanga-
żowanym w organiza-

cję Turnieju 
Charytatyw-

nego Skoda 
Auto -Wimar 

“Dzieci Dzieciom, 
razem dla Jakuba” To 

wspaniale, że po raz kolejny 
udało się pomóc! Razem może-
my więcej! Dziękujemy. W tur-
nieju wzięły udział zespoły min.: 
z Wyszkowa, Kobyłki, Starego 
Bosewa, Warszawy, Zabrańca, 
Leśniakowizny, Klembowa, 
Siedlec, Tłuszcza, Duczek, 
Wołomina, Łosic i Mińska 
Mazowieckiego.

Wszystkie drużyny 
mogły cieszyć się 

pucharem i pamiąt-
kowym medalem 

- na tym etapie 
każdy biorący 

udział w  
turnieju 

jest zwy-
cięzcą!

W niedzielę 2 lutego, zakończył się ostatni z trzech tur-
niejów finałowych, z cyklu „Dzieci-Dzieciom, razem dla 
Jakuba” #GramyOdSerca. Organizowany przez Klub 
Sportowy Akademia Młodego Piłkarza GOOL. Współorga-
nizatorem Charytatywnego Turnieju Skoda Auto-Wimar 
był Powiat Wołomiński.

Dzieci-Dzieciom, 
razem dla Jakuba

w
 szczytnym

 celu

Biuro ogłoszeń ŻPW
Video Maag 

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

LOGOS
Wołomin, ul. Wileńska 36a 

tel. 22 787 29 11
F.H. SZPILKA

Radzymin, Stary Rynek 23
AGC 

Kobyłka, ul. Warszawska 3

UW
AG

A! Ogłoszenie drobne 
do rubryk:
Dam pracę

 i Szukam pracy
BeZPłATne!

Praca - Zatrudnię
Zatrudnimy osoby do obsługi pralni 

w Kobyłce. Praca w godzinach 
rannych. Więcej informacji  

pod nr tel. 798 063 836

Budownictwo 
Usługi

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

Nieruchomości 
Sprzedam

Sprzedam działkę budowlaną 
w Kobyłce przy ul. Sikorskiego, 
Media w drodze, pow. 1033 m2, 

tel. 692 192 162

Usługi - Różne   

Usługi - Różne   

OGŁOSZENIA DROBNE

Opozycjonistą się nie czuję
O pracy w Radzie Miejskiej w Wołominie,  postrzeganiu opozycji i koalicji oraz o tym, jakie zdarzenia wpływają na 
podejmowanie ważnych decyzji i co z nich wynika, z radnym Robertem Kobusem rozmawia Teresa Urbanowska.

– „Wieczny opozycjonista” – czy 
pasuje do Pana takie określenie?
– Słowo „opozycjonista” na pewno 
do mnie nie pasuje. Nie czuję 
się opozycjonistą w obecnej ka-
dencji ani nie czułem się opozy-
cjonistą w poprzedniej kadencji 
Rady Miejskiej w Wołominie. A 
mówiąc szczerze, nie wiem czy 
ktokolwiek z obecnych radnych 
takim opozycjonistą się czuje. Ten 
przymiot – opozycja – wymyśliła 
Pani Burmistrz Elżbieta Radwan 
i to z jej ust po raz pierwszy padło 
stwierdzenie, że jesteśmy opozycją. 
Ja na pewno, a myślę, że również 
pozostali radni nie będący w Klubie 
Radnych Pani Burmistrz, opozycją 
się nie czujemy.
– Ale z czegoś to określenie, 
bez względu na to, kto pierwszy 
go użył, musi wynikać. Jak 
Pan myśli, z czego ono 
wynikło? 
– Pewnie z tego, że czę-
sto nie zgadzamy się 
z Panią Burmistrz, a 
może też i z tego, że 
mamy odwagę skry-
tykować niektóre – 
naszym zdaniem 
nietrafione – decy-
zje. Można by nas 
określić „opozycją” 
gdybyśmy byli 
wiecznie przeciw-
ko  władzy wykonawczej – obecnej 
Pani Burmistrz, Elżbiety Radwana. 
Nie ma u nas jednak takich sytuacji. 
Każdy pomysł – projekt – jeśli jest 
naszym zdaniem dobry, popie-
ramy głosując za jego realizacją.  
W sytuacji, kiedy przedkładana 
nam propozycja jest niedopraco-
wana, niejasna, bądź nie do końca 
trafiona, wówczas dyskutujemy na 
ten temat. 

– W jakim Klubie Rady jest Pan 
obecnie?
– Jestem radnym niezależnym 
– nie należę do żadnego Klubu 
Radnych w Radzie Miejskiej w 
Wołominie.
– Konrad Rytel, radny w Sejmiku 
Wojewódzkim jest również rad-

nym niezależnym. Bliska jest 
Panu postawa bycia niezależ-
nym, czy tak po prostu wyszło?
– Nie chciałbym się porównywać 
do Pana Konrada Rytla, który ma 
ogromne doświadczenie jeżeli 
chodzi o samorząd. Jeśli prześle-
dzimy Radę Miejską w Wołominie 
to jest nas 21 radnych i największy 
Klub wspierający Panią Burmistrz 
ma 11 radnych, 7 radnych posiada 

Klub Radnych PiS i jest nas troje 
radnych niezależnych. Każde z nas 
jest z innego środowiska i nawet 
nie rozmawialiśmy o tym, aby 
utworzyć wspólny Klub Radnych. 
Chociaż trzy osoby to wystarcza-
jąca ilość, aby stworzyć odrębny 
klub, jednak chyba zostaniemy 
przy tym, że każdy z nas jest rad-
nym niezależnym. Myślę, że dosyć 
dobrze się rozumiemy. Staramy się 
współpracować i szukać nowych 
pomysłów na naszą gminę, na 
miasto, na społeczność. 
– W poprzedniej kadencji był 
Pan jednym z nowych ludzi w 
samorządzie. W obecnej moż-
na już Pana zaliczyć do grona 
radnych doświadczonych, któ-

rzy zdążyli poznać głębiej 
problemy Miasta i 
Gminy Wołomin. Ma 

to wpływ na Pana postrzeganie 
problemów miasta?
– To prawda, że przed 2014 rokiem 
nie miałem do czynienia z zagad-
nieniami dotyczącymi funkcjono-
wania samorządu. ..
– Ale coś Pana skłoniło do tego, 
aby włączyć się w ten nurt sa-
morządowy…
– Namówiły mnie do kandydo-
wania osoby blisko związane z 

samorządem, którym dobro tego 
miasta leży na sercu. Bardzo długo, 
bo do ostatniego dnia, nie byłem 
zdecydowany czy powinienem się 
zaangażować. 
– Co Pana ostatecznie przekona-
ło na „tak”?
– W którejś z lokalnych gazet 
przeczytałem krótki wywiad z jed-
nym z  kandydatów. Bardzo mi się 
nie spodobała jego wizja naszego 
miasta. W zasadzie decyzję o kan-
dydowaniu podjąłem w jednym z 
ostatnich dni przed rejestracją list.
– Co w deklaracji tego kandydata 
było dla Pana nie do przyjęcia?
– Głównie kierunek myślenia tej 
osoby idący w stronę zablokowania 
inwestycji wokół łącznika do trasy 
S8 dla Wołominie oraz możliwości 
inwestowania.
– Czy ta osoba weszła do rady?

– Nie, nie weszła ani wówczas ani 
obecnie, do dnia dzisiejszego nie 
udało się wybudować łącznika do 
trasy S8 jak również nie udało się 
ściągnąć nowych inwestorów.

Na pełny zapis tej rozmowy  
w wersji video zapraszamy  

na www.zyciepw.pl  
w programie „Gość Życia  

– Teresa Urbanowska zaprasza”.

– Można by nas określić „opozycją” gdybyśmy byli 
wiecznie przeciwko  władzy wykonawczej – obecnej 
Pani Burmistrz, Elżbiety Radwana. Nie ma u nas jed-

nak takich sytuacji. Każdy pomysł – projekt – jeśli 
jest naszym zdaniem dobry, popieramy głosując 
za jego realizacją. W sytuacji, kiedy przedkładana 
nam propozycja jest niedopracowana, niejasna, 

bądź nie do końca trafiona, wówczas dysku-
tujemy na ten temat – mówi Robert Kobus, 

radny Rady Miejskiej w Wołominie.

Studio Kuchni Vesper
Zielonka, ul. Marecka 96A

kuchnie na wymiar

Studio Kuchni Vesper
Zielonka, ul. Marecka 96A
tel. 608 057 040       studiovesper

Find us on Facebook Badge CMYK / .ai

 OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Stosownie do art. 8c ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o za-
gospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703) 

Starosta Wołomiński
zawiadamia 

o wydaniu w dniu 14 lutego 2020 r. ogłoszenia o terminie składania 
wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie grun-
towej wsi Dąbrówka, gm. Dąbrówka.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na tablicach ogłoszeń Sta-
rostwa Powiatowego w Wołominie, Urzędu Gminy Dąbrówka,  
w miejscowości Dąbrówka oraz na stronach internetowych Biule-
tynu Informacji Publicznej Starostwa Powiat wego w Wołominie  
i Gminy Dąbrówka.
Termin na składanie wniosków upływa 26 lutego 2021 r.
Wnioski należy składać na adres: 

Starostwo Powiatowe w Wołominie
Wydział Geodezji

ul. Powstańców 8/10, 05-200 Wołomin


