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W czwartek, 9 kwietnia odbyło się spotkanie Janusza Piechocińskiego, wicepremiera i ministra gospodarki z 
przedsiębiorcami powiatu wołomińskiego. 

- Rozmowę o Polsce powinniśmy 
zacząć od tego co nas łączy, a nie 
od tego co nas dzieli - mówił wice-
premier Piechociński podczas swo-
jej wizyty w Wołominie. W swoim 
wystąpieniu skupił się na opisaniu 
nowych perspektyw, nad którymi 
pracuje jego ministerstwo. 

Wicepremier podkreślił także 
ogromną rolę misji handlowych, 
które są organizowane przez resort 
gospodarki. Mają one na celu nawią-
zanie dobrych relacji z jak najwięk-
szą grupą państw. To ma prowadzić 
do zwiększenia wymiany handlo-
wej. Gość wskazał też pomysły dla 
naszego rejonu - przede wszystkim 

odbudowę szkolnictwa zawodo-
wego. Przedstawiciel rządu zwrócił 
także uwagę na potrzebę tworzenia 
miejsc pracy w najbliższej okolicy. 
Sytuacja gdy 70% osób pracuje poza 
miejscem zamieszkania jest z wielu 
powodów niekorzystna. 

Dokończenie str. 8

25-letniego Adama P. i 28-letniego Roberta B. zatrzymali funkcjona-
riusze wołomińskiej Komendy. Mężczyźni pod osłoną nocy usiłowali do-
konać kradzieży toyoty corolli w Wołominie. Wpadli w ręce policjantów 
dokładnie w chwili przygotowania pojazdu do kradzieży. Obaj trafi li do 
policyjnej celi. Intensywna praca kryminalnych oraz funkcjonariuszy 
wydziału dochodzeniowo- śledczego pozwoliła na przedstawienie męż-
czyznom łącznie 16 zarzutów kradzieży toyot z terenu Wołomina, Marek, 
Kobyłki i Płocka oraz zarzut włamania do samochodu i kradzieży aku-
mulatora. Za przestępstwa jakich się dopuścili 25-latkowi grozi teraz kara 
5 lat bezwzględnego pozbawienia wolności, 28-latkowi kara 3,5 roku po-
zbawienia wolności.   Dokończenie str. 3

Droga 634, 631 i S8 wraz z wę-
złami to główne tematy porusza-
ne podczas posiedzenia  Komisji 
Rozwoju Gospodarczego, Infra-
struktury i Przeciwdziałania Bez-
robociu, która  spotkała się 23 
kwietnia w Urzędzie Miasta i Gmi-
ny Tłuszcz, aby wspólnie z lokal-
nymi samorządowcami omówić 
sprawy najważniejszych inwestycji 
drogowych na terenie powiatu wo-
łomińskiego.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: 
przewodniczący Krzysztof Strzał-
kowski, wiceprzewodniczący  Mi-
rosław Augustyniak i Piotr Uściński 
oraz członkowie: Kinga Gajewska, 
Stefan Kotlewski, Anna Krupka, 
Piotr Strzembosz, a także: zastępca 
dyrektora Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich Mariusz Koze-
ra, zastępca dyrektora Departamen-
tu Nieruchomości i Infrastruktury 
Urzędu Marszałkowskiego Krzysztof 
Rodziewicz, dyrektor Rejonu Dro-
gowego MZDW Wołomin- Nowy 
Dwór Mazowiecki Stefan Perzanow-
ski, wicestarosta wołomiński Adam 
Łossan, członek zarządu powiatu 
wołomińskiego Mariusz Dembiński, 
naczelnik Wydziału Inwestycji i Dro-
gownictwa Starostwa Powiatowego 
w Wołominie Andrzej Nocoń, bur-
mistrz Wołomina Elżbieta Radwan, 
wójt Klembowa Rafał Mathiak, wójt 

Jadowa Dariusz Kokoszka, bur-
mistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk, 
przewodniczący Rady Miejskiej w 
Tłuszczu Krzysztof Gajcy oraz rad-
ni gminy Tłuszcz -  Włodzimierz 
Fydryszek, Adam Wojtyra, Bogdan 

Jusiński, Urszula Pankowska, Adam 
Kisiel, Zbigniew Pożarko, Grażyna 
Krupa, Stanisław Kielak, Włodzi-
mierz Malinowski, Robert Pacuszka 
oraz Mirosław Sobczak.   

Dokończenie str. 8
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2 CO? GDZIE? KIEDY?

Tania 
reklama!!! 

od 24 zł za emisję przy 
dłuższej współpracy 

tel. 796-046-823

OFERTA PRACY:
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr  1 w Ząbkach, ul. Piłsudskiego 35
Zatrudni  Kierownika Gospodarczego w pełnym wymiarze czasu pracy

Umowa na zastępstwo
Wymagane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
Szczegóły oferty na 
http://sp1zabki.szkolnastrona.pl/www.sp1zabki.szkolnastrona.pl

lub pod numerem telefonu : 22 781-61-93
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3SAMORZĄD

16 kwietnia bieżącego roku kilka 
minut przed 3:00 w nocy dyżurny 
wołomińskiej Komendy otrzymał 
zgłoszenie o usiłowaniu kradzie-
ży pojazdu. Niemal natychmiast 
we wskazane miejsce udali się po-
licjanci pełniący służbę w grupie 
dochodzeniowo – śledczej wraz z 
technikiem kryminalistyki. Gdy 
funkcjonariusze zbliżali się do 
wskazanego miejsca, zauważyli 
osoby, które zaczęły uciekać. Już 

po chwili w ich ręce wpadło dwóch 
mężczyzn. Jeden z nich w trakcie za-
trzymania miał założone rękawiczki 
oraz był wyposażony w latarkę. 
Obaj nie byli w stanie racjonalnie 
wytłumaczyć dlaczego uciekali oraz 
co robili o tej porze na terenie osie-
dlowego parkingu w Wołominie. 

Sprawdzenie zaparkowanych po-
jazdów już po chwili  dało odpo-
wiedź na te pytania.  Jedna z toyot 
miała otwartą pokrywę bagażnika, 

odłączony akumulator oraz wypięte 
kostki modułu komputera.  Był to 
wyraźny sygnał dla policjantów, że 
zatrzymany 25 i 28-latek usiłowali 
dokonać kradzieży corolli. Adam P. 
i Robert B. trafi li do policyjnej celi. 

Intensywna praca policjantów 
wydziału kryminalnego oraz do-
chodzeniowo – śledczego wołomiń-
skiej Komendy pozwoliła na przed-
stawienie zatrzymanym łącznie 16 
zarzutów kradzieży pojazdów,  z 
czego 13  Adamowi P. plus jeden 
włamania do samochodu i kra-

dzieży akumulatora, Robertowi B. 
3 zarzuty kradzieży pojazdów.  Jak 
ustalili funkcjonariusze, mężczyź-
ni mogli dopuścić się  na terenie 
Wołomina - 3, w Markach -  5, w 
Kobyłce - 3 oraz w Płocku  - 6, kra-
dzieży  pojazdów tylko jednej marki 
Toyota. 

Adam P. i Robert B.  przyznali  się 
do zarzucanych im czynów i podda-
li się dobrowolnie karze bezwzględ-
nego pozbawienia wolności.  Ten 
pierwszy w wymiarze 5 lat, drugi 
3,5 roku. 

Dokończenie tekstu ze str. 1

W piątek, 17 kwietnia wójt gminy 
Klembów Rafał Mathiak i skarbnik 
gminy Teresa Dzwonkowska oraz wi-
cemarszałek Janina Ewa Orzełowska i 
członek zarządu województwa mazo-
wieckiego Wiesław Raboszuk podpisa-
li umowę na unijne dofi nasowanie in-

westycji wodno-kanalizacyjnej. Stacja 
uzdatniania wody i sieć wodociągowa 
w Klembowie już działa i gmina uzyska 
refundację części kosztów. Druga część 
projektu - rozbudowa sieci kanalizacyj-
nej w Ostrówku najprawdopodobniej 
zakończy się jeszcze w tym miesiącu.

22 kwietnia do gminy Klembów zawitali przedstawiciele ukraińskich organizacji pozarządowych, którzy biorą 
udział w programie "Nowi Polityczni Liderzy na Ukrainie". Projekt jest realizowany przez Instytut Spraw Pu-
blicznych z Warszawy oraz Fundację "Nasze Podole" z Winnicy na Ukrainie.

Podczas wizyty członkowie dele-
gacji mogli zapoznać się z funkcjo-
nowaniem samorządu, zasadami 

fi nansowania inicjatyw społecznych, 
czy też współpracy z organizacjami 
pozarządowymi.

W kwietniowe weekendy w centrum handlowym M1 funkcjonował punkt informacyjny Urzędu Miasta Marki. 
Miejscy urzędnicy dostępni byli dla mieszkańców przez 7 dni w tygodniu.

- Dzięki współpracy z dyrekcją 
centrum handlowego M1 miasto 
Marki uruchomiło punkt informa-
cyjny, z którego mieszkańcy korzy-
stać będą w weekendy. W punkcie 
dyżury pełnić będą urzędnicy ma-
reckiego ratusza, którzy poinfor-

mują o planowanych inwestycjach 
na 2015 rok, wysokości wpływów i 
wydatków do budżetu oraz ważnym 
udziale podatku każdego mieszkań-
ca Marek w budżecie gminy. Jest to 
element kampanii informacyjnej 
Urzędu Miasta Marki prowadzonej 

pod hasłem „Marki – tu mieszkam, 
tu płacę podatki, tu zyskam nowe 
inwestycje” – wyjaśniał, inaugurując 
akcję Jacek Orych, burmistrz Marek.

Przychodząc do punktu informa-
cyjnego mieszkańcy Marek mogli 

rozliczyć swój PIT przez Internet, 
korzystając z porad eksperta, który 
udzieli szczegółowych informacji na 
temat rozliczenia podatku dochodo-
wego od osób fi zycznych za ubiegły 
rok. Doradca pełnił dyżur w sobotę i 
niedzielę od godziny 12:00 do 16:00.

Rozliczanie podatku ze wskaza-
niem Marek jako miejsca zamieszka-
nia upoważnia do otrzymania Karty 
Markowianina, która uprawnia do 
zniżek na komunikację miejską. Do 
programu rabatowego przystępują 
kolejni lokalni przedsiębiorcy, zatem 
wkrótce markowianie mogą liczyć 
na szeroką ofertę zniżek. W punkcie 
informacyjnym mieszkaniec otrzy-
mał także listę mareckich podmio-
tów ubiegających się o odpis 1% po-
datku, jak również mógł wypełnić i 
złożyć formularz ZAP-3 aktualizując 
swoje miejsce zamieszkania w urzę-

dzie skarbowym.
- Korzystając z obecności urzędni-

ków, można było także, przy okazji 
robienia weekendowych zakupów, 
zasięgnąć informacji, jak załatwić 
dowolną sprawę w urzędzie, pobrać 
potrzebne formularze i wnioski oraz 
zadać pytania, które zostaną przeka-
zane do odpowiedniego wydziału, a 
odpowiedź otrzymamy drogą mailo-
wą. W kwietniu będziemy przyglą-
daliśmy się funkcjonalności punktu 
i zainteresowaniu mieszkańców. 
Na tej podstawie przeanalizujemy 
możliwość uruchomienia na stałe 
oddziału ds. obsługi mieszkańców 
Urzędu Miasta Marki czynnego w 
weekendy – informuje Anna Mar-
chlik, sekretarz miasta. 

UM Marki
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4 EDUKACJA

Gimnazjalisto! 
Nadeszła pora na podjęcie decyzji o wyborze kierunku dalszego kształcenia. Wybór szkoły 

ponadgimnazjalnej powinien być zgodny z Twoimi zainteresowaniami i możliwościami. Od 
tego wyboru może w przyszłości zależeć Twój sukces zawodowy. Zanim go dokonasz zasta-
nów się, jakie są Twoje mocne strony, co Cię interesuje i jaki zawód chciałbyś wykonywać w 
przyszłości.

UWAGA!!!

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą kształcenia proponowaną przez szkoły ponad-
gimnazjalne prowadzone przez powiat wołomiński. Nasze szkoły techniczne współpracują 
z Politechniką Warszawską oraz Kolejami Mazowieckimi. Komplet informacji znajdziesz na 
naszej stronie – www.powiat-wolominski.pl. Jeśli już zdecydowałeś się na typ szkoły i kieru-
nek kształcenia, możesz przystąpić do rejestracji w elektronicznym systemie rekrutacji: www.
ponadgimnazjalne.edukacja-warszawa.pl

Życzymy powodzenia!

11 maja o godz. 10.00 rusza rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 
na rok szkolny 2015/2016!

ZESPÓŁ SZKÓŁ W WOŁOMINIE

Adres: ul. Legionów 85, 05-200 Wołomin 
Telefon i fax:(0-22) 776-27-53

Strona www:http://zs-wolomin.edupage.org/ 
E-mail: zs-wolomin@o2.pl

W roku szk. 2015/16 szkoła będzie przyjmować 
uczniów do następujących typów szkół:

TECHNIKUM
ZAWÓD: TECHNIK HOTELARSTWA
Języki obce: język angielski, język niemiecki
Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografi a Kwalifi kacje (dot. kształcenia zawodowego):
T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji, T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi 
hotelarskie

ZAWÓD: TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ
Języki obce: j. angielski, j. niemiecki
Przedmioty rozszerzone: geografi a, j. angielski Kwalifi kacje: T.13. Planowanie i realizacja imprez i 
usług turystycznych, T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

ZAWÓD: TECHNIK BUDOWNICTWA
Języki obce: j. angielski, j. niemiecki
Przedmioty rozszerzone: matematyka, fi zyka Kwalifi kacje: 20. Montaż konstrukcji budowlanych,
B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej, B.33. Organiza-
cja i kontrolowanie robót budowlanych

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
KLASA WIELOZAWODOWA
Języki obce: j. angielski lub j. niemiecki Kwalifi kacje (dot. kształcenia zawodowego): zgodnie z wybra-
nym zawodem. Przykładowe zawody: fryzjer: A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich, kucharz: 
T.6. Sporządzanie potraw i napojów, mechanik pojazdów samochodowych: M.18. Diagnozowanie i 
naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, elektryk: E.7. Montaż i konserwacja 
maszyn i urządzeń elektrycznych, E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych, cukiernik: T.4. 
Produkcja wyrobów cukierniczych, lakiernik: M.28. Wykonywanie prac lakierniczych.
Uczniów niepełnosprawnych (posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) zapra-
szamy do oddziału integracyjnego. Nauczyciele wspomagający indywidualne programy nauczania 
na pewno pozwolą osiągnąć sukces.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
Szkoła bezpłatna - forma zaoczna

KLASA: SPOŁECZNA
Języki obce: j. angielski
Przedmioty rozszerzone: geografi a, wiedza o społeczeństwie
Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym tj. zwykle co drugi weekend (sobota, niedziela).

SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH
Szkoła bezpłatna - forma zaoczna

ZAWÓD/KLASA: OPIEKUN MEDYCZNY
Języki obce: j. angielski zawodowyKwalifi kacje: (Z.4.).Świadczenie usług opiekuńczych osobie cho-
rej i niesamodzielnej  Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym tj. zwykle co drugi weekend (sobota, 
niedziela).

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. K.K. BACZYŃSKIEGO

Adres: ul. Radzymińska 2, 05-240 Tłuszcz 
Telefon/fax: 29 777 42 00

Strona www: http://zstluszcz.pl 
E-mail: zsztluszcz@poczta.onet.pl

W roku szk. 2015/16 szkoła będzie przyjmować uczniów do następujących typów szkół:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
KLASA PSYCHOLOGICZNO– PEDAGOGICZNA NOWOŚĆ!!!
Języki obce: język angielski i język niemiecki lub język rosyjski (jeden do wyboru) 
Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, biologia
Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, podstawy pedagogiki, podstawy psychologii, 
podstawy socjologii, przysposobienie pedagogiczne

KLASA BIZNESOWA Z ELEMENTAMI REKLAMY NOWOŚĆ!!!
Języki obce: język angielski i język niemiecki lub język rosyjski (jeden do wyboru)
Przedmioty rozszerzone: język angielski, wiedza o społeczeństwie, geografi a 
Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce, podstawy retoryki, pod-
stawy grafi ki komputerowej, język obcy w biznesie

TECHNIKUM
ZAWÓD: TECHNIK MECHANIK
Języki obce: język angielski i język niemiecki lub język rosyjski (jeden do wyboru) 
Przedmioty rozszerzone: fi zyka i matematyka Kwalifi kacje: M.20. Wykonywanie i naprawa ele-
mentów maszyn, urządzeń i narzędzi, M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji ma-
szyn i urządzeń

ZAWÓD: TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
Języki obce: język angielski i język niemiecki lub język rosyjski (jeden do wyboru)
Przedmioty rozszerzone: chemia i język angielski Kwalifi kacje: A.19. Wykonywanie usług fryzjer-
skich, A.23. Wykonywanie projektów fryzur

ZAWÓD: TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH  NOWOŚĆ!!!
Języki obce: język angielski i język niemiecki lub język rosyjski (jeden do wyboru)
Przedmioty rozszerzone: fi zyka i matematyka Kwalifi kacje: M.12. Diagnozowanie oraz naprawa 
elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, M.18. Diagnozowanie i napra-
wa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, M.42. Organizacja i prowadzenie procesu 
obsługi pojazdów samochodowych

ZAWÓD: TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO NOWOŚĆ!!!
Języki obce: język angielski i język niemiecki lub język rosyjski (jeden do wyboru)
Przedmioty rozszerzone: geografi a i matematyka Kwalifi kacje: A.44. Organizacja i prowadzenie 
ruchu pociągów, A.45. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
ZAWÓD: MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Języki obce: język angielski, język niemiecki,  język rosyjski (jeden do wyboru)
Kwalifi kacja: M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

KLASA WIELOZAWODOWA
Kwalifi kacje w zawodach do wyboru: blacharz, lakiernik, elektryk, elektromechanik, monter sieci, 
instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz-tynkarz, dekarz, stolarz, cukiernik, fryzjer, sprzedawca, ku-
charz, ogrodnik, piekarz, krawiec i inne.

ZESPÓŁ SZKÓŁ TERENÓW ZIELENI IM. INŻ. CZESŁAWA NOWAKA

Adres: 05-250 Radzymin  Al. Jana Pawła II 18 
Telefon i fax: tel. 22 786-63-02 

tel./fax 22 786-63-58
Strona www: www. zstz-radzymin.pl 

e-mail: e-mail:zstz.radzymin@gmail.com

W roku szk. 2015/16 szkoła będzie przyjmować 
uczniów do następujących typów szkół:

TECHNIKUM
ZAWÓD: TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Języki obce: j. angielski, j. niemiecki
Przedmioty rozszerzone: biologia, wiedza o społeczeństwie Kwalifi kacje: R-21  projektowanie, 
urządzanie i pielęgnacja   roślinnych obiektów architektury krajobrazu, R-22  organizacja prac zwią-
zanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu  

ZAWÓD: KELNER
Języki obce: j. angielski, j. niemiecki
Przedmioty rozszerzone: biologia, j. angielski Kwalifi kacje: T-09   wykonywanie usług kelnerskich, 
T-10   organizacja usług gastronomicznych

ZAWÓD: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Języki obce: j. angielski, j. niemiecki
Przedmioty rozszerzone: biologia, wiedza o społeczeństwie Kwalifi kacje: T-6    sporządzanie po-
traw i napojów, T-15  organizacja żywienia i usług gastronomicznych

ZAWÓD: TECHNIK INFORMATYK
Języki obce: j. angielski, j. niemiecki
Przedmioty rozszerzone: matematyka, j. angielski Kwalifi kacje: E-12  montaż i eksploatacja kom-
puterów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, E-13  projektowanie lokalnych sieci komputero-
wych i administrowanie sieciami, E-14  tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz admi-
nistrowanie bazami
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ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PREZYDENTA IGNACEGO MOŚCICKIEGO

Adres: 05-220 Zielonka, ul. Inżynierska 1
 Telefon i fax: 22 781-02-50, 22 771-94-42

Strona www: moscicki.edu.pl 
E-mail: zs@zielonka.edu.pl

W roku szk. 2015/16 szkoła będzie przyjmować 
uczniów do następujących typów szkół:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
KLASA HUMANISTYCZNA
Języki obce: język angielski, język hiszpański
Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski 

KLASA MENEDŻERSKO - ADMINISTRACYJNA
Języki obce: język angielski, język hiszpański
Przedmioty rozszerzone: geografi a, wiedza o społeczeństwie, język angielski

TECHNIKUM
ZAWÓD: TECHNIK INFORMATYK
Języki obce: język angielski, język niemiecki
Przedmioty rozszerzone: matematyka; drugi przedmiot do wyboru po klasie pierwszej: fi zyka, 
geografi a, biologia, chemia Kwalifi kacje (dot. kształcenia zawodowego): E.12. montaż i eksploata-
cja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, E.13. projektowanie lokalnych sieci kom-
puterowych i administrowanie sieciami, E.14. tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz 
administrowanie bazami

ZAWÓD: TECHNIK TELEINFORMATYK
Języki obce: język angielski, język niemiecki
Przedmioty rozszerzone: matematyka, drugi przedmiot do wyboru po klasie pierwszej: fi zyka, geo-
grafi a, biologia, chemia Kwalifi kacje (dot. kształcenia zawodowego): E.13. projektowanie lokalnych 
sieci komputerowych i administrowanie sieciami, E.15. uruchamianie oraz utrzymanie terminali 
przyłączy abonenckich, E.16. montaż i eksploatacja sieci rozległych

ZAWÓD: TECHNIK ELEKTRONIK
Języki obce: język angielski, język niemiecki
Przedmioty rozszerzone: matematyka; drugi przedmiot do wyboru po klasie pierwszej: fi zyka, geo-
grafi a, biologia, chemia Kwalifi kacje (dot. kształcenia zawodowego): E.6. wykonywanie instalacji 
urządzeń elektronicznych, E.20. eksploatacja urządzeń elektronicznych

ZAWÓD: TECHNIK ELEKTRYK
Języki obce: język angielski, język niemiecki
Przedmioty rozszerzone: matematyka; drugi przedmiot do wyboru po klasie pierwszej: fi zyka, geo-
grafi a, biologia, chemia Kwalifi kacje (dot. kształcenia zawodowego): E.7. montaż i konserwacja ma-
szyn i urządzeń elektrycznych, E.8. montaż i konserwacja instalacji elektrycznych, E.24. eksploatacja 
maszyn i urządzeń elektrycznych

ZAWÓD: TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
Języki obce: język angielski, język niemiecki
Przedmioty rozszerzone: matematyka; drugi przedmiot do wyboru po klasie pierwszej: fi zyka, 
geografi a, biologia, chemia Kwalifi kacje (dot. kształcenia zawodowego): B.21. montaż urządzeń i 
systemów energetyki odnawialnej, B.22. eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

ZAWÓD: TECHNIK HOTELARSTWA
Języki obce: język angielski, język hiszpański
Przedmioty rozszerzone: geografi a, język angielski Kwalifi kacje (dot. kształcenia zawodowego): 
T.13 planowanie i realizacja usług w recepcji, T.16 obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi ho-
telarskie

ZAWÓD: TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

Języki obce: język angielski, język niemiecki
Przedmioty rozszerzone: matematyka; drugi przedmiot do wyboru po klasie pierwszej: fi zyka, geo-
grafi a, biologia, chemia Kwalifi kacje (dot. kształcenia zawodowego): A.54 Przygotowywanie mate-
riałów grafi cznych do procesu drukowania, A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedial-
nych, A.55. Drukowanie cyfrowe

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA

Adres: al. Armii Krajowej  38   
05-200  Wołomin 

Telefon i fax:  22 776 39 54  ; 
 22 776 – 39- 56

Strona www: 
www.zsewolomin.edupage.org 

E-mail: zsewolomin@wp.pl

W roku szkolnym 2015/2016 szkoła będzie przyjmować uczniów do następujących typów szkół:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   NOWOŚĆ!!!
KLASA OGÓLNA
Języki obce: język angielski, język hiszpański lub język niemiecki
Przedmioty rozszerzone: geografi a, biologia, wiedza o społeczeństwie

KLASA PUBLIC RELATIONS Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII
Języki obce: język angielski, język hiszpański lub język niemiecki
Przedmioty rozszerzone: język polski, wiedza o społeczeństwie, biologia

TECHNIKUM EKONOMICZNE
ZAWÓD: TECHNIK EKONOMISTA
Języki obce: język angielski i język rosyjski
Przedmioty rozszerzone: geografi a, matematyka Kwalifi kacje: A.35. Planowanie i prowadzenie 
działalności w organizacji,  A.36. Prowadzenie rachunkowości

ZAWÓD: TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY
Języki obce: język angielski i język rosyjski
Przedmioty rozszerzone: geografi a, wiedza o społeczeństwie Kwalifi kacje:  A.26. Sprzedaż produk-
tów i usług reklamowych, A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 

ZAWÓD: TECHNIK HANDLOWIEC
Języki obce: język angielski i język niemiecki 
Przedmioty rozszerzone: geografi a, wiedza o społeczeństwie Kwalifi kacje: A.18. Prowadzenie 
sprzedaży,  A. 22. Prowadzenie działalności handlowej

ZAWÓD: TECHNIK LOGISTYK
Języki obce: język angielski i język niemiecki 
Przedmioty rozszerzone: geografi a, język angielski Kwalifi kacje: A.30. Organizacja i monitorowa-
nie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania,  A.31. 
Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych, A.32. Organizacja 
i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych                      

ZAWÓD: TECHNIK SPEDYTOR
Języki obce: język angielski i język niemiecki 
Przedmioty rozszerzone: geografi a, język angielski Kwalifi kacje: A.28. Organizacja i nadzorowanie 
transportu, A. 29. Obsługa klientów i kontrahentów

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W RADZYMINIE

Adres: ul. Konstytucji 3 Maja 26, 
05 - 250 Radzymin 

telefon: (22) 786–5015, fax: (22) 786-50–69
www: www.norwid.com.pl 
e-mail: lo_radzymin@op.pl

W roku szkolnym 2015/2016 szkoła będzie przyjmować 
uczniów do następujących typów szkół:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA
EKONOMICZNO - 

ADMINISTRACYJNA
Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: j. angielski, 
wiedza o społeczeństwie, geografi a Języki obce: j. angielski,  j. francuski

OGÓLNA Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: j. angielski, 
matematyka, geografi a Języki obce: j. angielski, j. hiszpański

HUMANISTYCZNA Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: j. polski, hi-
storia, wiedza o społeczeństwie Języki obce: j. angielski, j. francuski

SPORTOWO - 
MEDYCZNA

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: j. angielski, 
biologia Specjalizacja sportowa: gry zespołowe Języki obce: j. an-
gielski,  j. hiszpański

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
IM. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R. W URLACH

Adres: Urle,  ul. Żwirki i Wigury 4,  
05-281 Urle 

Telefon i fax: (025) 675-48-94
Strona www: www.liceumurle.pl

E-mail: lo_urle@wp.pl

W roku szkolnym 2015/2016 szkoła będzie przyjmować 
uczniów do następujących typów klas:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
KLASA WOJSKOWA
Języki obce: język angielski, język niemiecki
Przedmioty rozszerzone: historia, wiedza o społeczeństwie, geografi a
Przedmioty dodatkowe: przysposobienie wojskowe, język angielski wojskowy

KLASA POLICYJNA
Języki obce: język angielski, język niemiecki
Przedmioty rozszerzone: historia, wiedza o społeczeństwie, geografi a
Przedmiot dodatkowy: prawo policyjne

KLASA  STRAŻACKA
Języki obce: język angielski, język niemiecki
Przedmioty rozszerzone: historia, wiedza o społeczeństwie, geografi a
Przedmiot dodatkowy: ochrona przeciwpożarowa

KLASA  SŁUŻBY WIĘZIENNEJ NOWOŚĆ !!!
Języki obce: język angielski, język niemiecki
Przedmioty rozszerzone: język angielski, wiedza o społeczeństwie, historia
Przedmiot dodatkowy: resocjalizacja w warunkach izolacji więziennej

Wszystkie klasy wyjeżdżają na strzelnicę sportową, a po I i II klasie na wakacyjny obóz szkoleniowy w Oddziale Spe-
cjalnym Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Gimnazjalisto! Dzięki nauce w naszym liceum otrzymasz 

wykształcenie i zdobędziesz umiejętności, które pozwolą Ci dostać się na studia i zdobyć upragniony zawód. 

Publikacja sfi nansowana z budżetu Powiatu Wołomińskiego
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Według rankingu ogłoszonego w dniu 5 marca br. przez Dziennik Gazety Prawnej, zawód doradcy podatkowe-
go ma się dobrze pomimo deregulacji, czyli dopuszczenia do wykonywania tego zawodu osób bez kierunkowego 
wykształcenia. Na rynku usług doradztwa podatkowego doceniani są eksperci. Od 10 sierpnia ubiegłego roku 
praktycznie każdy, kto nie był karany za przestępstwa gospodarcze może prowadzić biuro księgowe. Oznacza to, 
że powstają nowe biura świadczące usługi podatkowe oferujące konkurencyjne ceny. Czy oprócz konkurencyj-
nych cen nowopowstające fi rmy oferują konkurencyjną jakość okaże się po kontroli rozliczeń. 

Kancelaria Podatkowa Skłodow-
scy jest jednym z liderów na ryku 
usług podatkowych. Eksperci Kance-
larii mają ponad 21-letnie doświad-
czenie i kompetencje potwierdzone 
certyfi katami. Potwierdzeniem tych 
kompetencji jest także wysoka, 8 
pozycja w rankingu najskuteczniej-
szych fi rm doradztwa podatkowego 
w Polsce. 

Kapituła redakcyjna oceniając fi r-

my doradztwa podatkowego za 2014 
rok wzięła pod uwagę następujące 
kryteria:

a) przychody od 1 stycznia do 31 
grudnia 2014 r./osobę merytoryczną 

b) liczba klientów/osobę meryto-
ryczną 

c) liczba wygranych spraw sądo-
wych 

d) liczba spraw zakończonych 
skutecznym odwołaniem do organu 
drugiej instancji 

e) liczba pozytywnych interpreta-
cji indywidualnych 

Jednym z najważniejszych osią-
gnięć w zakresie doradztwa należy 
uznać sprawę dotyczącą opodatko-
wania podatkiem od nieruchomo-
ści gruntów należących do spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością. 
Sprawę pod nadzorem Tadeusza 
Skłodowskiego, doradcy podat-
kowego nr 01531, prowadziła za-
trudniona w Kancelarii Honestus 
(Grupa Skłodowscy) Justyna Kuś-

-Jakubowska – radca prawny WA-
8703. Nieruchomość gruntowa była 
zabytkiem (na jej terenie znajdowały 
się ruiny fortów obronnych), ale nie 
utrzymywanym zgodnie z przepisa-
mi o ochronie zabytków. Urząd gmi-
ny opodatkował ponad 6ha gruntu 
stawką najwyższą, jak dla gruntu za-
jętego na prowadzenie działalności. 
W toku postępowania sądowego, w 
drodze zwykłej argumentacji, udało 
się wykazać, że nieruchomość nie 
nadaje się ze względów technicznych 
na prowadzenie działalności gospo-
darczej bez konieczności wykazywa-
nia, że grunt jest skażony lub w inny 
drastyczny sposób zniszczony. Spra-
wę zakończono bez konieczności po-
woływania rzeczoznawców.

Kancelaria Podatkowa Skłodow-
scy w 2014 roku odnotowała także 
sukcesy:

Kilkadziesiąt odwołań od decyzji 
pierwszej instancji z tytułu podatku 
VAT oraz zapytań o interpretacje 
podatkowe – Piotr Kościańczuk, nr 

KRYTERIA DIAGNOSTYCZNE
Kleptomania należy do grupy za-

burzeń kontroli impulsów. Polega 
ona na „nawracającej utracie pa-
nowania nad impulsami kradzieży 
przedmiotów, które nie są potrzeb-
na ani do osobistego użytku, ani ze 
względu na ich wartość pieniężną.” 
W chorym narasta napięcie emocjo-
nalne a kradzież przynosi przyjem-
ność, zaspokojenie bądź ulgę. Pod-
czas dokonywania kradzieży osoba 
cierpiąca na kleptomanię nie wyraża 
przez ten czyn złości czy mściwości. 
Dokonywanie kradzieży nie daje się 
także wyjaśniać innym zaburzeniem 
czy chorobą psychiczną.

CHOROBA CZY 
ZWYKŁE PRZESTĘPSTWO?
Kleptomania wyraźnie różni się 

od kradzieży. Złodzieje, np. sklepo-
wi, działają z premedytacją i z wy-
raźnej chęci zysku. Osoby dotknięte 
kleptomanią działają spontanicznie, 
pod wpływem impulsu czy wręcz 
przymusu, a wartość przywłaszczo-
nych przedmiotów nie ma dla nich 
żadnego znaczenia. Kradną rzeczy, 
które do niczego nie są im potrzebne 
i których kupienie nie przekracza-
łoby ich możliwości fi nansowych. 
Nie kradną dla własnych korzyści. 
Zazwyczaj ukradzione przedmioty 
albo zwyczajnie wyrzucają, np. do 
kosza przed sklepem, w którym do-
konali kradzieży albo komuś oddają, 
np. znajomym. W sidła tej choroby 

wpadło wiele znanych osobistości 
m.in. tenisistka Jeniff er Capriati czy 
aktorka Winona Rider.

PRZYCZYNY
Dokładne przyczyny kleptomanii 

nie są znane. Zaburzenie to, jest naj-
częściej rozumiane jako zaburzenie 
obsesyjno – kompulsywne (OCD). 
Wydaje się, że na pojawienie się klep-
tomanii wpływ mogą mieć czyn-
niki genetyczne, ale nie wyjaśniają 
one całości przyczyn. Kleptomania 
współwystępuje również z takimi za-
burzeniami jak: depresja, zaburzenia 
odżywiania (korelacja z bulimią na 
poziomie 65%), fobie społeczne, za-
burzenia lękowe. Żadne z tych zabu-
rzeń nie jest jednak traktowane jako 
przyczyna pojawienia się kleptoma-
nii. Niektórzy traktują kleptomanię 
jako jeden z rodzajów uzależnienia 
– a podobieństwo wskazuje tu fakt 
nie możności przeciwstawienia się 
przymusowi kradzieży.

LECZENIE
Kleptomania leczona jest podob-

nie jak i inne zaburzenia z gatunku 
zaburzeń kontroli impulsów. Stosuje 
się farmakoterapię (np. fl uoksetyna) 
oraz psychoterapię. Uznaje się, że 
bardziej niż inne formy psychotera-
pii, skuteczna jest terapia racjonalno 
– emotywna oraz poznawczo-beha-
wioralna. Niestety pacjenci rzadko 
sami zgłaszają się na terapię. Dopó-
ki nie zostaną złapani na kradzieży, 
tkwią w zaklętym kole przymusu, ad-
renaliny i rozładowywania napięcia.

mgr Anna Susidko

psycholog, psychoterapeuta

tel.723 09 80 70

11908 
Kilkadziesiąt odwołań od decyzji 

pierwszej instancji z tytułu podat-
ków dochodowych (PIT, CIT) oraz 
zapytań o interpretacje podatkowe – 
Dariusz Skłodowski nr 01530

Dwie wygrane sprawy sądowe w 
ramach odwołań od decyzji Naczel-
nika US – Justyna Kuś-Jakubowska, 
radca prawny WA-8703

Dwa wygrane postępowania w 
zakresie podatku od nieruchomo-
ści– Tadeusz Skłodowski, doradca 
podatkowy nr 01531 oraz Justyna 
Kuś-Jakubowska, radca prawny WA-
8703

Jest nam bardzo miło, że praca 
naszej Kancelarii została doceniona 

przez kapitułę rankingu, ale szczerze 
najbardziej nas cieszy opinia klien-
tów, którzy zadowoleni z usług pole-
cają nas swoim znajomym. Dlatego 
pozostaję do Państwa dyspozycji i 
zapraszam do kontaktu ze mną i eks-
pertami Kancelarii.

Marki, 23 marca 2015 r.

Tadeusz Skłodowski                                                                          
Prezes Zarządu

Kancelaria Podatkowa 
Skłodowscy

mgr Anna 
Susidko
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Wyrób i sprzedaż materiałów bu-
dowlanych – E. Kalicki Ogrodze-
nia, pustaki, bloczki, kręgi EKO i 
inne Atrakcyjne ceny!!! Klembów, 
ul. Gen. Żymierskiego 98, tel. (22) 
799-93-89;  604-555-651 

Usługi hydrauliczne w pełnym za-
kresie,miedź,plastik, pcv, stal tel. 
606-912-289

„ B O -
FOTO” 
f o t o -

grafi a ślubna, „Oddaje emocje i 
zatrzymuje cudowne chwile, któ-
re warto pamiętać...” tel. 501 352 
753, www.bofoto.pl Haki, tłumiki,mechanika, Zielon-

ka, tel. (22) 761-10-26

Naprawa obuwia, napy, szycie, 
Wołomin, ul. Kościelna róg Reja-
(vis-a-vis ZUS),tel. 603-364-506  

Pomoc komputerowa, szeroki zakres 
usług. Dojaz do klienta. Tanio! Tel. 
791 345 388

Sprzedaż mebli, komplety wy-
poczynkowe, stoły, krzesła, itp. 
Kobyłka ul. Długosza 4. tel. 503-
983-738 

Sprzedam działkę budowlaną 
w Tłuszczu o pow. ok. 2100 m2 
(30x70m) dwustronny dojazd, 
możliwość podziału, media: wodo-
ciąg, gazociąg, linia energetyczna, 
droga asfaltowa. Tel: 694-759-987

OGŁOSZENIA DROBNE
KUPIĘ - SPRZEDAMUSŁUGI

Ogrodzenia betonowe, metalowe 
i panelowe. Sprzedaż i montaż, 
szybko i solidnie, tel.: 600-551-
008; 502-381-948

Tok-frez Toczenie, frazowanie, 
ostrzenie narzędzi CNNC, TIG, 3D, 
koła zębate Tok-frez, Wołomin, ul. 
Łukaszewicza 7 tel. (22) 787-61-80 

Zbliża się koniec sezonu piłkarskiego 2014/2015. Można już dzisiaj na kilka kolejek przed zakończeniem sezo-
nu, pokusić się o podsumowanie tego, co za nami i tego, czego nie dokończyli jeszcze piłkarze. 

Lider powiatu w piłce nożnej, 
pierwszoligowy Dolcan Ząbki kolej-
ny, siódmy już sezon utrzymuje się w 
górnej części tabeli, nie przejawiając 
jednak chęci awansu do Ekstraklasy. 
Jest to podyktowane troską o kondy-
cję fi nansową klubu. W najwyższej 
klasie rozgrywkowej stadion musiał-
by spełniać dodatkowe (kosztowne) 
kryteria. Mam tu na myśli oświe-
tlenie, odpowiednie zabezpieczenie 
płyty boiska, ilość miejsc na trybu-
nach itp. Myślę, że pierwsza liga speł-
nia oczekiwania zarówno piłkarzy, 
jak i kibiców. 

Drugą drużyną w hierarchii roz-
grywek jest występujący w IV lidze 
Huragan Wołomin. Chociaż w se-
zonie 2013/2014 występował w roz-
grywkach III ligi, to w roku bieżącym 
jego powrót do tej strefy rozgrywko-
wej jest mało prawdopodobny. 

Liga okręgowa Mazowieckiego 
Związku Piłki Nożnej grupa War-
szawa I, to Bóbr Tłuszcz i Dolcan II 
Ząbki. Zespół z Tłuszcza znajduje 
się w środku tabeli i nie grozi mu 

spadek, ani awans z grupy. Rezerwy 
Ząbek natomiast mogą awansować 
do IV ligi i być silnym zapleczem dla 
pierwszoligowca.

W klasie A grupy Warszawa I wy-
stępuje aż siedem drużyn z powia-
tu Wołomin. Są to: Marcovia 2000 
Marki, Mazur Radzymin, Wicher 
Kobyłka, Korona Jadów, Huragan II 
Wołomin, GKS Dąbrówka i Rządza 
Załubice. Na 14 drużyn walczących 
w tej klasie tylko Marcovia ma szanse 
na awans do ligi okręgowej. O pierw-
sze miejsce w grupie walczy z dwie-
ma drużynami z Warszawy.

Pozostałe jedenastki z powiatu 
Wołomin w roku przyszłym grać 
będą nadal w przedostatniej grupie, 
struktur Związku Piłki Nożnej. Nie 
możemy pominąć klasy B. W grupie 
Warszawa I występują rezerwy Ma-
zura II Radzymin, zaś w grupie War-
szawa III rezerwy Marcovii II 2000 
Marki. Obie bez szans na awans. 
Jako ciekawostkę trzeba dodać, że w 
grupie Warszawa I występuje war-
szawska drużyna o nazwie Coco 
Jambo.  Zajmując ostatnie miejsce 

w tabeli, nic sobie nie robi z przegra-
nej na wyjeździe z liderem grupy, w 
pierwszym meczu sezonu 2014/2015 
-  1:17, czy też w drugim meczu jesie-
ni u siebie, z czwartą drużyną grupy -  
2:12. W przedostatnim meczu jesieni 
wygrywa u siebie z przedostatnią w 
tabeli drużyną 8:4. I to się nazywa 
przyjemność gry w piłkę nożną.

W Mazowieckim Związku Piłki 
Nożnej najniższą klasą rozgrywkową 
jest klasa B. Inaczej przedstawia się 
to w skali całej Polski. Podkarpacki, 
Małopolski, Śląski, Dolnośląski i Lu-

buski ZPN posiadają jeszcze klasę C, 
zaś w Podlaskim  ZPN najniższą kla-
są rozgrywek jest klasa A. 

Podsumowując. W przyszłym 
sezonie 2015/2016 w powiecie Wo-
łomin będziemy mieć jedną druży-
nę w I lidze, prawdopodobnie dwie 
drużyny w IV lidze, być może dwie 
w lidze okręgowej (V liga), sześć w A 
klasie i dwie w klasie B. Czy to dużo, 
czy mało, pozostawiam ocenie kibi-
ców… Ryszard Węsierski

To trofeum ufundowano dla zwycięzcy I edycji Międzynarodowego 
Turnieju Piłkarskiego Młodzieży Szkolnej w 2010 roku. Wówczas jednak, 
w obliczu tragicznej katastrofy lotniczej w Smoleńsku, turniej odwołano. 
Ale puchar z wygrawerowaną datą „2010” pozostał i od tamtej pory trak-
towany jest jako przechodni. W kolejnych latach trafi ał on niezmiennie w 
ręce młodych piłkarzy z St. Peter the Apostle High School z Clydebank w 
Szkocji. Aż nareszcie po kliku latach, w IV edycji tego Turnieju udało się 
go odebrać niepokonanym wcześniej Szkotom. Dokonała tego reprezen-
tacja Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II.

W tym roku w rozgrywkach wzię-
ło udział aż 16 zespołów z 7 krajów: 
Białorusi, Czech, Litwy, Niemiec, 
Szkocji, Ukrainy i oczywiście z Polski. 
Ząbki wystawiły aż 9 drużyn: Szkoła 
Podstawowa nr 1 – 2 zespoły, Szkoła 
Podstawowa nr 2 – 2 zespoły,  Szko-
ła Podstawowa nr 3, Publiczne Ka-
tolickie Gimnazjum oraz Publiczne 
Gimnazjum nr 1, które wystawiło aż 
3 zespoły. Zagraniczne drużyny były 
głównie ze szkół polonijnych (Biało-
ruś, Czechy, Litwa i Ukraina), ale nie 
tylko. Z Haren przyjechali sami Niem-
cy, a z Clydebank koło Glasgow 2 dru-
żyny Szkotów.

Ogromnym zaskoczeniem było 
wyeliminowanie dwóch drużyn 
szkockich już w fazie rozgrywek eli-
minacyjnych. Takiego przebiegu nikt 
się nie spodziewał, a najmniej sami 
Szkoci, którzy wprawdzie pokazali 
ładny futbol, ale zabrakło im skutecz-
ności i może odrobiny szczęścia. Tym 
razem lepszymi zespołami okazali się:

I reprezentacja Publicznego Gim-
nazjum nr 1 im. Jana Pawła II w 
Ząbkach – 1 miejsce, drużyna Pro-
gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w 
Wilnie (Litwa) – 2 miejsce, zespół 
Piłkarskiego Klubu FC NEMAN – 
Grodno (Białoruś) – 3 miejsce, zespół 
z GymnasiumHaren (Ems) w Haren 
(Niemcy) – 4 miejsce.

Za najlepszego zawodnika IV Tur-
nieju sędziowie uznali Kiryła Kirkic-
kiego z Białorusi, a najlepszym bram-
karzem okazał się Andrzej Babalis z 
Litwy.

Poziom, zwłaszcza w fazie fi nało-
wej, był już bardzo wyrównany, więc 
mecze były zacięte i mogliśmy oglą-

dać sportowe widowisko na wysokim 
poziomie. Zawodnicy zachowywali 
się poprawnie – nie było brutalności i 
osobistej agresji. Twarde starcia, które 
się zdarzały były wyłącznie efektem 
nieustępliwej gry. 

Piękny turniej przeszedł do historii, 
a wywalczony puchar ozdobi szkolną 
gablotę trofeów sportowych Publicz-
nego Gimnazjum nr 1, które było 
organizatorem takiego turnieju mię-
dzynarodowego już po raz kolejny z 
inicjatywy dyrektora Karola Małolep-
szego. Turniej rozegrano w dniach od 
16 do 18 kwietnia 2015 roku na szkol-
nym „Orliku” przy ul. Harcerskiej. 
Dyplomy i trofea wręczył zawodni-
kom burmistrz Robert Perkowski.

Dodatkową atrakcją na zakoń-
czenie, tego piłkarskiego święta był 
dodatkowy mecz towarzyski Polska 
– Szkocja, rozegrany pełnymi skła-
dami na murawie głównego boisku 
ząbkowskiego Dolcanu. Szkoci do-
kładali usilnych starań, aby zrewanżo-
wać się za niepowodzenie w turnieju. 
Jednakże gimnazjaliści z ząbkowskiej 
„jedynki”, byli świetnie przygotowani 
i udało im się kilkakrotnie ulokować 
piłkę w bramce przeciwnika. Szkoci 
zeszli pokonani z rezultatem 0-3, ale 
mimo porażki byli bardzo zadowoleni 
z przyjazdu do Polski. I podobnie jak 
inni goście zza granicy już zapowie-
dzieli swój udział w kolejnej edycji 
turnieju – za rok.

Po zmaganiach turniejowych za-
graniczna młodzież odwiedziła pałac 
w Chrzęsnem. 

Jacek Pływaczewski
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Jak słusznie zauważył obie kwestie 
łączą się z problemem wyboru kie-
runku kształcenia przez młodych lu-
dzi. Poradzenie sobie z tymi proble-
mami wymaga współpracy na wielu 

płaszczyznach. Aby pewne procesy 
mogły się udać potrzeba współpracy. 
Między samorządami oraz samorzą-
dów z biznesem.

Słowa te trafi ły na podatny grunt, 

ponieważ na spotkaniu oprócz licz-
nie reprezentowanych przedsię-
biorców obecni byli przedstawicie-
le władz samorządowych - Janusz 
Werczyński, przewodniczący Rady 
Powiatu, Kazimierz Rakowski, sta-
rosta wołomiński, Elżbieta Radwan, 

burmistrz Wołomina, Paweł Bed-
narczyk, burmistrz Tłuszcza, Rafał 
Mathiak, wójt Klembowa oraz Piotr 
Orzechowski, wójt Strachówki. Z 
kolei wicepremierowi towarzyszył 
Adam Jarubas, marszałek wojewódz-
twa świętokrzyskiego.

Podczas spotkania Janusz Piecho-
ciński uroczyście wręczył siedmiu 
fi rmom z powiatu wołomińskiego 
Odznakę Honorową za zasługi dla 
gospodarki Rzeczypospolitej Pol-
skiej. 

8 SAMORZĄD I POLITYKA

Dokończenie tekstu ze str. 1

Dokończenie tekstu ze str. 1

Wiodącym tematem spotkania 
była droga 634, prowadząca od 
Warszawy przez Ząbki, Wołomin, 
Tłuszcz. Ogłoszony został przetarg 
na wykonanie dokumentacji. Będzie 
to droga jednojezdniowa z poszerzo-
nymi skrzyżowaniami. Wicestarosta 
wołomiński Adam Łossan podkre-
ślił, że dla powiatu wołomińskiego 
ważne są trzy główne kierunki ko-

munikacyjne: droga S8 – szlak ko-
munikacyjny, którym swobodnie bę-
dzie można dojechać do Warszawy, 
linia kolejowa oraz droga nr 634, łą-
cząca wiele gmin powiatu wołomiń-
skiego z Warszawą . Przedstawiciele 
władz samorządowych podkreślali 
także potrzebę zwrócenia uwagi na 
sytuację na drogach wojewódzkich 
634 i 636, gdzie ze względu na dużą 

ilość wypadków, w tym śmiertel-
nych, niezbędne jest wybudowanie 
ciągu pieszo – rowerowego.

Poruszono także sprawę m.in. bu-
dowy zbiornika retencyjnego oraz 
możliwości wykorzystania środków 
zewnętrznych fi nansujących oma-
wiane zadania inwestycyjne.  

RW

Szpital to odwieczny problem władz powiatowych. Kolejne władze niby go dostrzegały jednak nie wprowadza-
ły odważnych planów naprawczych, co w konsekwencji prowadziło do narastania problemów zamiatanych pod 
dywan. Zła, pogłębiająca się sytuacja fi nansowa potęgowała też spadek jakości świadczonych usług, a co za tym 
idzie, standard pracy i opinię o najbliższym nam szpitalu, a w szczególności Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

To właśnie temat Szpitala Powiato-
wego w Wołominie, a w szczególno-
ści Szpitalnego Oddziału Ratunko-
wego zdominował ostatnie spotkanie 
starosty z burmistrzami i wójtami 
powiatu wołomińskiego. Dyrektor 
szpitala Andrzej Gruza przedstawił 
najpilniejsze potrzeby inwestycyjne, 
a wśród nich budowę nowej siedziby 
SOR przylegającej do głównego bu-

dynku od bramy wjazdowej,  a także 
remont powierzchni po byłej Stacji 
Dializ. Z pilnych potrzeb wymienił 
również powiększenie oddziału neu-
rologii, lądowisko dla SOR, informa-
tyzacja oraz poprawienie warunków 
na dwóch oddziałach chorób we-
wnętrznych.

Potrzebę inwestycji w SOR pod-
kreśliła również Anna Janus-Mło-

dawska, kierownik SOR, obrazując 
liczbę przyjmowanych pacjentów, 
warunki lokalowe oraz sprzętowe. 
Zaznaczyła, iż brakuje m.in. sali ob-
serwacyjnej dla pacjentów z kro-
plówkami, obszaru resuscytacyjne-
go, a także co ważne, powierzchni 
przeznaczonej dla dzieci. Wskazała 
również potrzeby w zakresie wypo-
sażenia oddziału ratującego życie.

Dyrekcja Szpitala zaapelowała do 
samorządowców o włączenie się w 
akcję wyposażania szpitala w sprzęt. 
Starosta Kazimierz Rakowski zade-
klarował wygospodarowanie już w 
tym roku 200 – 300 tys. zł na zakup 
sprzętu, o ile wszystkie gminy będą 
wspierać tę akcję, prosząc jednocze-
śnie o określenie wysokości środ-
ków, jakie gminy mogą przeznaczyć 
na zakup sprzętu.

Czy akcja odniesie sukces i samo-
rządowcy zjednoczą się we wspól-
nym działaniu na rzecz szpitala? W 
końcu z jego usług korzystają miesz-
kańcy wszystkich gmin, a takie suk-
cesywne zakupywanie niezbędnego 
sprzętu w jakimś stopniu będzie 
poprawiało sytuację, co wydaje się 
dobrym, pierwszym krokiem.

Wiadomo jednak, że jednostka 
ta potrzebuje ogromnego zastrzyku 
fi nansowego, ale też mądrych, ra-
cjonalnych i efektywnych działań w 
zarządzaniu i negocjowaniu umów 
a także współpracy różnych insty-
tucji, oraz pozyskiwania zarówno 
zewnętrznych środków, jak i specja-

listycznego sprzętu. Istotne jest to, że 
rękawica została podjęta. Pierwsze 
kroki poczynione, co już jest nie-
zwykle ważne. Jak będzie dalej, czas 
pokaże. Miejmy nadzieję, że ktoś w 
końcu upora się z tym odwiecznym 
problemem, gdyż oczekiwania spo-
łeczności w tym zakresie są duże. 
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