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Obrady samorządowej komisji Sejmu RP

21 listopada, w jednej z najnowocześniejszych szkół w Polsce, czyli ząbkowskiej Szkole Podstawowej Nr 3  odbyło się I Walne 
Zebranie Związku Samorządów Polskich, podczas którego wybrano zarząd. Na funkcję prezesa jednogłośnie wybrano bur-
mistrza Ząbek Roberta Perkowskiego oraz pozostałych członków zarządu, do którego weszli: Dawid Przemysław Chrobak, 
Lucjusz Nadbereżny, Mariusz Chrzanowski, Maksym Gołoś, Dariusz Stefaniuk oraz Patryk Demski.

W dn. 21 listopada 2017 r. w radzymińskim urzędzie na zaproszenie władz gminy odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP. Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński, przewodniczący 
Rady Miejskiej Krzysztof Dobrzyniecki i starosta wołomiński Kazimierz Rakowski przedstawili parlamentarzystom najważ-
niejsze osiągnięcia i wyzwania, które stoją przed radzymińskim samorządem. Po raz pierwszy Komisja Sejmu RP obrado-
wała w Radzyminie.

Salini nadal będzie realizować prace. Inwestor motywuje Włochów, 
by puścić ruch 15 grudnia.

W tym tygodniu pojawiła się groźba 
zerwania umowy z Salini, jednym z wy-
konawców obwodnicy Marek. Do reali-
zacji tego scenariusza nie doszło.

- Kontrakt jest nadal realizowany. Ze 
swej strony robimy wszystko, by zmo-
bilizować wykonawców, aby ruch został 
puszczony około 15 grudnia. Staramy się 
także im pomóc m.in. w rozmowach z 
podwykonawcami czy w kwestii odbio-
rów – informuje Jan Krynicki, rzecznik 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad.

Scenariusza polegającego na zerwa-

niu umowy obawiał się burmistrz Jacek 
Orych.

- To mogłoby spowodować jeszcze 
większym opóźnieniem robót - tłuma-
czy samorządowiec.

Podkreśla, że wielu mieszkańców 
oczekuje jak najszybszego oddania trasy 
do użytku. 

- To jedyny sposób, by uwolnić Marki 
od tranzytu - dodaje Jacek Orych.

Włoskie Salini realizuje budowę od 
wezła Marki do węzła Kobyłka (8 km). 
Wartość prac to 331,6 mln zł.             TM

Dokończenie str. 3

- Dziękuję za zaufanie, którym zostałem obdarzony. Jako samorządowcy wiemy jak ważne jest, aby samorządy miały wspólne 
stanowisko w różnych sprawach i mogły je skutecznie prezentować przed rządem czy innymi instytucjami życia publicznego. A 
dzięki temu w jeszcze większym stopniu  dbać o sprawy lokalne. Podjąłem się tego wyzwania bo wiem, że być samorządowcem to 
nie jest zwykła praca, to jest po prostu służba – powiedział tuż po wyborze prezes Związku Samorządów Polskich, burmistrz Ząbek 
Robert Perkowski.

Wśród honorowych gości znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w osobie dyrektora Marcina Mazurka 
oraz dyrektor  Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego Iwony Wieczorek.

Dokończenie str. 4

Głównym tematem spotkania były informacje na temat współpracy samorządu terytorialnego i podmiotów gospodarczych 
na przykładzie gminy Radzymin. Oprócz osiągnięć w tym obszarze burmistrz Krzysztof Chaciński i przewodniczący Rady Miej-
skiej w Radzyminie Krzysztof Dobrzyniecki przedstawili parlamentarzystom w skrócie szereg innych sukcesów gminy, takich jak 
wystarczająca ilość miejsc w przedszkolach, Bon Malucha i efektywność pozyskiwania dofi nansowań z funduszy europejskich i 
innych źródeł zewnętrznych.
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Dokończenie tekstu ze str. 1

3SAMORZĄD

Związek Samorządów Polskich to nowa organiza-
cja mająca na celu zrzeszanie jednostek samorządu 
terytorialnego wszystkich szczebli (gmin, powiatów 
i województw). I to jest nowość. Dotychczasowe 
ogólnopolskie stowarzyszenia zrzeszały albo jedynie 
same miasta, oddzielnie gminy wiejskie i osobno 
powiaty. Według przedstawicieli Związku Samo-
rządów Polskich wspólna reprezentacja wszystkich 
szczebli samorządów może być skuteczniejsza, bo 
samorządy mają wiele wspólnych płaszczyzn dzia-
łania.

Głównym celem Związku jest reprezentacja sa-
morządów w kontaktach z administracją rządową 
poprzez prezentację wspólnych spraw.

- Związek Samorządów Polskich powstał po to, 
żeby samorządy mogły reprezentować środowisko, 
chcemy być partnerami rządu i innych instytu-

cji, które kształtują funkcjonowanie samorządów, 
a jednocześnie nasze działanie chcemy opierać o 
wartości katolickiej nauki społecznej – powiedział 
przewodniczący Walnego Zgromadzenia Sławomir 
Wojciech Żukowski.

Do Ząbek przybyli przedstawiciele m.in.: To-
maszowa Lubelskiego, Zakliczyna, Powiatu Prusz-
kowskiego, Białej Podlaskiej, Łomża, Wieniawy, 
Wysokiego Mazowieckiego, Tarnawatki, Gnojnika, 
Tomaszowa Mazowieckiego, Stalowej Wola, Powia-
tu Przysuskiego, Odrzywołu, Potworowa, Pelplina, 
Ostrołęki, Rypina.

Na zakończenie goście mieli okazję zwiedzić 
szkołę, a także podpatrzeć jak w szkole wykorzy-
stywana jest nowa technologia i wdrażany projekt 
nauki programowania.
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Dokończenie tekstu ze str. 1

Burmistrz zaprezentował szacownym 
gościom strategię gminy Radzymin we 
współpracy z przedsiębiorcami, którzy 
już działają na tym terenie, oraz z nowy-
mi inwestorami. Misją gminy Radzymin 
jest bycie najlepszym miejscem do pro-
wadzenia biznesu po tej stronie Warsza-
wy. Gmina prowadzi szereg działań, aby 
wdrażać ten cel w życie – obniża podatki, 
stosuje preferencje podatkowe na ob-
szarze Emilianowa w rejonie trasy S8, 
modernizuje miejscowe plany zagospo-
darowania terenu, buduje infrastrukturę 
pod media i internet szerokopasmowy, 
a także tworzy płaszczyzny współpra-
cy z biznesem, takie jak Radzymińskie 
Spotkania Biznesu, inicjatywa 3areas.pl, 
program partnerski Radzymińskiej Kar-
ty Mieszkańca czy udział w programie 
promocji eksportu w ramach ZIT WOF 
„Grow with Greater Warsaw”.

Partnerska współpraca samorządu i 
podmiotów gospodarczych została za-
prezentowana na przykładzie fi rmy Co-
ca-Cola HBC Polska, której największy 
zakład produkcyjny w Polsce znajduje się 
właśnie w Radzyminie. Firmę reprezen-
towała p. Katarzyna Borucka, dyrektor 
ds. korporacyjnych Coca-Cola HBC Pol-
ska. Wśród zaproszonych gości na sali 
byli obecni również przedstawiciele no-
wych inwestorów w gminie Radzymin: 
Mercedes Benz Warszawa i Panattoni.

Mówiąc o wyzwaniach, które stoją 
przed gminą Radzymin i wieloma in-
nymi samorządami, włodarze gminy i 
powiatu zwrócili uwagę posłów m.in. 
na potrzebę zwiększenia nakładów na 
bezpieczeństwo, w tym na konieczność 
budowy nowego komisariatu Policji w 
Radzyminie i więcej etatów w Policji, na 
regulacje dotyczące rekultywacji wyro-

bisk, które pozwoliłyby szybciej rozwią-
zywać problemy takie jak w Mokrem, 
czy na potrzebę nowego prawodawstwa, 
pomogłoby lepiej regulować stosunki 
wodne i utrzymywać lokalną infrastruk-
turę melioracyjną.

Posłowie zapoznali się także z podsta-
wowymi informacjami o gminie oraz z 
najważniejszymi zagadnieniami lokalnej 
polityki społecznej i głównymi wskaźni-
kami fi nansowymi gminy. 

W dyskusji głos zabrali posłowie re-
prezentujący w Sejmie ziemię radzy-
mińską oraz powiaty wołomiński i legio-
nowski: Piotr Uściński i Jan Grabiec. Po 
zakończeniu posiedzenia posłowie od-
wiedzili zakład Coca-Cola HBC Polska 
w Radzyminie, gdzie zwiedzili część pro-
dukcyjną, zapoznali się z rozwiązaniami 
energetycznymi i gospodarką wodno-
-ściekową fi rmy.

Zarząd Powiatu Wołomińskiego przyjął projekt budżetu na 2018 rok. W planie 
jest przeznaczenia aż 39 milionów złotych na inwestycje! 

Projekt zakłada dochody w wysokości 192 mln złotych oraz wydatki na poziomie 
206 mln złotych. Do najważniejszych zaplanowanych inwestycji należą:
• Przebudowa wraz z rozbudową ul. Dworkowej w Kobyłce i budowa ul. Głównej w 

Markach 2 340 000 zł
• Projekt i budowa drogi w Starowoli, gm. Jadów - 760 000 zł
• Przebudowa ulic Kochanowskiego i Drewnickiej, gm. Ząbki - 1 421 776 zł
• Przebudowa drogi Turów - Leśniakowizna - Majdan w Wołominie - 3 556 762 zł
• Przebudowa al. Armii Krajowej - 700 000 zł
• Przebudowa skrzyżowaniu w msc. Małopole, gm. Dąbrówka - 1 760 000 zł
• Przebudowa ul. Wileńskiej w Wołominie - 1 800 000 zł
• Rozbudowa drogi powiatowej nr 4316W od ronda w Majdanie do drogi woje-

wódzkiej 634 - 1 400 000 zł
• Dotacja celowa dla gminy Marki na zadanie pn. rozbudowa drogi powiatowej w 

ulicy Sosnowej i Kościuszki - 2 506 614 zł
• Renowacja zabytkowego budynku LO w Radzyminie - 986 020 zł

Cały dokument dostępny jest na stronie internetowej starostwa.

Podczas XI Mazowieckiego Kongresu Rozwoju Obszarów Wiejskich Burmistrz 
Tłuszcza Paweł Bednarczyk w imieniu Sołtysa Jarzębiej Łąki Włodzimierza Romań-
skiego odebrał główną nagrodę o wartości 5 tys. zł przyznaną w konkursie na "Najak-
tywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich- Sukcesy widać po sąsiedz-
ku". 

Serdecznie gratulujemy wyróżnienia i życzymy kolejnych sukcesów oraz sił do po-
dejmowania działań na rzecz zarówno sołectwa, jak i całej Gminy Tłuszcz.

W dniu 21 listopada 2017 roku obchodziliśmy Dzień Pracowników Socjalnych. Z tej okazji nasi pracownicy mieli zaszczyt 
uczestniczyć w uroczystości, która odbyła się w Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości „Fabryczka” w Wołominie. 

Spotkanie miało na celu podkreślenie 
wkładu pracowników pomocy społecz-
nej w budowanie nowej jakości życia 
mieszkańców powiatu wołomińskiego. 
Starosta Powiatu Wołomińskiego Kazi-

mierz Rakowski oraz jego zastępca wrę-
czyli wyróżnienia pracownikom, którzy 
z zaangażowaniem i poświęceniem dzia-
łają na rzecz swoich mieszkańców. Do-
ceniono również pracowników Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Tłuszczu. Wyróż-
nienia otrzymali kierownik Pani Kata-
rzyna Rostek oraz pracownik socjalny 
Błażej Michalczyk.
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Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce zaprasza czytelników do udziału w internetowym konkursie: 

Czy znasz tę postać literacką?
W każdy czwartek ukazuje się na stronie Biblioteki fragment powieści opisujący głównego bohatera, 

zadaniem uczestników konkursu jest odgadnięcie co to za postać. 
Prawidłowej odpowiedzi należy udzielić osobiście w MBP Kobyłka – w wypożyczalni dla dorosłych. 

Na pierwszą osobę z prawidłową odpowiedzią czeka drobny upominek. 

Zapraszamy!

WWW.WIADOMOSCIPW.PL
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W piątek 24 listopada wicestarosta wołomiński Adam Łossan złożył wizytę rek-
torowi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie prof. dr. hab. Markowi Rockiemu. 
Tematem spotkania było m.in. objęcie przez SGH patronatem naukowym Zespołu 
Szkół Ekonomicznych w Wołominie. 

Brawo Wy! W czwartek mogliśmy osobiście podziękować laureatom i fi nalistom konkursu "Fontanna marzeń".

Od samego rana w Wodociągu Ma-
reckim i Mareckim Ośrodku Kultury 
im. Tadeusza Lużyńskiego trwały go-
rączkowe przygotowania. W czwartek 
nad ranem szykowaliśmy się do wrę-
czenia nagród i wyróżnień w konkursie 
plastycznym „Fontanna marzeń”, który 
ogłosiły wspólnie miejska spółka oraz 
urząd miasta. Zadaniem uczniów szkoły 
podstawowej było narysowanie, namalo-
wanie lub wyklejenie placu miejskiego, 
który powstanie przy ul. Sportowej, a 
którego centralnym punktem będzie ze-
spół wodnych atrakcji. Temat cieszył się 
wzięciem, bo otrzymaliśmy ponad 300 
prac! 13 z nich trafi ło do kalendarza wy-
danego na 2018 r. wspólnie przez Wodo-
ciąg Marecki i Urząd Miasta Marki. Nie 
zazdrościliśmy jurorom, bo wybrać te 
najlepsze z takiej liczby nie było łatwym 
zadaniem.

W czwartek mieliśmy okazję uho-
norować laureatów i wyróżnionych w 
gościnnych progach MOK przy Fabrycz-

nej. Największa sala ośrodka kultury wy-
pełniła się po brzegi. To dla organizatora 
największa nagroda, gdy widzi taką fre-
kwencję i takie zaangażowanie!

Punktualnie o 11.00 gości powitała 
Aleksandra Jankowska, dyrektor MOK, 
następnie głos zabrał Kajetan Paweł 
Specjalski, dyrektor zarządu Wodociągu 
Mareckiego.

- Takie plastyczne konkursy urzą-
dzamy od 2011 r. W tym roku po raz 
pierwszy zrealizowaliśmy go wspólnie z 
ratuszem. W ten sposób, dzięki Waszym 
pracom, promujemy nasze miasto, a tak-
że markową wodę. Wasze kalendarze 
wiszą w wielu instytucjach, z którymi 
współpracujemy. Są dla naszych partne-
rów bardzo pozytywnym zaskoczeniem 
– mówi Kajetan Paweł Specjalski, dyrek-
tor Wodociągu Mareckiego.

Burmistrz Jacek Orych przypomniał, 
że trwa drugi przetarg na wyłonienie 
wykonawcy placu przy Sportowej. Do 

pierwszego nie zgłosiła się żadna fi rma.
- Będzie to miejsce spotkań, zabawy i 

radości. Znajdą tam się m.in. fontanna, 
park linowy, siłownia plenerowa, rol-
kostrady. Mam nadzieję, że tym razem 
uda nam się wyłonić wykonawcę i latem 
przyszłego roku zaprosimy Was na Spor-
tową – mówił burmistrz.

Kolejną częścią czwartkowego spotka-
nia było wręczenie nagród i wyróżnień. 
Otrzymało je ponad 100 osób. Na zwy-
cięzców konkursu (w dwóch kategoriach 
wiekowych) czekały hulajnogi. Dzieci 
mogły się wykazać artystyczne. W kilku 
grupach przygotowywały plakaty, pro-
mujące markową wodę.

- Serdecznie dziękujemy dzieciom, 
nauczycielom i rodzicom za przybycie. 
Widząc, jaką radość sprawił Wam udział 
i pomoc w konkursie, możemy obiecać, 
że będą kolejne – mówi Anna Sołoninko 
z Wodociągu Mareckiego.

TM

W dniu 28 listopada 2017 roku w Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Krasnala 
Hałabały w Kobyłce nastąpiło rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu pla-
stycznego „Matematyka z wyobraźnią”. Konkurs cieszył się bardzo dużym zain-
teresowaniem, wzięły w nim udział 32 przedszkola z całej Polski. Wpłynęło 105 
prac. Uczestnicy wykorzystali materiał przyrodniczy do wizualizacji treści mate-
matycznych.

Oceny prac dokonała komisja w 
składzie:
• Joanna Oniszk - dyrektor przedszkola 
• Mariola Kacprzak - plastyk  z Miej-

skiego Ośrodka Kultury w Kobyłce
• Emilia Buczyńska - Kołodziejek - 

kierownik Wydziału Komunikacji 
Społecznej i Promocji Urząd Miasta 
Kobyłka
 Ze względu na fakt, iż na konkurs 

nadesłanych zostało wiele przepięknych 
i ciekawych prac, Komisja Konkursowa 
miała niełatwe zadanie. Oceniający brali 
pod uwagę zgodność z tematyką kon-
kursu, samodzielność wykonania pracy, 
estetykę, ciekawą formę, pomysłowość, 
oryginalność  oraz różnorodność wyko-
rzystanych materiałów przyrodniczych.

Ostatecznie, po długich dyskusjach 
i naradach Komisja przyznała większą 
liczbę nagród i wyróżnień niż przewidy-
wał regulamin.

 Jury przyznało uczestnikom nastę-
pujące miejsca :

 I miejsca: Izabela Domin z Dynowa
II miejsca: Małgorzata Goszczycka z 

Radzymina
III Miejsce: Michał Skiba z Żarków 

Wielkich

Prace wyróżnione:
Filip Ostaszewski z Białegostoku, 

Julian Lasecki z Kobyłki, Aleksaner 
Marciniak z Pleszewa, Szymon Sobstyl 
z Kobyłki

Wszystkim uczestnikom składamy 
serdeczne gratulacje i podziękowania za 
piękne i interesujące prace. Nauczycie-
lom dziękujemy za zachęcenie i przygo-
towanie młodych artystów do udziału w 
konkursie.
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15 listopada 2017 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica odbył się fi nał XI powiatowego Konkursu 
Wiedzy z Przedsiębiorczości. Hasło przewodnie konkursu to: "e-Powiat". Patronat nad konkursem objęli: Starosta Wołomiń-
ski i Mazowiecki Kurator Oświaty. Konkurs był realizowany w dwóch kategoriach: wiedzy i prezentacji multimedialnych, 
którym przyświecało hasło: "Lokalna przedsiębiorczość - droga rozwoju powiatu wołomińskiego". 

1. Konkurs prezentacji multimedial-
nych został rozstrzygnięty w dwóch 
kategoriach:

A) Ścieżka kariery zawodowej do-
wolnie wybranej osoby związanej z 
Powiatem Wołomińskim-szkoły gim-
nazjalne/podstawowe. Nagrody otrzy-
mali:

I miejsce – Jan Osiejewski (Szkoła 
Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integra-
cyjnymi im. Marynarki Wojennej RP w 
Wołominie);

II miejsce – Wiktoria Królik (Gimna-
zjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w 
Radzyminie);

III miejsce – Weronika Sontowska 
(Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej 
RP w Wołominie).

B) Zarys biznesplanu własnej kon-
cepcji biznesowej możliwej do wyko-
rzystania w praktyce, szkoły ponad-
gimnazjalne. Nagrody otrzymali:

I miejsce – Natalia Bohatyrowicz (Ze-
spół Szkół Ekonomicznych im. Stanisła-
wa Staszica w Wołominie);

II miejsce – Aneta Michalik oraz 
Martyna Kwiatkowska (Zespół Szkół 
Ekonomicznych im. Stanisława Staszica 
w Wołominie);

III miejsce – Magdalena Perzanowska 
(Zespół Szkół w Tłuszczu) oraz Aleksan-
dra Powała (Zespół Szkół Ekonomicz-
nych im. Stanisława Staszica w Wołomi-
nie).

Do konkursu z zakresu prezentacji 
multimedialnych przystąpiła 1 szkoła 
podstawowa, 1 szkoła gimnazjalna oraz 
4 szkoły ponadgimnazjalne. W efekcie 
wpłynęło 18 prac, z czego 15 to prace 
wykonane przez uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych.

2. Konkurs Wiedzy z Przedsiębior-
czości dla Szkół Ponadgimnazjalnych 
był rozgrywany w dwóch etapach:

• etap szkolny odbył się w szkołach i ko-
misje szkolne wyłoniły po trzech lau-
reatów z największą liczbą punktów, 
którzy zakwalifi kowali się do fi nału,

• etap powiatowy (fi nał) odbył się 15 
listopada 2017 roku w Zespole Szkół 
Ekonomicznych im. Stanisława Sta-
szica w Wołominie.
W rywalizacji wzięło udział 599 

uczniów z 9 szkół ponadgimnazjalnych 
zaś w eliminacjach powiatowych (fi nale) 
uczestniczyło 25 osób – najlepsi z nich. 
Komisja składająca się z nauczycieli 
podstaw przedsiębiorczości uczących 
w szkołach ponadgimnazjalnych wyło-
niła zwycięzców:

I miejsce – Kacper Mróz (Zespół 
Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskie-
go w Tłuszczu);

II miejsce – Patryk Byczyński (Li-
ceum Ogólnokształcące im. Bitwy War-
szawskiej 1920 roku w Urlach);

III miejsce – Sebastian Dybkowski 
(Zespół Szkół im. Prezydenta I. Mościc-
kiego w Zielonce) oraz Rafał Młynarczyk 
(Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stani-
sława Staszica w Wołominie).

Wyróżnienia uzyskali:
• Martyna Jędrysiak (I Liceum Ogólno-

kształcące im. Wacława Nałkowskiego 
w Wołominie),

• Magdalena Nowotka (Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Łochowie),

• Cezary Stefaniak (Zespół Szkół Eko-
nomicznych im. Stanisława Staszica w 
Wołominie).
Uroczyste wręczenie nagród ufundo-

wanych przez Powiat Wołomiński dla 
uczestników obu kategorii konkursu 
odbyło się 23 listopada 2017 r. podczas 
organizowanej w Zespole Szkół Ekono-
micznych im. Stanisława Staszica w Wo-
łominie III Konferencji Naukowej: „Jak 
być osobą przedsiębiorczą w Polsce?”.

Małgorzata Wieczorek

23 listopada 2017 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica 
w Wołominie odbyła się III Konferencja Naukowa pod hasłem "Jak być osobą 
przedsiębiorczą w Polsce?" zorganizowana przez Zespół Szkół Ekonomicznych 
im. Stanisława Staszica we współpracy z Fundacją ODA. Patronat honorowy nad 
wydarzeniem objęli Starosta Wołomiński Kazimierz Rakowski, Burmistrz Wo-
łomina Elżbieta Radwan, natomiast patronat merytoryczny - Dziekan Wydziału 
Zarządzania Politechniki Warszawskiej dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, 
prof. PW.

Na początku Konferencji nagro-
dzeni zostali laureaci XI Powiatowego 
Konkursu Wiedzy z Przedsiębiorczości 
„e-Powiat” zorganizowanego przez Ze-
spół Szkół Ekonomicznych im. Stani-
sława Staszica w Wołominie. Następnie 
uczniowie klasy 2r Technikum Ekono-
micznego, przedstawili analizę potencja-
łu przedsiębiorczego uczniów Zespołu 
Szkół Ekonomicznych.

Dr Agnieszka Skala z Politechniki 
Warszawskiej Wydziału Zarządzania 
przybliżyła treści z zakresu osobowości 
przedsiębiorczej. Dr inż. Artur Gąsior-
kiewicz z Politechniki Warszawskiej Wy-
działu Zarządzania omówił zagadnienie 
„Tajniki tworzenia modeli biznesowych”.

„Rynek sztuki, czyli na czym polega 
praca eksperta?” omówiła mgr historii 
sztuki Małgorzata Gumienna z Interdy-
scyplinarnych Humanistycznych Stu-

diów Doktoranckich Uniwersytetu War-
szawskiego.

Dr hab. inż. Katarzyna Rostek, prof. 
PW, Dziekan ds. Studiów Wydziału Za-
rządzania Politechniki Warszawskiej, 
przedstawiła ofertę dla kandydatów na 
studia, a także zapoznała uczestników 
Konferencji z regulaminem konkursu 
organizowanego przez Wydział Zarzą-
dzania, którego laureaci jako nagrodę 
otrzymają indeks na Politechnikę War-
szawską.

Na zakończenie uczestnicy mogli 
wziąć udział w wydarzeniu towarzy-
szącemu konferencji – wystawie zdjęć 
z zagranicznych praktyk zawodowych 
realizowanych w Zespole Szkół Ekono-
micznych w ramach projektu: „Praktyka 
zawodowa drogą do sukcesu na europej-
skich rynkach pracy”.

Małgorzata Wieczorek
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Tą ważną w dziejach relacji polsko-or-
miańskich uroczystość rozpoczęła Msza 
św. celebrowana w kościele parafi alnym 
w Strachówce przez biskupa koadiutora 
diecezji warszawsko-praskiej Romualda 
Kamińskiego. Mszę koncelebrował także 
duszpasterz Ormian ks. prof. Józef Na-
umowicz (UKSW w Warszawie) wraz 
z duchownym obrządku ormiańskiego 
oraz z księżmi z dekanatu jadowskiego. 

Kolejnym punktem ceremonii było 
uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego, 
który następnie umieszczono w specjal-
nej tubie wraz z prasą i monetami bę-
dącymi w obiegu w tym ważnym dniu. 
Tuba została wmurowana w podstawę 
pomnika – daru wdzięczności polskich 
Ormian królowi Kazimierzowi III Wiel-
kiemu. Obelisk w kształcie chaczkaru 

został wykonany z ormiańskiego białego 
Trawertynu z żółtymi uwarstwieniami, a 
jego projekt wykonał Eduard Mowsisyan 
z Armenii. 

Do zgromadzonych przy pomniku 
gości list okolicznościowy wystosował 
prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzej Duda, który został odczytany 
przez Tadeusza Deszkiewicza – dorad-
cę prezydenta. Przemówienia wygłosili 
również starosta Kazimierz Rakowski i 
ambasador Edgar Gazarjan. Zaproszeni 
goście złożyli pod pomnikiem wiązanki, 
aby w ten sposób podkreślić doniosłość 
uroczystości. 

Trzecią część uroczystości stanowiły 
występy zespołu ormiańskiego MU-
SALER i polskiego Ludowego Zespołu 
Artystycznego PROMNI z SGGW w 

Warszawie. 
Oczarowana występami artystów pu-

bliczność została następnie zaproszona 
na degustację pysznych dań kuchni or-
miańskiej i polskiej. 

Fundatorami pomnika jest małżeń-
stwo Gaina i Ashot Arakelyan - Ormia-
ninie od 25 lat mieszkających w Polsce. 

Uczestnikami uroczystości byli: bi-
skup Romuald Kamiński, przedstawiciel 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Tadeusz Deszkiewicz, Ambasador Ar-
menii w Polsce Edgar Gazaryan z ro-
dziną, przedstawiciel Ministra Diaspory 
Republiki Armenii Grigor Arszakyan 
(Kierownik Departamentu Badań i Re-
patriacji w Ministerstwie Diaspory w 
Armenii), przedstawiciel Ormian przy 
Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości 
Narodowych RP Edward Mier-Jędrzejo-
wicz, wicemarszałek Sejmu RP Stanisław 
Tyszka, Senator RP Jan Żaryn, duszpa-
sterz Ormian ks. prof. Józef Naumowicz, 
wicemarszałek Województwa Mazo-
wieckiego Janina Ewa Orzełowska, sta-
rosta wołomiński Kazimierz Rakowski, 
przewodniczący Konwentu Powiatów 
Województwa Mazowieckiego i starosta 
węgrowski Krzysztof Fedorczyk, prze-
wodniczący Rady Powiatu Wołomiń-
skiego Janusz Werczyński, wicestarosta 
wołomiński Adam Łossan, wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu Wołomiń-
skiego Jerzy Mikulski i Halina Bonecka, 
członek Zarządu Powiatu Wołomińskie-
go Karol Małolepszy, radni powiatowi, 
sekretarz Powiatu Wołomińskiego Aneta 
Piotrowska, burmistrz Tłuszcza Paweł 
Bednarczyk, burmistrz Miasta Marki 
Jacek Orych, wiceburmistrz Wołomina 
Edyta Zbieć, wójt Gminy Strachówka 
Piotr Orzechowski, wójt gminy Jadów 
Dariusz Kokoszka, wójt gminy Poświęt-
ne Jan Cymerman, wójt gminy Stani-
sławów Adam Sulewski, prezes Zarządu 
Fundacji Ormiańskiej w Warszawie 
Maciej Bohosiewicz, przewodniczący 
Wspólnoty Samorządowej Wojewódz-
twa Mazowieckiego Konrad Rytel i prze-
wodniczący Wspólnoty Samorządowej 
Powiatu Wołomińskiego Adam Kop-
czyński wraz z członkami Wspólnoty, 
sołtysi z gminy Strachówka, przedsta-
wiciele policji i straży pożarnej, dyrektor 
Maria Łopuska wraz z młodzieżą Liceum 
Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszaw-
skiej 1920r. w Urlach, dyrektor Zespołu 
Szkół w Strachówce Grażyna Kapaon 
wraz z przedstawicielami społeczności 
szkolnej, mieszkańcy gminy Strachówka 
i powiatu wołomińskiego. 

W uroczystości odsłonięcia pomnika 
króla Kazimierza Wielkiego w Strachów-
ce udział wzięli uczniowie munduro-
wego Liceum Ogólnokształcącego im. 
Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach. 
Młodzież pełniła wartę przy pomniku, 
pomagała w ceremonii składania wiąza-
nek oraz wystawiła poczet sztandarowy 
szkoły. W imieniu starosty Kazimierza 
Rakowskiego dziękujemy uczniom i dy-
rektor LO w Urlach za obecność na uro-
czystości i pomoc. 

Ceremonia odsłonięcia pomnika po-
święconego królowi Kazimierzowi Wiel-
kiemu w Strachówce była możliwa dzięki 
współpracy: Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego, Powiatu 
Wołomińskiego i Gminy Strachówka.
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Polski węgiel, orzech, groszek, 
kruszywo L. Czumaj

tel. 601-424-209  

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

OGŁOSZENIA 
DROBNE

USŁUGI

SPRZEDAM

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

Posadzki mixkretem. Zacieranie 
mechaniczne. Tel. 797-357-222

Ogrodzenia betonowe Metalowe, 
panelowe Sprzedaż, montaż 

Tanio, szybko i solidnie
Tel. 600-551-008, 502-381-948

STUDNIE Paweł Folman
Tłuszcz, ul. Kolejowa 4
pawelfolman@interia.pl

tel. 604-211-417

Tanie spanie od 9 zł za dobę.
Grupy od 6 osób.

Tel.: 22 787 82 03; 600-500-401

Sprzedam wagę zegarową 600 kg 
i stół 2x1,5m tel. 600 – 87-11-85

W niedzielę, 19 listopada w Księżykach (gmina Strachówka), starosta woło-
miński Kazimierz Rakowski wspólnie z ambasadorem Armenii w Polsce Edga-
rem Gazaryanem i zaproszonymi gośćmi odsłonili pomnik poświęcony królowi 
Kazimierzowi III Wielkiemu w 650. rocznicę nadania Ormianom przywilejów 
zatwierdzających ich odrębność religijną, samorządową i sądowniczą. 

"Prosto z ekranu" - to nowy cykl zawierający się w ofercie kulturalnej Pałacu w 
Chrzęsnem. W ostatnią sobotę, 25 listopada, w programie inaugurującym wyda-
rzenie, wziął udział znany aktor fi lmowy i teatralny - Krzysztof Janczar.

Twórca zabrał publiczność w arty-
styczną fi lmową podróż, opowiadając 
m. in. o kreowanych przez siebie rolach, 
chociażby w słynnej „Wojnie domowej”, 
w kultowym „Nie zaznasz spokoju”, czy 
serialu – „Klan”, przybliżając magię te-
atru poznawanego poprzez swojego ojca, 
także aktora – wielkiego Tadeusza Jan-
czara. Aktor przypomniał także historię 
swojego udziału w słynnej hollywoodz-
kiej produkcji „Polowanie na Czerwony 
Październik”. Należy podkreślić, iż na 
prośbę zgromadzonych, to fascynujące, a 
zarazem pouczające spotkanie trwało aż 
trzy godziny.

We wtorkowy wieczór 28 listopada 
2017r. publiczność zgromadzona w 
Bibliotece Publicznej w Tłuszczu dzię-
ki polskiej aktorce teatralnej i fi lmowa 
oraz pisarce przeniosła się w nastrojo-
wy świat piosenek i poezji. Laura Łącz 
w programie poetycko-muzycznym pt. 
„Między mną a tobą” przedstawiła pol-
skie wiersze i piosenki, głównie okresu 
dwudziestolecia międzywojennego. 

Muzyka skomponowana specjalnie 
dla potrzeb recitalu przez kompozytora 
i dyrygenta Orkiestry Polskiego Radia 
Adama Skorupkę do tekstów wybitnych 
polskich poetów, m.in. Juliana Tuwima, 
Bolesława Leśmiana czy Konstantego Il-
defonsa Gałczyńskiego zachwyciła gości, 
a każdy utwór był nagradzany głośnymi 
brawami. Utwory takie jak: „Galopka”, 
„Rebeka” czy „Pokoik na Hożej” przepla-
tane w wierszami opowiadały o miłości 
i wszystkich odcieniach uczuć, które 
mogą zdarzyć się między ludźmi. 

KULTURA
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Aż 11 osób z sekcji kickboxingu MKS Wicher przywiozło trofea z zawodów Pucharu Polski i turnieju debiutantów Master 
Cup w Otwocku. Fenomenalną formę potwierdził Patryk Kuryłek, który wygrał w dwóch kategoriach wagowych i został 
wybrany najlepszym zawodnikiem PP w kick light.

Kickboxing to dyscyplina indywidualna, ale można mówić o sukcesie teamu Grzegorza Engela, który w miniony weekend świet-
nie zaprezentował się podczas Pucharu Polski w Otwocku. 4 złote, dwa srebrne i trzy brązowe medale w rywalizacji seniorskiej w 
formule kick light stawiają Wicher Kobyłka w pozycji hegemona. Sam dla siebie klasą był Patryk Kuryłek, który w sobotę stoczył 5 
walk, startując w kategoriach do 57 i 63 kg. Pomiędzy dwoma walkami fi nałowymi miał kilkanaście minut na regenerację. Brązowy 
medalista MŚ z Budapesztu potwierdził przynależność do światowej czołówki i oba fi nały rozstrzygnął na swoją korzyść. Tytuł 
najlepszego zawodnika turnieju był dodatkową nagrodą do dwóch pucharów.

Ponadto:
• Sebastian Jabłecki: zdobywa złoto w kat. -89kg oraz srebro w kat. -94kg
• Kamila Gołębiewska: złoto w kat. -50kg
• Maciej Siarek: srebro w kat. -84kg i brąz w kat. -79kg
• Patryk Czarnecki: w swoim debiucie w seniorach zdobywa brązowy medal w kat. -57kg, a utalentowana juniorka 

Paulina Matera brązowy medal w kat. -60kg w gronie seniorek
• Mateusz Chojnacki: po dobrej walce ćwierćfi nałowej odpada z turnieju i kończy udział w zawodach bez medalu.

• Karol Rudowski: złoto w kat. -74kg junior
• Oskar Wysocki: srebro w kat. -74kg junior
• Adrian Rak: srebro w kat. -84kg senior
• Sebastian Rozkosz: brąz w kat. -69 junior
• Tomek Żmijewski: brąz w kat. -69 junior

Jestem dumny ze swojej załogi i szczęśliwy, że mamy tak silną ekipę w sekcji kickbo-
xingu MKS Wicher. Wszyscy pokazali, że są świetnie przygotowani techniczne, kon-
dycyjnie i taktycznie. Razem z Piotrem Bombikiem sekundowaliśmy naszym fi ghte-
rom i Paulinie na macie w Otwocku i widzieliśmy ich ambicję i determinację. Patryk 
Kuryłek jest naszą największą gwiazdą, ma wspaniały sezon, a przy tym ma „zimną 
głowę” i skupia się na doskonaleniu umiejętności. Mimo bardzo młodego wieku ma 
ogromne osiągnięcia w seniorskim kickboxingu i zadatki na kolejne trofea w naj-
twardszych formułach. – mówi trener Grzegorz Engel – Nie byłoby tych sukcesów 
bez wsparcia dla naszych zawodników ze strony klubu, Miasta Kobyłka, sponsorów 
i rodzin zawodników oraz mediów, które relacjonują nasze starty – dodaje Grzegorz 
Engel.

Świetnie zaprezentowali się także zawodnicy, którzy startowali w turnieju pierwsze-
go kroku „Master Cup":

SPORT


