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I Forum Pracodawców Powiatu Wołomińskiego
W czwartek 7 kwietnia odbyło się I Forum Pracodawców Powiatu Wołomińskiego zainicjowane przez starostę Adama Lubiaka i zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie oraz Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego
w Wołominie. W wydarzeniu wzięło udział blisko 100 pracodawców i przedstawicieli lokalnych instytucji publicznych.

– Po ponad dwóch latach walki z pandemią koronawirusa, stanęliśmy przed
nowymi wyzwaniami na polskim rynku
pracy, związanymi ze skutkami wojny w
Ukrainie. Naszą granicę w ciągu ostatniego miesiąca przekroczyło ponad 2,5
miliona uchodźców. Dzisiaj wkraczamy
w nową rzeczywistość i żeby jej sprostać
na naszym lokalnym rynku pracy, wyszedłem z inicjatywą organizacji Forum
Pracodawców Powiatu Wołomińskiego
- platformy dialogu pomiędzy powiatowym urzędem pracy i pracodawca-

mi – mówi Starosta Wołomiński Adam
Lubiak.
Uczestnicy Forum zdobyli i poszerzyli
wiedzę na temat różnych form wsparcia
dla pracodawców oferowanych przez
Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie,
jak również zapoznali się ze zmianami
przepisów prawa w zakresie zatrudniania cudzoziemców, w tym obywateli
Ukrainy. Program Forum obejmował
prelekcje, specjalistów PUP oraz m.in.
przedstawicieli Zespołu ds. Kontroli Le-

W zakresie ww. inwestycji znajdują się:
• budowa jezdni z kanalizacją deszczową,
• budowa chodników po obydwu stronach,
• ścieżka rowerowa,
• budowa dwóch rond (Skorupki/So-

Grupa wołomińskich seniorów z sukcesem mierzy się z wyzwaniami jakie stawia obecnie współczesny świat internetu.

galności Zatrudnienia Placówki Straży
Granicznej Warszawa-Modlin, jednostki
czynnie współpracującej z PUP w zakresie legalności, pobytu i zatrudniania
cudzoziemców.
– Aby uzyskać wymierne efekty podejmowanych działań przez Powiatowy
Urząd Pracy w Wołominie, z inicjatywy
Starosty Wołomińskiego Adama Lubiaka podjęliśmy się organizacji I Forum
Pracodawców Powiatu Wołomińskiego.

Dokończenie str. 2

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634,
ul. Księdza Skorupki w Ząbkach

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w dniu
29.03.2022 r., ogłosił przetarg na "Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634
(ulicy Księdza Skorupki w Ząbkach,
powiat wołomiński).” – nr postępowania 054/22. Termin składania ofert to
5.05.2022 r.

Wołomin stawia na świat
internetu dla seniorów

snowa/Langiewicza i Skorupki/Wyzwolenia)
• rozbudowa pasa drogowego na odcinku od ul. Morcinka do ronda w
Zielonce.
Wykonawca, od momentu podpisania umowy będzie mieć 18 miesięcy na
ukończenie prac.

Od teraz wykorzystanie elektronicznych możliwości będzie jeszcze łatwiejsze. Fundacja zaczyn z którą Wołomin
współpracował przy wcześniejszym szkoleniu przekazała nowoczesny laptop na
potrzeby Wołomińskiej Rady Seniorów.

Seniorzy pokazali, że jeśli się chce to
można. Nabyte podstawowe umiejętności podczas wcześniejszych warsztatów
przekują w pełną obsługę elektronicznych możliwości.

Co? Gdzie? Kiedy?
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I Forum Pracodawców Powiatu Wołomińskiego
Dokończenie tekstu ze str. 1
Po to, aby wsłuchiwać się w głos pracodawców, którzy często zatrudniają nie
tylko polskich obywateli, ale również cudzoziemców. Na początku marca wystosowaliśmy apel przedsiębiorców, W wyniku którego wpłynęły i wciąż wpływają
do PUP oferty pracy. Ponad 200 obywateli Ukrainy podjęło pracę, co plasuje nasz
urząd na 9 miejscu na 37 powiatowych
urzędów pracy w województwie mazowieckim – powiedziała Grażyna Krupa,
dyrektor PUP w Wołominie.
Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie
prowadzi również bezpośrednie działania aktywizujące uchodźców. Pracownicy PUP przeprowadzili w ostatnich
tygodniach cykl spotkań informacyjnych
(w języku ukraińskim) w Ośrodku Caritas w Urlach, Dworze Franciszków oraz
w Domu Pielgrzyma w Ostrówku przy
Domu Świętej Siostry Faustyny, gdzie
obecnie przebywa kilkuset uchodźców z
Ukrainy. Celem spotkań jest zaznajomienie przebywających w ośrodkach osób

z zagadnieniami polskiego rynku pracy
oraz możliwościami dotyczącymi obecnej sytuacji na rynku pracy.
W ramach struktury organizacyjnej
Urzędu Pracy wyodrębniony został specjalny Referat ds. Obsługi Zatrudniania
Cudzoziemców. Pracownicy PUP obsługujący zatrudnienie cudzoziemców
w ostatnich czterech miesiącach przeszli

szereg kursów, w tym także językowych i
zostali dobrze przygotowani do sprawnej
obsługi obcokrajowców.
Działania PUP w Wołominie docenione zostały przez jury 7 edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Znak Jakości
,,Przyjazny Urząd" i został wyróżniony
Certyfikatem Jakości na 2022 rok.

Rusza II edycja Wołomińskiego Funduszu
Inwestycji Oświatowych (WFIO)
Pomysłodawcą
Wołomińskiego
Funduszu Inwestycji Oświatowych,
którego głównym celem jest wspieranie placówek oświatowych jest Elżbieta
Radwan Burmistrz Wołomina. Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych (WFIO) stał się odpowiedzią na
rosnące potrzeby placówek oświatowych w zakresie inwestycji i rozwoju
infrastruktury.
Konsultacje społeczne Regulaminu
WFIO na rok 2022 będą trwały do 22
kwietnia 2022 r. Celem konsultacji będzie zebranie opinii i uwag na temat
projektu.
Konsultacje odbywać się będą w na-

stępujących formach:
• Dyżury konsultacyjne w Urzędzie
Miejskim w Wołominie, ul. Ogrodowa 4,
05-200 Wołomin pok. 210.
• Przyjmowanie opinii na piśmie, w
tym poprzez Internet za pośrednictwem
korespondencji elektronicznej pod adresem e-mail: dialog@wolomin.org.pl, w

tytule wpisując „Uwagi do Regulaminu
Wołomińskiego Funduszu Inwestycji
Oświatowych” oraz ustnie do protokołu
w Urzędzie Miejskim w Wołominie, ul.
Ogrodowa 4, pok. 210.
W razie pytań lub wątpliwości można
kontaktować się z Wydziałem Polityki
Społecznej, tel. 22 763 30 72, adres: e-mail dialog@wolomin.org.pl.

Kobyłkowski Budżet Obywatelski
W Kobyłce uchuchamia się Budżet
Obywatelski, dając Mieszkańcom
swobodę w wyborze najważniejszych
przedsięwzięć.
Od tego roku Mieszkańcy wspólnie
zdecydują o tym, co powstanie w najbliższej okolicy - 19 kwietnia ruszy składanie
projektów w Budżecie Obywatelskim.

Wiadomości.pw

Etap składania projektów będzie trwał
do 16 maja. Uczestnictwo w budżecie
obywatelskim to świetna okazja, żeby
razem z innymi decydować o tym, jak
zmienia się Kobyłka.
Na realizację pomysłów przeznaczonych jest w budżecie Miasta 500 tys. zł.

Wiadomości.pw

Samorząd
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Ponad milion złotych
na remont strażnic

Zapewnienie strażakom jak najlepszego komfortu pracy jest naszym priorytetem. Składa się na to zarówno odpowiednie umundurowanie, zakup sprzętu, odbyte szkolenia, nowoczesne zmotoryzowanie, jak również komfortowe warunki
przebywania w strażnicach. Strażacy- ochotnicy są zawsze tam, gdzie ich potrzebujemy. Nie ulega więc żadnej wątpliwości, że musimy dbać zarówno o ich bezpieczeństwo, jak i odpowiednie warunki ich siedzib.
Burmistrzowi Tłuszcza Pawłowi
Bednarczykowi szczególnie bliskie są
wartości strażackie, gdyż pełni on także
drugą kadencję funkcję prezesa Zarządu
Powiatowego ZOSP RP w Wołominie.
Miał przyjemność przy kontrasygnacie
skarbnik gminy Haliny Kusak podpisać
dziś umowę z Łukaszem Krawczykiem
prowadzącym działalność pod nazwą
COMFORT- THERM na termomodernizacje strażnicy OSP Chrzęsne oraz OSP
Tłuszcz. W podpisaniu umowy uczestniczyli także Marcin Budek- Prezes OSP

Tłuszcz

Chrzęsne oraz Witold Sycik- prezes OSP
Tłuszcz. Całkowita wartość zadań wynosi 1,064 mln zł (414 453,42 zł na strażnicę
w Tłuszczu i 650 055,00 zł na OSP Chrzęsne), z czego 482 tys. Gmina Tłuszcz pozyskała w ramach środków Samorządu
Województwa Mazowieckiego w ramach
RPO WM 2014-2020.
Już w najbliższych miesiącach strażnice w OSP Chrzęsne oraz OSP Tłuszcz zyskają nowy blask i lepszą funkcjonalność.
Poprzez realizację prac termomodernizacyjnych- ocieplenie ścian zewnętrznych,

Komputery to przyszłość

Choć nauka zdalna odeszła w zapomnienie, nie ustajemy w działaniach, aby nasze szkoły były nowoczesne i wyposażone w odpowiedni sprzęt elektroniczny. Nikt
chyba nie ma już wątpliwości, że współczesna edukacja polega także na rozwoju
w zakresie komputeryzacji, a umiejętności korzystania z internetowego świata są
przyszłością dla młodego pokolenia. Dziś komputer, jak i internet to narzędzia
pracy, nauki i rozrywki. Mogą skutecznie wspomagać proces nauczania, a użyte
twórczo otwierają nowe możliwości.
Dzięki unijnemu programowi wsparcia nauki zdalnej w ramach „Mazowieckiego programu przygotowania szkół,
nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” realizowanego przez Samorząd
Województwa Mazowieckiego, Szkoła
Podstawowa im. Królowej Jadwigi wzbogaciła się o 15 laptopów, 8 zestawów
komputerowych, drukarkę laserową,

urządzenie wielofunkcyjne, projektor,
monitor interaktywny oraz router wi-fi.
Dziś miało miejsce przekazanie sprzętu,
w którym uczestniczył burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk, dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Królowej Jadwigi w
Tłuszczu Anna Rychta oraz przedstawiciele Rady Rodziców- Anna Słodzik i
Robert Świderski.

wymianę okien, drzwi zewnętrznych i
kotłów na gazowe kotły kondensacyjne, zastosowanie odnawialnych źródeł
energii- 2 instalacje fotowoltaiczne oraz
wymianę oświetlenia na energooszczędne, budynki zmienią się nie do poznania.
Dodatkowo w OSP Chrzęsne wymienione i ocieplone zostanie poszycie dachu
oraz ocieplona podłoga.

- Termomodernizacja strażnic jest
kolejnym przykładem mądrze wykorzystanej okazji uzyskania dofinansowania
oraz dowodem na to, że współpraca na
linii gmina Tłuszcz- Samorząd Województwa Mazowieckiego układa się wzorowo. Głównymi korzyściami jest poprawa standardu strażnic oraz zmniejszenie
kosztów utrzymania budynków, co przy

wysokich opłatach za gaz i energię ma
niebagatelne znaczenie. Jednocześnie,
jest to kolejna inwestycja, która przyczyni się do poprawy jakość powietrza w
Gminie Tłuszcz poprzez redukcję emisji
powierzchniowej, tzw. niskiej emisji - powiedział Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk.
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Inauguracja MPSZOKu w
Wołominie okazała się
absolutnym sukcesem
Mieszkańcy jak zawsze dopisali. Od dawna obserwuje się wzrost świadomości
mieszkańców w zakresie właściwej segregacji odpadów i dbania o środowisko –
wspólne dobro.

Zamiatanie ulic
w Kobyłce
W Kobyłce nastąpi intensyfikacja
prac w zakresie mechanicznego pozimowego zamiatania ulic gminnych na
terenie miasta.
Pogoda sprzyja, więc trzeba ten czas
wykorzystać. Prace będą kontynuowane
na Stefanówce oraz prowadzone będą
na osiedlach Nadarzyn, Kobylak, Turów,
następnie na Jędrzejku, Antolku, Piotrówku, Zalasku, Marecie i Maciołkach.
Zamiatanie będzie wykonywane głównie
w godzinach wieczornych, nocnych i porannych.

Plac zabaw
w Zielonce
Ilość zebranych elektrośmieci jest budująca. Oznacza wiedzę na temat tego, że te
odpady powinny trafić do PSZOK - nie do zmieszanych. Niby proste, a znaczy naprawdę dużo w kontekście gminy, którą zamieszkuje 50 tys. mieszkańców

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej
nr 2 w Zielonce cieszy już oczy kolorami. Zanim jednak pierwsze dzieci
otworzą sezon na nowych urządzeniach zabawowych, miasto musi dopiąć wszystko na ostatni guzik.
Stary plac zabaw przy szkole podstawowej przeszedł do historii. Nowy plac,
delikatnie przesunięty względem starego
obszaru rekreacyjnego błyszczy kolorowymi i ciekawymi urządzeniami zabawowymi. Plac jest podzielony na dwie
części - pierwsza z nich jest zaprojektowana z myślą o dzieciach starszych, druga o najmłodszych. Już od kwietnia na
mieszkańców Zielonki czekają między
innymi: zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i drabinkami, huśtawki wahadłowe,
zestaw zabawowy z karuzelą osiową,
bujaki, huśtawka belkowa oraz zestaw

zabawowy „zamek”.
Przyszkolny teren rekreacyjny wyposażony jest w nawierzchnię poliuretanową. Jest ona nie tylko bezpieczna i
atrakcyjna wizualnie, ale również funkcjonalna – dobrze przepuszcza wodę,
dzięki czemu minimalizuje występowa-

nie kałuż oraz umożliwia szybki powrót
do zabawy nawet po ulewnym deszczu.
Nowy plac zabaw będzie dostępny zarówno dla uczniów szkoły jak i wszystkich mieszkańców po godzinach pracy
szkoły.
Koszt modernizacji 550 tys. zł.

Samorząd

Wiadomości.pw
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Goście w Wołominie

Wołomin lubi przyjmować gości i
opowiadać im o mieście. Ostatnio odwiedzili gminę uczniowie i nauczyciele
z Turcji, Łotwy, Portugalii i Grecji, którzy poznawali gminę w ramach programu ERASMUS+ .

Bogaty program wizyty zapewnia gościom Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wołominie.
W Urzędzie spotkano się, by porozmawiać o programach profilaktyki zdrowia
i o tym jak zachęcać mieszkańców do

Ulica Piwna w Wołominie
Miasto Wołomin wprowadziło wykonawcę na budowę ul. Piwnej.

aktywnego sposobu spędzania czasu.
Wołomińskim gościom najbardziej podobały się informacje o zajęciach gimnastycznych dla seniorów i jodze w parku.
Zainteresował ich również dzwon przed
Urzędem i związana z nim historia.
Do końca wakacji, na odcinku od ul.
Kopernika do ul. Tęczowej powstanie
nowa jezdnia asfaltowa, chodniki, zjazdy
i pobocze. Wymienione zostaną oprawy
oświetleniowe i przebudowany wlot w
ul. Kopernika. Inwestycja zwiększy bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców
– zarówno pieszych jak i zmotoryzowanych.
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Spotkania dla seniorów
w Markach

Nowa inwestycja
w Radzyminie

12 kwietnia od godziny 12:30 Marki zapraszają seniorów, którzy chcą zdobyć
wiedzę na temat bezpieczeństwa w Internecie oraz o tym, jak bronić się przed
przestępczością finansową.

Krzysztof Chaciński – Burmistrz
Radzymina podpisał rozstrzygnięcie
przetargu na budowę ulicy Klubowej
w Słupnia. Wybuduje ją firma STRABAG - koszt inwestycji to 2,2 mln zł.
W ramach przebudowy powstanie
odwodnienie, nowa nawierzchnia oraz
chodnik.
Inwestycja rozwiąże problem zalewania części posesji wodą z ulicy oraz
poprawi bezpieczeństwo pieszych, a
zwłaszcza dzieci, w drodze do szkoły.

Spotkanie poprowadzi Monika Olesińska – Buław, pracownik jednego z
banków w Polsce, zawodowo zajmująca
się przeciwdziałaniem przestępczości
finansowej i prowadzeniem webinarów
na temat bezpieczeństwa w Internecie.
Pani Monika prywatnie jest mieszkanką Marek. W trakcie spotkania spróbuje
odpowiedzieć na podstawowe pytania,
takie jak:
• Co robić by być bezpiecznym w sieci?

Wiadomości.pw

• Czy wiesz, że sam możesz chronić się
przed przestępcami w Internecie?
• Jak i dlaczego warto chronić swoje
dane?
• Czy człowiek to naprawdę najsłabsze
ogniwo w kontekście przestępczości
finansowej?
Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy
pod nr. tel.: 22 129 11 83

Powstaje nowe
boisko
w Zielonce
Stare boisko przy Szkole Podstawowej nr 2 w Zielonce przeszło do historii.
Teraz to miejsce jest dużym placem
budowy, na którym powoli będzie wyrastać nowy obiekt.
Miasto jest na początku tej drogi,
trwają prace demontażowe starego boiska i wykopy pod nowy kompleks.

Wiadomości.pw
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Marcovia zdobyła punkt
Remisem 1:1 (0:0) zakończyło się domowe spotkanie Marcovii z rezerwami
Wisły Płock. Przeciwnik podopiecznych Michała Tarasa zajmował przed meczem
pierwsze miejsce w tabeli. Podział punktów sprawił, że na fotel lidera wskoczyła
Ząbkovia Ząbki. Wisła z taką samą liczbą oczek spadła na drugą lokatę.
Zdecydowanym faworytem sobotniego pojedynku byli goście z Płocka. Oprócz
uzdolnionej młodzieży w składzie Wisły
znalazł się bowiem m.in. występujący w
ekstraklasie Damian Warchoł. Na uwagę
zasługiwał również kapitan „nafciarzy”
Mateusz Lewandowski, który na najwyższym szczeblu rozgrywek w Polsce wystąpił w 122 spotkaniach.
W porównaniu do meczu ze Żbikiem
Nasielsk w składzie Marcovii doszło do
dwóch korekt. Od pierwszej minuty wystąpili Bartosz Otulak i Piotr Śledziewski
a ich miejsce na ławce rezerwowych zajęli
Paweł Żmuda i Damian Świerblewski.
Rozgrywane na boisku Mareckiego
Centrum Edukacyjno – Rekreacyjnego
spotkanie przyciągnęło sporą widownię. Na trybunach zasiedli m.in. znany
z występów w Amice Wronki i Legii
Warszawa Tomasz Sokołowski II oraz
były zawodnik Legii i Marcovii Jarosław
Wojciechowski. Nasz zespół dopingował
również burmistrz Marek Jacek Orych.
Licznie zebrana publiczność ostrzyła sobie zęby na ciekawie zapowiadającą się

rywalizację.
Pierwsza odsłona meczu nie była jednak zbyt porywającym widowiskiem.
Optyczną przewagę posiadali zawodnicy
Wisły, a Marcovia skupiona była na skutecznej obronie i wyprowadzaniu kontrataków. W tej części spotkania nie było
zbyt wielu okazji do zdobycia bramki. Po
stronie Marcovii uwagę przykuwał strzał
Kacpra Siudaka, który został sparowany
na rzut rożny przez golkipera gości.
Druga połowa rozpoczęła się od ataków drużyny z Płocka. Szanse na pokonanie Piotra Mściwujewskiego mieli
m.in. Brian Galach i Grzegorz Wawrzyński. Na szczęście w sobotę w znakomitej
dyspozycji był nasz bramkarz, który
nie dawał się zaskoczyć podopiecznym
Marka Brzozowskiego. Marcovia miała
najlepszą okazję do objęcia prowadzenia
w 64 minucie, gdy Bartosz Otulak wybiegając niemalże sam na sam z bramkarzem postanowił w ostatniej fazie
akcji „nawinąć” goniącego go obrońcę.
Niestety z tego pojedynku zwycięsko
wyszedł zawodnik z Płocka i całą akcję

trzeba było finalnie uznać za nieudaną.
Po chwili Marcovię po uderzeniu Damiana Warchoła uratował słupek! Chwilę
później „nafciarze” dopięli jednak swego
i za sprawą Briana Galacha objęli zasłużone prowadzenie. Na domiar złego w 72
minucie czerwoną kartką ukarany został
wprowadzony kilka minut wcześniej Damian Świerblewski.
Boiskowa sytuacja Marcovii wydawała się wówczas, delikatnie mówiąc, beznadziejna. Podopieczni Michała Tarasa
pokazali jednak olbrzymią wolę walki i
niesamowite zaangażowanie, które zaowocowało wyrównującą bramką. Bardzo duży udział przy jej zdobyciu miał
Kamil Żmuda. Skrzydłowy Marcovii w
swoim stylu popędził lewą stroną boiska.
Następnie ogrywając w polu karnym Łukasza Mościckiego zagrał piłkę w pole

karne, gdzie niefrasobliwą interwencją popisał się jeden z obrońców Wisły
umieszczając futbolówkę we własnej
bramce. Ogromna radość zarówno na
trybunach jak i w szeregach zawodników
Marcovii mieszała się z niedowierzaniem
po stronie gości. Serce do gry i brak rezygnacji zostały nagrodzone w najlepszy
możliwy sposób. Chwilę później Kamil
Żmuda mógł opuścić plac gry przy gromkich oklaskach zebranej publiczności.

ki” za walkę do samego końca.

Koniec spotkania należała natomiast
do Piotra Mściwujewskiego, który swoimi pewnymi interwencjami na przedpolu wprowadzał spokój wśród swoich
kolegów i coraz większe nerwy u przeciwników. W końcu na boisku MCER
rozległ się ostatni gwizdek sędziego Radosława Trochimiuka i zmęczeni zawodnicy Marcovii mogli przybić sobie „piąt-

Skład wyjściowy Marcovii:

Sukces mareckiego korfballu

Zagrali również: Durajczyk, P. Żmuda, Świerblewski (cz/k), Drygiel, Haber,
Więckowski
Trener: Michał Taras

DAM PRACĘ
PRACA TŁUSZCZ. POSZUKUJEMY
OSÓB Z ORZECZENIEM
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
DO PRACY PRZY OCHRONIE
ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO
W TŁUSZCZU. DOŚWIADCZENIE
NIEWYMAGANE.

Marki zapraszają do kibicowania i
wspólnego świętowania razem z drużyną. Wstęp wolny!
Korfball to jedyna zespołowa gra
koedukacyjna, w której grają zarówno
dziewczęta jak i chłopcy. Dyscyplina wywodzi się z Holandii i jest tam trzecia pod
względem popularności - po piłce nożnej
i panczenach. To gra idealnie wpisująca
się w koedukacyjne zajęcia szkolne. W
Holandii gra się w nią całymi rodzinami,
dlatego określana jest mianem sportu rodzinnego.

Mściwujewski – Bystros, Dadacz (C),
Kabala, Baranowski – Otulak, Kultys,
Szeliga, Siudak, K. Żmuda – Śledziewski

OGŁOSZENIA
DROBNE

Drużyna korfballu MKS Marcovia Marki, która bierze udział w rozgrywkach
Polskiej Ligi Korfballu, wygrała turniej ligowy we Wrocławiu. Marecka drużyna
pokonała LUKS Olympic Słupia 26 : 10 oraz aktualnego Mistrza Polski – AZS Balluff Wrocław 25 : 13.
W dotychczasowych rozgrywkach
organizowanych przez Polski Związek
Korfballu Marcovia przegrała tylko jeden mecz, na początku rywalizacji z
drużyną z Wrocławia. Dzięki obecnemu
bilansowi zdobyczy punktowych podopieczni trenera Macieja Goławskiego
są liderem Polskiej Ligi Korfballu i mają
szansę, aby 21 maja zostać Mistrzem Polski w korfballu. Turniej finałowy zostanie
rozegrany 21 maja od godziny 13:00 na
hali sportowej OSiR Włochy, przy ul.
Gładkiej 18 w Warszawie.

Zdobyty w takich okolicznościach
punkt trzeba szanować. Marcovia miała
w sobotę dużo szczęścia oraz kapitalnie
interweniującego Piotra Mściwujewskiego. Na słowa uznania zasługuje jednak
bez wyjątku cały zespół, który mimo
niesprzyjających okoliczności nie poddał się i wyszarpał ten niezwykle cenny
„punkcik”.

TEL. 577 303 512

Celem gry jest zdobywanie punktów
poprzez celny rzut do kosza. Zasadą jest,
że w drużynie gra czerech mężczyzn i

cztery kobiety. Nie można kozłować piłki
ani się z nią przemieszczać.

AGD SERWIS
Adam Sobiesiak
lodówki, pralki, zmywarki, kuchnie
gazowe i elektryczne,
płyty grzewcze, okapy

504 070 258

www.agd-naprawy.pl
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