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– (...) szybki kredyt na kwotę 
5 mln zł, który pozwolił ure-
gulować bieżące rachunki  
i jakoś przetrwać do 15 marca 
(uff, wreszcie wpłyną pierwsze 
podatki) pojawia się pytanie, 
czy wizyta na Sesji Rady Miej-
skiej w Radzyminie przyniesie 

jakieś pozytywne dla nas efekty? 
– zastanawia się Marek Bro-

dziak z Nadmy >> str. 4

10

– Z nowej puli pieniędzy chcemy sfinan-
sować inwestycje wzdłuż Alei Marszałka 
Piłsudskiego, głównej arterii Marek. Za-
mierzamy tu wybudować ponad sześć 
km dróg rowerowych i chodników. UE do-
finansuje nam także inwestycje drogowe 
przy Karłowicza-Sobieskiego-Modrzewio-
wej, Lisa-Kuli i Granicznej – mówi Jacek 

Orych, burmistrz Marek >> str. 3

Wołominianki  
na fali wznoszącej

z agentem PZU

Porozmawiajmy o ubezpieczeniach
Ubezpieczymy Twój samochód, dom, podróż oraz firmę.
Zaufaj naszemu doświadczeniu 
i zyskaj poczucie bezpieczeństwa.
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Hubert y a 
al. Marsza ka Józefa Pi sudskiego 94 
05-260 Marki 
hzyla@agentpzu.pl, tel. kom. 690 010 437

Paweł Żółtek

Ryszard  
Zahn

Małgorzata  
Zyśk

Samorządowy 
          sojusz to unijne 

dofinansowanie
– Przez prawie pół

 roku nikt o tym dokumencie 
nie wiedział – mówi radny powiato-
wy z Tłuszcza Robert Szydlik. – Nie 
wiem, kto pierwszy wspomniał, że 
taki dokument istnieje, ale media 
i internet podchwyciły temat. 
Miejscy radni z treścią audytu 
zapoznawali się dopiero w tym 
miesiącu – dodaje >> str. 5

Czy w Tłuszczu 
jest świeże  
powietrze?

          sojusz to unijne 
– Jestem niesamowi-

cie szczęśliwa, że mogłam 
być częścią tak pięknego i wspa-
niałego wydarzenia. Serdecznie gra-
tuluję organizatorom oraz wszystkim  
uczestniczkom. Każda z nas zasłużyła na 
koronę – podsumowała wyniki konkursu 
19-letnia Gabriela Kozula, która decyzją 
jury zdobyła zaszczytny tytuł Miss Mia-
sta Kobyłka 2018 >> str. 7

Zawody Biegowo-
StrZeleckie  

Pamięci 
Żołnierzy  

Wyklętych 

wilki  
2018

>> str 5

Mieszkańcy  
Nadmy  
też chcą  
ekranów!

Najpiękniejsza
  z pięknych  
wybrana
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Jaką formę prowadzenia 
działalności wybrać?

Z Pawłem Żółtkiem – właścicielem biura rachunkowego z Kobyłki, rozmawiamy o terminach, 
podatkach, oraz o nowych narzędziach i obowiązkach podatkowych przedsiębiorców.

– Wielkimi krokami nadchodzi 
wiosna. Przyroda budzi się do 
życia. Czy wiosna to dobra pora 
roku na założenie firmy?
– Rzeczywiście, wiosna to taka pora 
roku kiedy po mijającej zimie  i my 
nabieramy większych chęci do życia 
i realizacji własnych planów.
– Od czego więc zacząć?
– Jak zawsze najlepiej od planu. Jesz-
cze przed rozpoczęciem działalności 
gospodarczej warto zaplanować co 
chcemy osiągnąć i do tego dobrać 
odpowiednie środki.
– Jakieś konkrety?
– Przede wszystkim warto zasta-
nowić się nad formą prowadzenia 
działalności gospodarczej. Od tego 

jaką formę prowadzenia firmy wy-
bierzemy zależy zakres naszej od-
powiedzialności, a także wysokość 
obciążeń podatkowych.
– Jaki wybór ma przyszły przed-
siębiorca?
– Najprostszą formą jest jednooso-
bowa działalność gospodarcza. Za-
łożenie firmy możliwe jest właściwie 
„od ręki”. Formalnie założenie firmy 

sprowadza się do złożenia wniosku 
o rejestrację firmy w Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działal-
ności Gospodarczej (CEIDG). 
Przedsiębiorca może tego dokonać 
w Urzędzie Miasta lub Gminy, ale 
może również złożyć wniosek elek-
tronicznie za pośrednictwem strony 
www.ceidg.gov.pl. W tym przypadku 
musi podpisać wniosek podpisem 
elektronicznym (ePUAP lub certy-
fikat kwalifikowany).
– I już?
– Tak. I już. Od kilku lat działa 
instytucja jednego okienka i w tym 
przypadku rzeczywiście działa. W 
praktyce oznacza to, że numer RE-
GON i również numer NIP (jeśli go 

nie posiadamy) zostaną nam nadane 
przez odpowiednie urzędy bez do-
datkowych kroków z naszej strony.
– A co jeśli zamierzamy nasz biz-
nes prowadzić ze wspólnikami?
– Wtedy tacy przedsiębiorcy mogą 
działać poprzez spółkę cywilną 
albo utworzyć którąś ze spółek 
wymienionych w Kodeksie Spółek 
Handlowych.

– O jakich spółkach mówimy?
– Są to spółki osobowe: jawna, part-
nerska, komandytowa, komandyto-
wo-akcyjna oraz spółki kapitałowe 
czyli spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością i spółka akcyjna.
– Czym te wszystkie formy prowa-
dzenia działalności gospodarczej 
różnią się między sobą?

– Przede wszystkim zakresem od-
powiedzialności właścicieli, możliwą 
formą opodatkowania, a także formą i 
zakresem prowadzonej ewidencji.
– A konkretnie?
– Osoba fizyczna prowadząca jed-
noosobową działalność gospodarczą 
zawsze odpowiada całym swoim 
majątkiem za zobowiązania firmy. 
Tak samo wspólnicy spółki cywilnej 

chociaż w tym przypadku jeden 
wspólnik może odpowiadać również 
za długi drugiego wspólnika. W 
spółce jawnej na pokrycie zobowią-
zań najpierw służy majątek spółki, a 
dopiero jeśli tego majątku zabrak-
nie odpowiadają wspólnicy swoim 
majątkiem prywatnym. W spółce 
z ograniczoną odpowiedzialnością 
udziałowcy odpowiadają wyłącznie 
do wysokości wniesionych wkładów.
– Czyli taką formą działalności, w 
której odpowiedzialność przed-
siębiorcy jest ograniczona jest 
sp. zo.o.?
– W spółce z o.o. ograniczoną odpo-
wiedzialność mają wspólnicy, czyli 
właściciele. Natomiast członkowie 
zarządu takiej spółki mogą odpo-
wiadać całym swoim majątkiem za 
zobowiązania spółki jeśli ich dzia-

łalność doprowadziła do ban-
kructwa spółki. Najczęściej 
prowadząc interesy w formie 
spółki z o.o. sami jesteśmy 
członkami zarządu takiej 
spółki.
– Dużo tego jak na 
początek.
–Tak, ale zawsze warto 
planować. 

Biuro Rachunkowe
Kobyłka ul. Szeroka 6

tel. 22 786 06 11
www.mojerozliczenia.pl

18.03.2018
Kino „Kultura“ ul. Mickiewicza 9

godz. 20:00  
(spektakl dodatkowy na życzenie publiczności)

Bilety do nabycia: Kino „Kultura“ Wołomin
Kasa biletowa tel. 22 / 776 27 51 

Bilety grupowe i informacja tel. 515 400 723

www.ceidg.gov.pl. W tym przypadku 
musi podpisać wniosek podpisem 
elektronicznym (ePUAP lub certy-elektronicznym (ePUAP lub certy-elektronicznym (ePUAP lub certy
fikat kwalifikowany).

– Tak. I już. Od kilku lat działa 
instytucja jednego okienka i w tym 
przypadku rzeczywiście działa. W 
praktyce oznacza to, że numer RE-
GON i również numer NIP (jeśli go 

różnią się między sobą? z ograniczoną odpowiedzialnością 
udziałowcy odpowiadają wyłącznie 
do wysokości wniesionych wkładów.
– Czyli taką formą działalności, w 
której odpowiedzialność przed
siębiorcy jest ograniczona jest 
sp. zo.o.?
– W spółce z o.o. ograniczoną odpo
wiedzialność mają wspólnicy, czyli 
właściciele. Natomiast członkowie 
zarządu takiej spółki mogą odpo
wiadać całym swoim majątkiem za 
zobowiązania spółki jeśli ich dzia

łalność doprowadziła do ban
kructwa spółki. Najczęściej 
prowadząc interesy w formie 
spółki z o.o. sami jesteśmy 
członkami zarządu takiej 
spółki.
– Dużo tego jak na 
początek.

N o w e
obowiązki dla przedsiębiorców

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

Przedsiębiorco! 
Nowy obowiązek dotyczy również Ciebie, 

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

WAŻNE!
Jednolity Plik Kontrolny musi być generowany i przesyłany 

wyłącznie w wersji elektronicznej.

czy Twoja firma jest gotowa na Jpk_VaT?

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

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

www.facebook.com/mojerozliczenia

Biuro Rachunkowe

Biuro Rachunkowe

– Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność 
gospodarczą zawsze odpowiada całym swoim ma-
jątkiem za zobowiązania firmy. Tak samo wspólnicy 
spółki cywilnej chociaż w tym przypadku jeden wspól-
nik może odpowiadać również za długi drugiego 
wspólnika. W spółce jawnej na pokrycie zobowią-
zań najpierw służy majątek spółki a dopiero jeśli 
tego majątku zabraknie odpowiadają wspólnicy 
swoim majątkiem prywatnym (...) - mówi Paweł 
Żółtek, właściciel Biura Rachunkowego z Kobyłki

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej  

Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej  
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, 

poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.

Szanowni Państwo,
Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” informuje, 

że w dniach od 26.III.2018 do 9.IV.2018 r. do godz. 16.00 
prowadzone będą nabory wniosków na następujące przedsięwzięcia:

1. Przedsięwzięcie 
2.1.2 LSR LGD RW – TURYSTYKA, REKREACJA I KULTURA 
– projekty konkursowe. Zakres: § 2 ust 1 pkt 6) rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Planowana alokacja: 3.600.000,00 zł.

2. Przedsięwzięcie 
2.2.1 LSR LGD RW – DZIEDZICTWO LOKALNE, ŻYWNOŚCIO-
WE I KULINARNE 
– projekty konkursowe. Zakres: § 2 ust 1 pkt 5) zachowanie dziedzictwa lokalnego. 
Planowana alokacja: 375.000,00 zł.

Więcej informacji na stronie www.lgdrw.pl

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” 
zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku, 

doradztwo świadczone jest w oparciu o regulamin doradztwa. 
Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD 

ul. Warszawska 4, 05-240 Tłuszcz od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16.00, 
telefon (29) 649 18 31, e-mail: biuro@lgdrw.pl. 

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu 
oraz zawierać adres beneficjenta. 

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.
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Gdy działamy w pojedynkę, nasza 
siła przebicia jest mniejsza. Jeśli 
działamy razem, nasze szanse rosną. 
I tak właśnie było ze zdobywaniem 
pieniędzy na drogi rowerowe. W 
ubiegły piątek gruchnęła informacja, 
że siedem gmin otrzyma ponad 60 
mln zł na budowę dróg rowerowych 
z unijnej kasy. Taką możliwość dały 
Zintegrowane Inwestycje Teryto-
rialne. A ponieważ – jak sama nazwa 
wskazuje – chodzi o integrację, to siły 
połączyły graniczące ze sobą gminy: 
sześć z naszego powiatu oraz jedna 
z legionowskiego. To w kolejności 
alfabetycznej Kobyłka, Marki, Nie-
poręt, Radzymin, Wołomin, Ząbki i 
Zielonka.

– W sumie wszystkie gminy wy-
budują 47 km dróg dla rowerzystów 
i ciągów pieszo-jezdnych, na które 
wydadzą ponad 75 mln zł – oblicza 
Jacek Orych, burmistrz Marek – mia-
sta, które było liderem rowerowego 
projektu.

– Pozyskanie środków na realiza-
cję tego projektu jest dowodem na to, 
że partnerska współpraca gmin ma 
sens i dzisiaj tej współpracy możemy 
sobie pogratulować - dodaje Grze-
gorz Dudzik, burmistrz Zielonki.

Samorządowe sojusze rowerowe 
już się wcześniej sprawdziły. Do-
finansowanie otrzymał wcześniej 
inny ZIT-owski projekt pod nazwą 
„Zintegrowana sieć ścieżek rowero-
wych na terenie gmin Marki, Ząbki, 
Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT 
WOF”. W jego ramach będzie bu-
dowana m.in. droga rowerowa, która 
połączy Marki z Kobyłką wzdłuż 
rzeki Długiej. Także w partnerstwie 
pomiędzy Warszawą, Markami i 
Ząbkami powstanie spójny ciąg 
dla jednośladów napędzanych siłą 
mięśni. Niedawno został ogłoszony 
przetarg na budowę drogi rowerowej 
od węzła obwodnicy w Markach do 
skrzyżowania Bystrej z ulicą Radzy-
mińską. Dzięki temu z Marek będzie 
można dojechać aż do warszawskiego 
Dworca Wileńskiego.

– Z nowej puli pieniędzy chcemy 
sfinansować inwestycje wzdłuż Alei 
Marszałka Piłsudskiego, głównej 
arterii Marek. Zamierzamy tu wy-
budować ponad sześć km dróg rowe-
rowych i chodników. UE dofinansuje 
nam także inwestycje drogowe przy 
Karłowicza-Sobieskiego-Modrze-
wiowej, Lisa-Kuli i Granicznej – do-
daje Jacek Orych.

Z tego dofinansowania z pewno-
ścią ucieszą się również mieszkańcy 
części obszarów w gminie Wołomin, 
cieszą się też władze samorządowe 

tej gminy. – Z uzyskanego dofinan-
sowania gmina Wołomin zrealizuje 
następujące ścieżki pieszo-rowerowe 
wraz z odwodnieniem, oświetleniem 
i budową przystanków: ul. Szosa 
Jadowska od ul. Majdańskiej we 
wsi Duczki (do granicy z Gminą 
Klembów w Starym Grabiu). Skala 
inwestycji: · długość drogi dla rowe-
rów i pieszych – 2 270 m, · długość 
chodnika – 460 m · szerokość drogi 
dla rowerów i pieszych – min 2,5 m.; 
ul. Witosa w m. Czarna i Helenów, 
gmina Wołomin - droga wojewódzka 
nr. 635 (do granicy z Gminą Radzy-
min w Czarnej). Skala inwestycji: · 
długość drogi dla rowerów i pieszych 
– 1 080 m, · szerokość drogi dla ro-
werów i pieszych – min 3,00 m.; ul. 
Wilsona - od ul. Przejazd do granicy 
z gminą Kobyłka. Skala inwestycji: · 
długość drogi dla rowerów– 570 m, · 
szerokość drogi dla rowerów – min 
2,00 m, · długość chodnika - 570 m 
– mówi Elżbieta Radwan, burmistrz 
Wołomina

– Kolejne miliony złotych dofi-
nansowań pozwolą nam realizować 
założony na początku kadencji plan 
stworzenia sieci połączeń rowe-
rowych w naszej gminie – dodaje  
Krzysztof Chaciński, burmistrz 
Radzymina. „Efekty przynosi (...) 
bliska współpraca z sąsiednimi 
samorządami. Porozumieliśmy się 
we wspólnym celu, a nasz wspólny 
wniosek jest jedynym, który otrzy-
mał dofinansowanie. Dzięki temu 
w Radzyminie powstanie połączenie 
rowerowe z Markami oraz długo 
oczekiwany ciąg pieszo-rowerowy 
przy ulicy Wołomińskiej.”

Sieć nowych dróg rowerowych 
w gminie Radzymin będzie drugim 
etapem budowy dróg rowerowych. 
Będą one połączone z obecnie budo-
wanymi ciągami pieszo-rowerowymi, 
które są realizowane od początku roku 
2017 w ramach etapu pierwszego, 
również przy znaczącym dofinanso-
waniu ze środków unijnych. Łączna 
długość nowych ścieżek rowero-

wych w gminie Radzymin – tych 
budowanych obecnie i planowanych 
– wyniesie ponad 16 kilometrów – 
dodaje.

W ramach II etapu planowana 
jest budowa następujących połączeń 
rowerowych: ścieżka rowerowa i 
chodnik wzdłuż ul. Wołomińskiej 
od ul. Mickiewicza do dawnego 
wiaduktu na Wołomińskiej wraz z 
odwodnieniem pasa drogowego (dłu-
gość ok. 1,1 km);  ścieżka rowerowa i 
chodnik wraz odwodnieniem wzdłuż 
al. Jana Pawła II w Radzyminie od 
ulicy Maczka do ul. Sikorskiego oraz 
dalej wzdłuż przebiegu dawnej trasy 
S8 w Cegielni i Słupnie aż do granicy 
z Markami (długość ok. 5,7 km).

Ponadto powstanie fragment 
ścieżki w al. Jana Pawła II przy RO-
KiS. Połączenia nowych ścieżek 
z wcześniej zbudowanymi będą 
zlokalizowane na skrzyżowaniach 
al. Jana Pawła II i ul. Maczka oraz ul. 
Wołomińskiej i ul. Mickiewicza.

R. Acja
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Marzenie
Edward M. Urbanowski

– Z uzyskanego dofinan-
sowania gmina Wołomin 
zrealizuje ścieżki pieszo- 
rowerowe wraz z odwod-
nieniem, oświetleniem  
i budową przystanków:  
w Duczkach, Grabiu,  
Czarnej, Helenowie  
i Wołominie – mówi  
Elżbieta Radwan, 
burmistrz Wołomina

– W sumie wszystkie 
gminy wybudują  
47 km dróg dla  
rowerzystów  
i ciągów pieszo-jezd-
nych, na które wyda-
dzą ponad 75 mln zł 
– oblicza Jacek Orych, 
burmistrz Marek – mia-
sta, które było liderem 
rowerowego projektu.

– Pozyskanie  
środków na realizację 

tego projektu  
jest dowodem  

na to, że partnerska 
współpraca gmin ma 

sens i dzisiaj tej współ-
pracy możemy sobie 

pogratulować - dodaje 
Grzegorz Dudzik, bur-

mistrz Zielonki.

Pan prezydent Andrzej Duda minął półmetek swojej kadencji. Stąd w prasie 
pojawiły się wywiady podsumowujące ten okres. Trudno się dziwić, bo w końcu 
ta kadencja miała być przełomowa w dziejach. Czy taka jest? Tu opinia jest jed-
noznaczna. Andrzej Duda nie jest samodzielny, ma nad sobą Prezesa z którego 
zdaniem musi się liczyć. A to oznacza, że konstytucyjna autonomia Prezydenta nie 
do końca jest honorowana. Co nie oznacza, że Prezydent z każdą opinią Prezesa 
się zgadza. I chwała mu za to, bo w końcu to głosami Polaków został wybrany i to 
im winien lojalność!

„Na pewno nie jestem prezydentem z konstytucji Francji. Ale na ile nasza 
konstytucja daje mi uprawnienia, to korzystam z nich. Proszę sobie przypomnieć, 
czy niektórzy moi poprzednicy zobowiązali się do tak poważnych działań poli-
tycznych, jak obniżenie wieku emerytalnego i zrealizowali je? Czy sprzeciwili się 
swojemu obozowi politycznemu w poważnej sprawie, porównywalnej z reformą 
wymiaru sprawiedliwości?”

Referendum konstytucyjne: - Moje pytania będą pochodną debat konstytucyj-
nych, które organizujemy we wszystkich regionach kraju. Ale zamierzam spytać 
o pozycję prezydenta, ona jest obecnie zbyt 
niejednoznaczna. Prezydent jest niby częścią 
władzy wykonawczej, ale z większości instru-
mentów władzy, poza tymi blokującymi, ko-
rzysta w sposób pośredni, w różnych formach 
porozumienia z rządem. Zamierzam spytać 
Polaków: albo prezydenta wzmacniamy, 
albo ograniczamy do roli ceremonialnej jak 
w Niemczech.

„Mam sporo satysfakcji, bo spełniłem 
dużą część moich wyborczych zobowiązań 
- na czele z obniżeniem wieku emerytal-
nego. To był przecież mój projekt ustawy, 
choć wsparty przez rząd i parlament. Ale 
za największy sukces całego naszego obozu 
uważam wprowadzenie programu 500 plus. 
Na spotkaniach ludzie mówią, że to wsparcie 
zmieniło życie ich rodzin. Nie wierzyli, że to 
możliwe. To prawdziwa dobra zmiana. Obok 
tego mamy rekordowo niskie bezrobocie, znaczący wzrost płacy minimalnej i naj-
niższej stawki godzinowej. A to wszystko przy mocnym wzroście gospodarczym, 
ogromnej poprawie wpływów z podatków, zwłaszcza VAT, świetnych wynikach 
polskich wielkich firm. Mam nadzieję, że te kolejne czynniki pozwolą na dalsze 
działania prospołeczne i dalszą poprawę jakości życia polskich rodzin.”

„Porażki nie doznałem, ale nie wszystko się jeszcze udało do końca zrealizo-
wać. Do tej pory nie uchwalono przygotowanych przeze mnie ustaw dotyczących 
poprawy sytuacji ludzi mających kredyty przeliczane na franki szwajcarskie. One 
od dawna są w Sejmie, ale nie pracuje się nad nimi. Może dlatego, że kurs franka 
szwajcarskiego wobec złotówki jest teraz znacznie lepszy dla kredytobiorców, niż to 
było dwa lata temu. Niemniej sądziłem, że pozytywne opinie Narodowego Banku 
Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego ułatwią ich przyjęcie. Skierowałem 
ministra Pawła Muchę do uczestnictwa w tych pracach. Niestety ustaw wciąż nie 
uchwalono. Ale kadencja się jeszcze nie kończy, ani moja, ani parlamentu.”

„Apeluję o lepszą atmosferę w Kraju i będę apelował. To obowiązek prezydenta. 
Boleję nad podziałami i bojkotami politycznymi. Mam wrażenie, że większość 
opozycji specjalizuje się w działaniu na złość rządzącym. Nie tak buduje się 
państwo.”

… a mnie się marzy prezydent wszystkich Polaków.

Jak myślicie, czy ktoś dziś pamięta 
czym jest Cywilna Odwaga (pisownia 
celowa) – czy nadal jest ona w cenie? Ja 
myślę, że dziś zbyt rzadko o niej mówi-
my i piszemy, choć jest to ważne.

A ten dzisiejszy tekst postanowiłam 
poświęcić osobie, która w minionym 
tygodniu właśnie taką  Cywilną Odwagą 
wyróżniła się z grupy wołomińskich 
radnych. 

Radny Andrzej Żelezik, bo o nim 
mowa, jako jedyny z całej 23 osobowej 
wołomińskiej Rady Miejskiej, miał 
cywilną odwagę powiedzieć podczas 
posiedzenia tego gremium, że ma 
inne zdanie (czyt. teksty na stronie 8). 
Zaprotestował przeciwko obniżeniu 
wynagrodzenia wołomińskiej burmistrz 
i argumentacji do przygotowanego 
przez grupę radnych projektu uchwały 
uzasadniając swoje stanowisko.

Jego wniosek o odłożenie tematu 
i przeanalizowanie projektu uchwały, 
tak jak czynione jest to z każdą uchwałą, 
którą rada się zajmuje, nie spotkał się z 
akceptacją większości. Radni postano-
wili, że zajmą się uchwałą „na goraco”.

Początkowo słuchając wypowiedzi 
radnego Żelezika nie myślałam o wa-
dze jego wystąpienia. Pan Radny dość 
często prezentuje swoją opinię na różne 
tematy. Czasem mamy podobne zdanie 
na jakiś temat ale równie często zdarza 
nam się mieć zdanie odrębne.  

Jednak słuchając i oglądając trans-
misji środowej sesji Rady Miejskiej w 
Wołominie z każdą minutą nabierałam 
podziwu dla Pana Andrzeja za to, że jako 
jedyny potrafił, będąc wewnątrz grupy 
kolegów, głośno powiedzieć, że się nie 
zgadza z tym, czego jest świadkiem, po-
mimo poparcia dla uchwały przez jego 
kolegów klubowych. Zamanifestował 
to, w znamienny dla siebie, spokojny 
sposób. Kto funkcjonuje w grupie 
wie, że nie jest to wcale dla każdego 

takiego łatwe i oczywiste – szczególnie 
w dzisiejszych czasach, gdy przyjęło się 
anonimowe wyrażanie opinii.

Czy jest to cywilna odwaga? Sami 
oceńcie.

Przy tej okazji przypomniała mi się 
pewna historia. W pierwszej połowie lat 
90. po Wołominie biegały hordy bezpań-
skich psów. Mieszkał tu mały chłopiec, 
który kochał zwierzęta. Szczególnie 
upodobał sobie właśnie bezdomne 
psy te duże i te małe. W tym okresie 
„miasto” toczyło walkę z psimi wata-

hami. Uważano, że są one wyjątkowo 
niebezpieczne – tak mówiono i pisano. 
Miasto (czyt. urząd) zatrudniało nawet 
firmy, które miały za zadanie wyłapanie 
tych bezdomnych psiaków. 

Ma mały bohater tej historyjki nie 
stronił od ich towarzystwa. Jego matka 
zawsze z obawą patrzyła na biegnące 
przez miasto stado psów, wiedziała, 
że w samym środku takiej watahy 
często można było ujrzeć jasną głowę 
jej dziecka, dla którego zwierzęta nie 
stanowiły żadnego zagrożenia. Zasta-
nawiała się wielokrotnie skąd w malcu 
tyle odwagi?

Dlaczego o tym wspominam w tym 
kontekście? Sama do końca nie wiem.

Jednak słuchając i ogląda-
jąc transmisji środowej sesji 
Rady Miejskiej w Wołominie 
z każdą minutą nabierałam 

podziwu dla radnego Andrzeja 
Żelezika za to, że jako jedyny 

potrafił, będąc wewnątrz grupy 
kolegów, głośno powiedzieć, 

że się nie zgadza z tym, czego 
jest świadkiem, pomimo po-

parcia dla uchwały przez jego 
kolegów klubowych.

Andrzej Duda nie jest 
samodzielny, ma nad sobą 
Prezesa z którego zdaniem 

musi się liczyć.  
A to oznacza, że kon-
stytucyjna autonomia 

Prezydenta nie do końca 
jest honorowana. Co nie 

oznacza, że Prezydent  
z każdą opinią Prezesa się 

zgadza. I chwała mu za 
to, bo w końcu to głosami 

Polaków został wybrany  
i to im winien lojalność!

Cywilna odwaga  
kto dziś jeszcze  
o niej pamięta?

Teresa Urbanowska

Siła samorządowego 
sojuszu to duże  
unijne dofinansowanie

 Wspólny wniosek siedmiu samorządów zaowocował potężną dotacją unijną. Ponad 60 mln zł trafi do Marek, 
Wołomina, Kobyłki, Radzymina, Ząbek, Zielonki i Nieporętu. Dzięki temu powstanie 47 km dróg dla rowe-
rzystów. Z tej puli ponad 52 miliony złotych trafi na inwestycje na terenie gmin powiatu wołomińskiego.

 Miasto Koszty  Wartość dofinansowania Łączna długość tras
  inwestycji (w mln zł)  (w mln zł)  (w km)

 Marki 22,2 17,8 12,5
 Ząbki 8 6,4 4
 Zielonka  3,85 3 3,7
 Kobyłka 13,8 11 7,9
 Wołomin 4,5 3,6 3,9
 Radzymin 12,9 10,3 7,2
 Nieporęt 10 8 8

Trasa S8: Wizja lokalna  
przed badaniem hałasu

Na prośbę burmistrza Grzegorza Dudzika w piątek 9 marca 2018 r. odbyła się wizja lokalna  
z pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, w celu wyzna-
czenia stanowiska do pomiaru natężenia hałasu w okolicach Trasy S8 w Zielonce.

Wizja dotyczyła odcinka trasy 
oznaczonego symobolem „B”, któ-
ry rozpoczyna się za wiaduktem nad  
ul. Pustelnicką w Zielonce i pro-
wadzi w kierunku Kobyłki. Wstęp-
nie, jako miejsce badania wyzna-
czono posesję przy ul. Mazurskiej, 
położoną najbliżej trasy.

Badanie, które przeprowa-
dza się w cyklu ciągłego na-
gr ywania hałasu przez 48 
godzin,  zostanie przepro -
wadzone w tygodniu między  
19 a 23 marca. Przeprowadzi je 
specjalistyczna komórka WIOŚ, 
zajmująca się przekroczenia 
norm hałasu.

Pomiary na odcinku wcze-
śniejszym, to jest od granic  
z Markami do wiaduktu nad  
ul. Pustelnicką zostaną przepro-

wadzone przez Generalna Dyrek-
cję Dróg Krajowych i Autostrad,  
w ciągu (jak zapowiada GDDKiA), 
najbliższych dwóch miesięcy.

Ostateczna lokalizacja punktów 
zostanie ustalona po wizji w tere-
nie, przez akustyków działających  
z ramienia wykonawcy analizy 
porealizacyjnej. Na podstawie 
danych otrzymanych z punktów 
pomiarowych zostanie wykonany 
i skalibrowany model obliczenio-
wy, który określi poziom hałasu 
wzdłuż całego odcinka drogi, 
niezależnie od ilości punktów 
pomiarowych.

Ewentualne uwagi w zakre-
sie wybranych lokalizacji moż-
na zgłaszać mailowo na adres  
um@zielonka.pl lub telefonicznie 
22 761 39 21.W Zielonce zbadają poziomu hałasu 



4

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

25 stycznia 20184

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

15 marca 2018powiatwięcej wiadomości na www.zyciepw.pl

BEZPŁATNA
PomoC 
PrAwNA

Uwaga: obowiązują zapisy telefoniczne 
 

prawo pracy i zagadnienia pracownicze tel.: 698 655 256 
wtorki godz. 17.30-19.30: mecenas Małgorzata Szczawińska, 

prawo gospodarcze, rodzinne, cywilne, tel.: 698 655 256
czwartki godz. 16.00-18.00 - radca prawny  

Poradnictwo dla NGO - Punkt Informacyjny "Dowiedz się więcej"
tel.: 664 183 296

Zapraszamy do siedziby 
Mazowieckiego Forum Biznesu, Nauki i Kultury 

w Wołominie ul. Wileńska 36a
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Blokada karty przez bank  
może naruszać dobra osobiste

Mariusz Astasiewicz 
radca prawny

Bardzo interesujący wyrok wydał 
niedawno Sąd Apelacyjny w Szcze-
cinie w sprawie z zakresu ochrony 
dóbr osobistych. Tło sporu było 
następujące:

Powód w maju 2015 r. odbywał 
wraz z żoną rejs statkiem po Bałtyku. 
Zadeklarował na statku płatność 
kartą kredytową wydaną mu przez 
pozwany Bank, na której posiadał 
kilkanaście tysięcy złotych. Przy 
pierwszej próbie transakcji okazało 
się jednak, że została ona odrzucona, 
bo Bank odmówił jej autoryzacji. 
Turysta próbował skontaktować się 
z Bankiem i wyjaśnić sytuację, co 
okazało się nieskuteczne. Czuł, że 
brak możliwości korzystania z karty 
przez cały rejs spowodował, iż po-
traktowany był, jako osoba próbująca 
wyłudzić nienależne świadczenia 
oraz stał się niejako uwięziony z po-
wodu pozbawienia szans wykupienia 
jakichkolwiek atrakcji.

Pasażer wystąpił więc do sądu 
z pozwem o usunięcie przez Bank 
skutków naruszenia jego dóbr oso-
bistych w postaci dobrego imienia  
i prawa do spokojnego, komfortowego 
wypoczynku. Z powodu działań Ban-
ku powód poczuł krzywdę, wyrażającą 
się w podważeniu jego uczciwości. 
Bank bronił się tym, że transakcje te 
zaliczył do transakcji podwyższonego 
ryzyka w ramach bieżącego moni-
toringu transakcji kartowych, miało 
chodzić o bezpieczeństwo. Bank 
nawet kilkakrotnie próbował podjąć 
kontakt z użytkownikiem karty, czy to 
on zlecał transakcje. Podczas czwartej 
próby telefon odebrała żona powoda,  
w związku z czym nie można było 
potwierdzić i odblokować transakcji, 
zaś w toku kolejnej rozmowy powód 
nie pamiętał identyfikatora AKD, 
przez co blokadę utrzymano.

Sąd Okręgowy jednak przyznał 
rację powodowi i zobowiązał bank 
do przesłania mu przeprosin za 
doznane upokorzenia, a także pisma 
wyjaśniającego do organizatora rejsu, 
w którym bank miał przyznać się do 
błędu. Sąd ten zasądził także 5000 
zł zadośćuczynienia za doznaną 
krzywdę. 

Bank zaskarżył jednak to orze-
czenie, jednakże Sąd Apelacyjny  
w Szczecinie wyrokiem z dnia 7 wrze-
śnia 2017 r., sygn. akt: I ACa 281/17 
oddalił apelację banku wskazując  
w doniosłej tezie, że „Zabloko-
wanie karty kredytowej powoda 
na skutek rażącej lekkomyślności,  

a następnie braku należytej 
staranności i elementarnej 
rzetelności, nakazujących jak 
najszybsze wyjaśnienie, czy 
istnieją przyczyny do czasowej 
blokady środków na karcie po-
woda w trakcie podróży stano-
wi o bezprawnym naruszeniu 
przez pozwanego takich dóbr 
osobistych powoda jak dobre 
imię i prawo do spokojnego, 
komfortowego wypoczynku. Oczy-
wiście błędna ocena sytuacji przez 
Bank nie stanowi wypełnienia prze-
słanki podejrzenia nieuprawnionego 
użycia karty.” 

Sądy stwierdziły, że postępowanie 
Banku naruszyły dobra osobiste 
powoda w postaci dobrego imienia 
i prawa do spokojnego wypoczynku. 
Naruszenie dobrego imienia może 
polegać na pomówieniu innej osoby 
o takie postępowanie lub właściwo-

ści, które mogą poniżyć ją w opinii 
publicznej albo narazić na utratę 
zaufania potrzebnego dla danego 
zawodu, stanowiska lub rodzaju 
działalności. Prawo do wypoczynku 
sprowadza się zaś do czerpania 
pełnej satysfakcji z wybranej przez 
siebie formy relaksu, a więc również 
imprezy turystycznej.

Zainteresowanych pełną treścią 
wyroku odsyłam do kwartalnika 
Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w 
Szczecinie nr 4/2017 pod adresem 
http://www.szczecin.sa.gov.pl/conta-
iner/osa/osa_nr_4_2017.pdf 

Naruszenie dobrego imienia 
może polegać na pomówieniu 
innej osoby o takie postępowa-
nie lub właściwości, które mogą 
poniżyć ją w opinii publicznej 
albo narazić na utratę zaufania 
potrzebnego dla danego zawo-
du, stanowiska lub rodzaju dzia-
łalności. Prawo do wypoczynku 
sprowadza się zaś do czerpania 
pełnej satysfakcji z wybranej 
przez siebie formy relaksu, a 
więc także imprezy turystycznej. 

radca PraWny
MariuSZ aStaSiewicZ

 
Kancelaria Radcy Prawnego 
ul. Powstańców 47 lok. 16, 

05-091 Ząbki  
tel. 694 315 734

Niemalże od razu na fo-
rach społecznościowych poja-
wiły się posty zaniepokojonych 
mieszkańców Nadmy, którzy 
gorączkowo zaczęli weryfikować 
opracowaną przez GDDKiA do-
kumentację. Jak się okazało trasa 
S8 na wysokości Nadmy została 
wybudowana niezgodnie z wyda-
ną w dniu 02.12.2011 r. przez Re-
gionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Warszawie Decyzją 
nr WOOŚ-II.4200.15.2011.MW 
o środowiskowych uwarunko-
waniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia, która zakładała, 
że mieszkańcy Nadmy mieli 
być na całej długości chronieni 
przed hałasem ekranami dźwię-
kochłonnymi. Co się stało, że na 
wysokości Nadmy ich zabrakło? 
Okazało się, że na etapie realizacji 
inwestycji działający na zlecenie 
GDDKiA wykonawca – konsor-
cjum ASTALDI opracował ko-
lejny Raport o oddziaływaniu na 
środowisko i w dniu 21.12.2015 
r. uzyskał Postanowienie nr 
WOOŚ-II.4200.21.2015.MW.5 
wydane przez Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Warszawie, na mocy którego 
została ograniczona liczba i 
powierzchnia ekranów akustycz-
nych. W związku z powyższym 
już 03.01.2018 r. wspólnie z 
kilkoma mieszkańcami z ul. Tu-
lipanowej i Nowej odwiedziliśmy 
w urzędzie Zastępcę Burmistrza 
Radzymina, składając na jego 
ręce pismo podpisane przez kil-
kadziesiąt osób z prośbą o inter-
wencję w tej sprawie. Burmistrz 
wydawał się równie zaskoczony 
brakiem ekranów jak my, ale 
co ciekawe zgodnie zapisami 
opracowanego w 2015 r. Raportu 
o oddziaływaniu na środowisko 
wykorzystano m.in. informacje 
uzyskane z Urzędu Miasta i 
Gminy Radzymin. W związku 
z powyższym pojawia się kilka 
pytań: czy w 2015 r. Urząd Gminy 
Radzymin wiedział o opracowy-
wanym przez GDDKiA kolejnym 
Raporcie o oddziaływaniu na 
środowisko trasy S8? Czy Urząd 
Gminy Radzymin w 2015 r. miał 
jakikolwiek wpływ na wyniki koń-
cowe tego Raportu? Dlaczego w 
2015 r. na etapie wprowadzania 
tak istotnych zmian w stosunku 
do pierwotnego opracowania nie 
mogli wypowiedzieć się w tym 
temacie najbardziej zaintereso-
wani, czyli mieszkańcy Nadmy? 
Dlaczego nikt nie raczył powia-
domić mieszkańców Nadmy o ta-
kim postępowaniu? Niestety nie 
znam odpowiedzi na wszystkie 
pytania, ale jak dotychczas GDK-
KiA mówi jednym głosem: trasa 
S8 została wybudowana zgodnie 
z obowiązującymi przepisami 
a brakujące ekrany zostaną wy-
budowane po przeprowadzeniu 
pomiarów natężenia hałasu, 
które zaplanowane są dopiero po 
całkowitym zakończeniu budo-
wy drogi. Ewentualnie pomiary 
mogą wcześniej zrobić na 
własny koszt mieszkańcy lub 
samorząd. Szkoda, że sprawy 
tak się potoczyły, ponieważ na 
początku realizacji inwestycji 
Gmina Radzymin (i nie tylko) 
stała na dużo lepszej pozycji 
niż w tej chwili, dlatego w tym 
miejscu warto przypomnieć 
starą życiową prawdę, że lepiej 
jest zapobiegać problemom niż 
z nimi walczyć.

Lepiej zapobiegać 
podtopieniom  
niż z nimi walczyć!!!

Niestety z tej prawdy nie 
korzysta radzymiński samorząd, 
który nie podjął żadnych dzia-
łań zmierzających do poprawy 
przeciwpowodziowej Nadmy. 
Podczas tej kadencji nie za-
uważyłem żadnych działań (no 
może za wyjątkiem udrożnienia 
kilkudziesięciu metrów rowu), 
mających poprawić naszą sytu-
ację. Co roku z niepokojem spo-
glądamy nie tylko w stronę rzeki 
Czarnej, ale również w stronę 
rowów, którymi Kobyłka zrzuca 
coraz więcej wody w kierunku 
Nadmy. Jako mieszkańcy Nadmy 
kilkukrotnie kierowaliśmy pisma 
do Wojewódzkiego Zarządu Me-
lioracji i Urządzeń Wodnych w 
Warszawie, z prośbą o podjęcie 
zdecydowanych działań mających 

na celu zabezpieczenie naszych 
domostw przed negatywnymi 
skutkami oddziaływania rzeki 
Czarna. Na nasze nieszczęście 
instytucja ta została zlikwidowa-
na a jej miejsce zajęło Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie. Tak więc nasze wysiłki 
mające na celu poprawę sytuacji 
hydrologicznej na terenie naszej 
miejscowości musimy zacząć od 
początku. W tym miejscu należy 
podkreślić, że nasza dotychcza-
sowa sytuacja jest już trudna, ale 
po oddaniu do użytkowania trasy 
S8 i ewentualnym wystąpieniu 
obfitych opadów deszczu może 
okazać się wręcz dramatyczna. 
Dlatego, jako były samorządo-
wiec, który zapoczątkował szero-
ką kampanię na rzecz obwałowa-
nia rzeki Czarna jestem bardzo 
rozczarowany postawą burmi-
strza Radzymina, który nie jest 

zainteresowany dokończeniem 
pracy jaką zapoczątkowaliśmy 
podpisując w dniu 30 kwietnia 
2013 r. w Wołominie z sześcioma 
innymi samorządami z powia-
tu wołomińskiego i 
legionowskiego 
(Gmina Marki, 
Radzymin, Wo-
łomin, Kobył-
ka, Nieporęt 
oraz Powiat 
Wołomiński 
i Legionow-
ski) porozu-

mienie w sprawie działań na 
rzecz zabezpieczenia terenów 
zalewowych w dorzeczu rzeki 
Czarna przed powodzią. Na 
mocy tego porozumienia został 
ogłoszony przetarg na wykonanie 
koncepcji projektowej zabezpie-
czenia przed powodzią terenów 
zalewowych w dorzeczu rzeki 
Czarna na odcinku od 0+000 km 
do 30+000 km rzeki w powiecie 
wołomińskim i legionowskim, 
z uwzględnieniem gospodarki 
wodno-ściekowej gmin Woło-

min i Kobyłka. Niestety do dnia 
dzisiejszego nie mieliśmy okazji 
poznać tegoż opracowania, jak 
również nie doczekaliśmy się 
żadnych prac przeciwpowodzio-
wych na terenie naszej miejsco-
wości.

Szkoła to fundamenty  
naszej przyszłości!

Moim oczkiem w głowie jest 
niewątpliwie Szkoła Podstawowa 
w Nadmie, do której uczęszcza 
dwójka moich dzieci. Wielo-
krotnie powtarzałem, że szkoła 
w Nadmie to nie tylko placówka 
oświatowa, ale także swoiste 
serce nadmeńskiej społeczno-
ści, w którym swoją siedzibę i 
miejsce spotkań mają strażacy 
z OSP Nadma, czy też Klub 
Seniora. Bardzo zależało mi, 

żeby ta szkoła zmieniła nie tylko 
swój wygląd zewnętrzny, ale 
także podejście do uczniów i 
rodziców. Mam dużą satysfakcję, 
że na przestrzeni tych kilku lat 
zmienił się nie tylko budynek, a 

przede wszystkim poziom na-
uczania. Cieszy mnie, że ta 

placówka oświatowa za-
miast odpychać, wresz-
cie zaczęła przyciągać 
uczniów. Po kilku latach 
okazało się, że zaczyna 
w niej brakować miejsca 
dla nowych uczniów, a to 
m.in. ze względu na fakt, 
że uczęszczają do niej 
również dzieci z Kobyłki. 

Dodatkowo na zwiększenie 
ilości uczniów miała niewąt-

pliwie wpływ reforma 
oświaty i nagle 

zaczę ły  s ię 
problemy lo-

kalowe. Jak 
się nieofi-

c j a l n i e 
dowie-

działem w celu wyeliminowania 
tych problemów urząd chciał, 
żeby dyrekcja szkoły nie przyj-
mowała uczniów spoza Nadmy. 
Osobiście byłem przeciwny ta-
kiemu destrukcyjnemu działaniu 
i wspólnie z kilkoma rodzicami 
zaczęliśmy walkę o rozbudowę 
szkoły. Niestety jest to walka  
trudna, bo wreszcie, gdy udało 
nam się przekonać władze sa-
morządowe, że w tej placówce 
drzemie olbrzymi potencjał oka-
zało się, że magistratowi w Ra-

dzyminie chyba brakuje środków 
na jej rozbudowę. Dopiero po 
mojej interwencji na sesji Rady 
Miejskie w dniu 25.04.2017 r. ta 
inwestycja pojawiła się w Wielo-
letniej Prognozie Finansowej. Co 
ciekawe burmistrz deklarował, że 
„niezwłocznie” (słowo wytrych) 
po zabezpieczeniu środków na 
jej realizację przystąpi do wyboru 
projektanta. Mija już niemalże 
rok od tamtego czasu i niestety 
nie widać żadnych efektów tam-
tych deklaracji. Co gorsze od 
realizacji projektu rozbudowy 
szkoły zależy budowa parkingu 
przy szkole w Nadmie, o który 
zabiegam już od ponad dwóch 
lat. Urząd nie był zainteresowany 
budową tego parkingu, dlate-
go wzięliśmy sprawy w swoje 
ręce i wspólnie z mieszkańcami 
Nadmy udało nam się go wygrać 
w Budżecie Obywatelskim na 

2018 rok. Parking przy szkole 
jest w mojej ocenie inwesty-
cją priorytetową, ponieważ już 
teraz wokół bramy do szkoły 
(po jednej i drugiej stronie ul. 
Szkolnej) parkuje bardzo duża 
ilość samochodów, co doprowa-
dza do bardzo niebezpiecznych 
sytuacji, a należy zaznaczyć, że 
w chwili obecnej ulica Szkolna, 
ze względu na niedokończony na 
trasie S8 węzeł Kobyłka, jest uli-
cą „ślepą”. Aż strach pomyśleć, 
co się będzie działo przy szkole 
jak już GDDKiA odda węzeł Ko-
byłka do użytkowania!!! Dlatego 
nie pozostaje nam nic innego 
jak ponownie odwiedzić radzy-
miński magistrat i przypomnieć 
o naszych problemach.

Czy urząd ma problemy  
z płynnością finansową?

Biorąc pod uwagę fakt, że za-
dłużenie Gminy Radzymin w cią-
gu ostatnich czterech lat rośnie w 

zastraszającym tempie, osiągając 
na koniec 2017 r. poziom 37 mln 
zł oraz uwzględniając niespodzie-
wanie zaciągnięty przez radzy-
miński magistrat szybki kredyt 
na kwotę 5 mln zł, który pozwolił 
uregulować bieżące rachunki 
i jakoś przetrwać do 15 marca 
(uff, wreszcie wpłyną pierwsze 
podatki) pojawia się pytanie, czy 
wizyta na Sesji Rady Miejskiej 
w Radzyminie przyniesie jakieś 
pozytywne dla nas efekty?

Marek Brodziak

Gminy Radzymin w 2015 r. miał 
jakikolwiek wpływ na wyniki koń-
cowe tego Raportu? Dlaczego w 
2015 r. na etapie wprowadzania 

stosunku 
do pierwotnego opracowania nie 
mogli wypowiedzieć się w tym 
temacie najbardziej zaintereso-
wani, czyli mieszkańcy Nadmy? 
Dlaczego nikt nie raczył powia-
domić mieszkańców Nadmy o ta-
kim postępowaniu? Niestety nie 
znam odpowiedzi na wszystkie 
pytania, ale jak dotychczas GDK-pytania, ale jak dotychczas GDK-pytania, ale jak dotychczas GDK
KiA mówi jednym głosem: trasa 
S8 została wybudowana zgodnie 
z obowiązującymi przepisami 

brakujące ekrany zostaną wy-
budowane po przeprowadzeniu 
pomiarów natężenia hałasu, 
które zaplanowane są dopiero po 
całkowitym zakończeniu budo-
wy drogi. Ewentualnie pomiary 
mogą wcześniej zrobić na 
własny koszt mieszkańcy lub 
samorząd. Szkoda, że sprawy 
tak się potoczyły, ponieważ na 
początku realizacji inwestycji 
Gmina Radzymin (i nie tylko) 
stała na dużo lepszej pozycji 
niż w tej chwili, dlatego w tym 
miejscu warto przypomnieć 
starą życiową prawdę, że lepiej 
jest zapobiegać problemom niż 

Niestety z tej prawdy nie 
korzysta radzymiński samorząd, 
który nie podjął żadnych dzia-
łań zmierzających do poprawy 
przeciwpowodziowej Nadmy. 
Podczas tej kadencji nie za-
uważyłem żadnych działań (no 

podpisując w dniu 30 kwietnia 
2013 r. w Wołominie z sześcioma 
innymi samorządami z powia-
tu wołomińskiego i 
legionowskiego 
(Gmina Marki, 
Radzymin, Wo-
łomin, Kobył-
ka, Nieporęt 
oraz Powiat 
Wołomiński 
i Legionow-
ski) porozu-

także podejście do uczniów i 
rodziców. Mam dużą satysfakcję, 
że na przestrzeni tych kilku lat 
zmienił się nie tylko budynek, a 

przede wszystkim poziom na-
uczania. Cieszy mnie, że ta 

placówka oświatowa za-
miast odpychać, wresz-
cie zaczęła przyciągać 
uczniów. Po kilku latach 
okazało się, że zaczyna 
w niej brakować miejsca 
dla nowych uczniów, a to 
m.in. ze względu na fakt, 
że uczęszczają do niej 
również dzieci z Kobyłki. 

Dodatkowo na zwiększenie 
ilości uczniów miała niewąt-

pliwie wpływ reforma 
oświaty i nagle 

zaczę ły  s ię 
problemy lo-

kalowe. Jak 
się nieofi-

c j a l n i e 
dowie-

Mieszkańcy  
Nadmy  
też chcą  
ekranów!!!

W nocy z 22 na 23 grudnia 2018 r. na obwodnicy Marek pojawiły się pierw-
sze samochody a wraz z nimi hałas, który całkowicie zmienił jakość życia 
mieszkańców takich miejscowości jak Nadma. Zapewne wszyscy zdawali 
sobie sprawę, że wraz z samochodami pojawią się też uciążliwości, ale 
chyba nikt nie spodziewał się, że będą one aż tak uciążliwe. 

– Biorąc pod uwagę fakt, że 
zadłużenie Gminy Radzymin 
w ciągu ostatnich czterech 

lat rośnie w zastraszającym 
tempie, osiągając na koniec 

2017 r. poziom 37 mln zł 
oraz uwzględniając niespo-
dziewanie zaciągnięty przez 

radzymiński magistrat szybki 
kredyt na kwotę 5 mln zł, który pozwolił ure-
gulować bieżące rachunki i jakoś przetrwać 
do 15 marca (uff, wreszcie wpłyną pierwsze 

podatki) pojawia się pytanie, czy wizyta na 
Sesji Rady Miejskiej w Radzyminie przy-

niesie jakieś pozytywne dla nas efekty? – 
zastanawia się Marek Brodziak z Nadmy
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Zawody składają się z 
dwóch konkurencji, biegu na 
dystansie 1963 m i strzelania 
sportowego a punktacja jest 
liczona łącznie. Maksymalnie 
można zdobyć 120 pkt.

Startujemy w trzech kate-
goriach: kobiety, mężczyźni, 
osoba publiczna (służby mun-
durowe, urzędnik samorządo-
wy, państwowy, ksiądz, radny).

Dzięki uprzejmości Staro-
stwa Powiatu Wołomińskiego 
podczas zawodów będzie moż-
na obejrzeć wystawę poświęco-
ną żołnierzom wyklętym ziemi 
wołomińskiej.

Zapisać można się elek-
troniczne na stronie www.osir.
wolomin.pl pod artykułem do-
tyczącym zawodów lub na Fb 
OSiR Huragan i SBS Salwa.

Uwaga: limit uczestników 
wynosi 100 osób !

Organizatorzy OSiR Hura-
gan, SBS Salwa i KS Huragan 
przewidzieli nagrody i nie-
spodzianki dla uczestników 
zawodów. 

- W 2012 roku OSiR był 
głównym organizatorem, 
jednego z pierwszych bie-
gów w Polsce poświęconych 
uczczeniu pamięci Żołnierzy 
Wyklętych, dedykowanego 
bohaterowi, rotmistrzowi Wi-
toldowi Pileckiemu. Dziś ten 
bieg możemy oglądać w Mar-
kach. W tym roku korzystając 
z zasobów OSiR i organizacji 
pozarządowych – SBS Salwa i 
KS Huragan – udało się stwo-

rzyć ciekawą formułę zawodów 
biegowo – strzeleckich, które 
jakże trafnie oddają codzienne 
życie żołnierzy drugiej kon-
spiracji. Ponadto zawody będą 
dedykowane Żołnierzom Wy-
klętym Ziemi Wołomińskiej a 
więc tym, którzy żyli i walczyli 
na naszym terenie”. Pomy-
słodawcą zawodów jest z-ca 
dyrektora OSiR „Huragan” w 
Wołominie Piotr Szulc.

– Zawody będą dedyko-
wane Żołnierzom  
Wyklętym Ziemi Wołomiń-
skiej a więc tym, którzy 
żyli i walczyli na 
naszym terenie”  
– mówi pomysło-
dawca zawodów 
Piotr Szulc 

I Wołomińskie Zawody Biegowo-Strzeleckie 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych „WILKI 2018”  
to igrzyska wśród dotychczasowych zmagań, 
których ideą jest oddanie hołdu żołnierzom 
polskiego podziemia antysowieckiego i anty-
komunistycznego w latach 1944-1963 a także 
popularyzacja wiedzy na ten temat. 

Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych Ziemi 
Wołomińskiej

przez sport o historii

Czy w Tłuszczu jest 
świeże powietrze?

Prasa lokalna w Tłuszczu pisała ostatnio o audycie, który w lipcu ub.r. przeprowadzono w miej-
scowym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Dokument ujrzał światło dzienne 
dopiero pół roku od powstania, a radni z Komisji Rewizyjnej w Tłuszczu zapoznali się z nim do-
piero na posiedzeniu w marcu br. Jakie rewelacje zawierał ów dokument i czy wiosną będzie 
można wyjść w Tłuszczu na świeże powietrze?

Zarówno w 2016 jak i 2017 r. 
mieszkańców centrum Tłuszcza 
wielokrotnie terroryzował nie-
znośny fetor unoszący się znad 
oczyszczalni ścieków przy miejsco-
wym zakładzie komunalnym. Nie-
przyjemne zapachy docierały bez 
trudu w okolice dwóch pobliskich 
przedszkoli, stadionu miejskiego, 
a nawet położonego o kilometr 
dalej Centrum Konferencyjno-
Bankietowego Batory. Oczysz-
czalnia ścieków była kontrolowana 
w lipcu i wrześniu 2016 przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska. Kontrola ta wykazała, 
że do zlewni szamba przyjmowano 
nawet 300% dopuszczonej do-
bowej ilości ścieków dowożonych 
samochodami asenizacyjnymi. 
To spowodowało przekroczenia 
norm chemicznych i nieznośny 
fetor, który tygodniami nie po-
zwalał mieszkańcom okolicznych 
domostw ani na bezpieczne wyjście 
z domu, ani wywietrzenie pomiesz-
czeń. W piśmie z 10 października 
2016 r. skierował do „Burmistrza 
Tłuszcza wniosek o przeprowa-
dzenie postępowania służbowe-
go przeciwko osobom winnym 
dopuszczenia do stwierdzonych 
uchybień”. Pomimo tej kontroli 
sytuacja „zapachowa” w Tłuszczu 
nie poprawiła się i także w 2017 r. 
wielokrotnie w centrum miasteczka 
nie dało się swobodnie oddychać. 
W lipcu 2017 r. w Zakładzie Go-

spodarki Komunalnej przepro-
wadzono audyt. I... jak mówią nasi 
rozmówcy, zapanowała cisza.

– Przez prawie pół roku nikt 
o tym dokumencie nie wiedział 
– mówi radny powiatowy z Tłusz-
cza Robert Szydlik. - Nie wiem, 
kto pierwszy wspomniał, że taki 
dokument istnieje, ale media i in-
ternet podchwyciły temat. Miejscy 

radni z treścią audytu zapozna-
wali się dopiero w tym miesiącu, 
ale podczas komisji stwierdzili, 
że Urząd Miejski nie przekazał 
im kompletu dokumentów wy-
tworzonych przez audytora. Co 
ciekawe, nagranie wideo z komisji 
kilkakrotnie pojawiało się, a potem 
znikało z serwisu YouTube. Treść 
nagrania jest władzom Tłuszcza 

nie na rękę – mówi Robert Szydlik. 
W internecie krążą skany, frag-
menty audytu, z których dowie-
dzieć się można, że na terenie 
zakładu istnieje (lub istniała) 
„dziura w ziemi” umożliwiająca 
niekontrolowany zrzut ścieków 
poza instalacją oczyszczalni ście-
ków. „W bezpośredniej bliskości 
opomiarowanego gniazda odbioru 

tych nieczystości usytuowana była 
niezabezpieczona przed otwar-
ciem studzienka oraz wyłożona 
była rurą odpływową umożliwiają-
cą niekontrolowany zrzut ścieków 
poza urządzeniem pomiarowym” 
- to jedno zdanie najpełniej ob-
razuje, jak ściekami gospodaruje 
gmina Tłuszcz i podległy jej 
zakład. „Działalność zakładu w 

badanym okresie należy ocenić 
negatywnie” - można przeczytać 
w dokumencie. Dalej jest mowa o 
wypożyczaniu po kosztach paliwa 
8-os. samochodu, braku ewi-
dencji czasu pracy samochodu z 
wysięgnikiem (podwykonawca 
zakładu) i wielu innych nieprawi-
dłowościach, ale najbardziej bul-
wersujące dotyczą właśnie ścieków 
– dodaje nasz rozmówca.

– W licznych wypowiedziach 
zarówno Burmistrz Tłuszcza 
Paweł Bednarczyk, jak i ówcze-
sny dyrektor Zakładu Mariusz 
Dembiński uspokajali emocje 
mówiąc, że sytuacja jest bez-
pieczna, uchybienia mało zna-
czące itd. Niemniej we wrześniu 
2017 r. dyrektora Dembińskiego 
przesunięto na nowo utworzone 
stanowisko w Urzędzie Miejskim, 
po czym ogłoszono konkurs na 
dyrektora Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej. 
Konkurs wygrał „dobry znajomy” 
Rafał Wiatrak, wcześniej prezes 
Zakładu Komunalnego w Wo-
łominie, kojarzony z MWS/PSL 
podobnie jak burmistrz Tłuszcza 
Paweł Bednarczyk – dodaje.

Radny Szydlik zastanawia się 
również czy pod nowym zarządem 
komunalnym do Tłuszcza wróci 
świeże powietrze? 

Ale dowiemy się o tym zapewne 
w ciągu najbliższych tygodni wraz 
z nadejściem wiosny. R. Acja

– Przez prawie pół roku 
nikt o tym dokumencie 
nie wiedział – mówi radny 
powiatowy z Tłuszcza Robert 
Szydlik. – Nie wiem, kto 
pierwszy wspomniał, że 
taki dokument istnieje, ale 
media i internet podchwyciły 
temat. Miejscy radni  
z treścią audytu zapoznawali 
się dopiero w tym miesiącu 
– dodaje nasz rozmówca.

www.zyciepw.pl dołącz do nas na dołącz do nas na 
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Mieszkający w Ząb-
kach Bartłomiej Cieślar, 
jest obecnie uczniem XIV 
Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Stanisława 
Staszica w Warszawie. 
Śmiało można powie-
dzieć, choć skromność 
Bartłomieja nie pozwa-
la mu samemu tak 
o sobie myśleć, że 
jest jej wzorowym 
uczniem.

S z c z e g ó l n e 
osiągnięcia zdo-

był jako uczeń Gimna-
zjum im. Władysława IV w 
Warszawie, był laureatem 
wielu olimpiad, zdobył 
zaszczytny tytuł „kaon” 
w Polsko - Ukraińskim 
Konkursie Fizycznym 
„Lwiątko 2017”, uzy-
skał bardzo dobry wynik  
w Międzynarodowym 
Konkursie „Kangur Ma-

tematyczny” oraz wiele 
innych nagród i wyróżnień 
w prestiżowych ogólno-
polskich konkursach.

Osiągnięte sukcesy 
motywują tego wybitnie 

uzdolnionego mieszkańca 
Ząbek do dalszego rozwo-
ju oraz pogłębiania wiedzy 
i doskonalenia umiejęt-
ności, a uzyskane wyróż-
nienia są impulsem do 
wytężonej pracy w dążeniu 
do realizacji własnych 
marzeń i aspiracji.

Życzymy, aby pasja 
Bartłomieja była dla niego 
nie tylko formą spełnienia 
ambicji, ale przede wszyst-
kim życiową przygodą, 
dającą wiele zadowolenia 
i wyznaczającą cel.

Bartłomiej 
Cieślar, miesz-
kaniec Ząbek, 
jest laureatem 
wielu olimpiad oraz 
zdobywcą licznych 
nagród i wyróżnień 
w prestiżowych 
konkursach między-
narodowych  
i ogólnopolskich. 

W dniu 1 marca 2018 r. Bartłomiej Cieślar, laureat 
wielu prestiżowych Olimpiad Matematycznych i Infor-
matycznych Gimnazjalistów, odebrał z rąk Roberta 
Perkowskiego, burmistrza Ząbek nagrody rzeczowe 
oraz list gratulacyjny za szczególne osiągnięcia.

Bartłomiej  
Cieślar – młody, 
zdolny z Ząbek

z Ząbek na olim
piadę

Inspirowana starodawną, 
szamańską baśnią ze stepów 
sztuka pt. „Aldynai” po raz 
kolejny udowodniła, że działal-
ność teatrów amatorskich jest 
potrzebna i może dostarczyć 
rozrywki na bardzo wysokim 
poziomie.

Pierwszy w tym roku spek-
takl Zespołu Teatralnego „Zyg-
zak”, który odbył się 10 marca 
w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Jadowie przyciągnął na wi-
downię młodszych, i starszych 

widzów. Pu-
bliczność  
z niekła-
m a n y m 
zachwytem 
podziwiała 
kunszt ak-
torski artystów 
i płynący z baśni 
przekaz.

Zrealizowany przez tłusz-
czańską młodzież spektakl, to 
fascynujące połączenie mistyki 
ludów Wschodu i uniwer-
salnych życiowych wartości. 
Tytułowa bohaterka - Aldynai 
to dziewczyna, która spełnia 
oczekiwania innych, powoli 
stając się taka jaką inni chcie-
liby, aby była. Przedstawienie 

porusza problematykę dojrze-
wania, poszukiwania własnej 
drogi w życiu i zmagania się 
ze swymi emocjami. Nie za-
brakło oczywiście elementów 
komediowych.

W przygotowanie spektaklu 
począwszy od strojów i sce-
nografii poprzez budowanie 
postaci po organizację samego 
spektaklu, zaangażowani byli 
wszyscy członkowie zespołu. 
Scenariusz i reżyserię przy-
gotował Jacek Stachowicz, za 
światło i dźwięk odpowiadał 
Piotr Kozłowski, a za cało-
kształt produkcji Monika Go-
dlewska.

Sztuka, w której wy-
stąpiła głównie młodzież 
z Tłuszcza, powstała  
w ubiegłym roku, dzię-
ki projektowi „Wejdź do 
teatru 9”, dofinanso-

wanemu ze 
środków Pro-

gramu „Dzia-
łaj Lokalnie X” 

Polsko - Amerykań-
skiej Fundacji Wolności 

realizowanego przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce 
i Ośrodek Działaj Lokalnie 
LGD „Równiny Wołomiń-
skiej”. Wydarzenie w Jadowie 
było współfinansowane przez 
Powiat Wołomiński.

Monika Godlewska,  
Aleksandra Olczyk  
fot: Patryk Pieniak.

Inspirowany 
szamańską baśnią 
spektakl „Aldynai” 

to fascynujące 
połączenie mi-

styki ludów 
Wschodu  
i uniwer-
salnych 

wartości. 

Pierwszy w tym roku spektakl Zespołu Teatralnego 
„Zygzak” odbył się 10 marca  
w Gminnym Ośrodku Kultury w Jadowie  

Sezon 2018 w Teatrze 
„Zygzak” rozpoczęty!

 stepow
a baśń

Targi Ślubne w Zielonce

Pokaz kreacji ślubnych w wykonaniu kandydatek do tytułu Miss Miasta Kobyłka, ponad 70 wystaw-
ców, tłumy zwiedzających, dziesiątki podpisanych umów i rozdanych nagród, setki uśmiechniętych 
osób – tak wyglądała kolejna, trzecia już edycja Targów Ślubnych w Hotelu Trylogia w Zielonce.

W minioną niedzielę, 4 marca, 
gościnne, klimatyczne wnętrza Hotelu 
Trylogia zapełniły tłumy zwiedzających.  
W tym dniu swoje produkty i usługi 
prezentowały wiodące  firmy z  powiatu 
wołomińskiego, Warszawy oraz okolicz-
nych miast. Tegoroczna edycja Targów 
Ślubnych w Hotelu Trylogia stanowiła 
więc dla przyszłych małżonków i ich 
najbliższych doskonałą okazję do zapo-
znania się z najnowszymi trendami. 

Duża liczba wystawców (po-
nad 70) reprezentujących różne 
branże i niezwykle bogatą ofer-
tę pozwalały na komplekso-
we zaplanowanie tej jednej  
z najważniejszych uroczy-
stości i, co nie mniej ważne, 
określenie  poziomu przy-
szłych wydatków związanych 
z organizacją ślubu i przyję-
cia weselnego. Przestronne 
wnętrza i przemyślny układ 
stoisk umożliwiały zwiedza-
jącym spokojną rozmowę  
z przedstawicielami prezentu-
jących się na targach firm oraz 
obejrzenie różnych wariantów 
aranżacji stołu ślubnego. Dużym 
zainteresowaniem cieszyła się oferta 
branż florystycznej i dekoracji ślub-
nych, których stoiska wyglądały wy-
jątkowo okazale. Przepiękne bukiety 
żywych kwiatów oraz gustowne dodatki 
dekorujące stoły i krzesła wzbudzały 
zachwyt i uznanie dla profesjonalizmu 
i wysiłku wystawców. 

Wspaniale prezentowała się au-
torska kolekcja sukien ślubnych i wie-
czorowych przygotowana przez jedną  
z ząbkowskich pracowni. W role mo-
delek wcieliły się kandydatki do tytułu 
Miss Miasta K o -

byłka, które z gracją i wdziękiem zapre-
zentowały publiczności romantyczne 
kreacje idealnie podkreślające kobiece 

piękno i osobowość.  Pokaz zwiedzający 
nagrodzili gromkimi brawami  i słowa-
mi uznania, adresowanymi zarówno do 
modelek, jak i projektantki kolekcji.

Wiele pochwał zebrało także menu 
weselne Hotelu Trylogia. Podczas 
degustacji można było spróbować 

prawdziwych rarytasów kuchni 
staropolskiej przygotowaniach 

przez mistrzów sztuki ku-
linarnej. Po degustacji  

z pełną odpowiedzial-

nością mogę stwierdzić, że 
takim smakołykom nie oprą 

się nawet najbardziej wybredni 
goście weselni. 

Targi Ślubne nie mogły się obejść 
bez firm oferujących obsługę bar-
mańską i obsługę fotograficzną.  
W przypadku tej ostatniej konkurencja 

wśród wystawców była ogromna. Za-
interesowani mogli obejrzeć portfolio 
fotografów i poznać przybliżone ceny 
za poszczególne usługi  takie jak sesja 
narzeczeńska, ślubna i plenerowa, 
filmowanie (także z użyciem drona) 
czy fotobudka. 

Dużym zainteresowaniem, nie tylko 
wśród płci pięknej, cieszyły się stoiska  
z biżuterią ślubną. Przyszłe panny 
młode, chętnie korzystały z możliwo-
ści wykonania bezpłatnego próbnego 

makijażu ślubnego, natomiast panowie 
skupili swoją uwagę na old timerach, 
które można wynająć do ślubu.  Goście  
targów mieli także okazję obejrzeć 
występy zespołów na żywo i profesjo-
nalne show barmańskie oraz skorzystać  
z porad specjalistów branży ślubnej.

Relacja: Aleksandra Olczyk

Wspaniale prezentowała się autorska 
kolekcja sukien ślubnych i wieczorowych 
przygotowana na przez jedną z ząbkow-
skich pracowni. W role modelek wcieliły 

się kandydatki do tytułu Miss Miasta 
Kobyłka 2018, które z wielką gracją  

i wdziękiem zaprezentowały publiczności 
romantyczne kreacje idealnie podkreśla-
jące kobiece piękno i osobowość. Pokaz 
zwiedzający nagrodzili gromkimi brawami 

Wirtualne zeszyty  
historyczne w SP 2 w Ząbkach

W Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach wznowione zostały działania związane z projektem  
„Wirtualne zeszyty historyczne”. Tegorocznym tematem przewodnim są „Miejsca pamięci 
narodowej na Mazowszu”, ze szczególnym uwzględnieniem odzyskania niepodległości, walk  
o granice II Rzeczypospolitej Polskiej i Bitwy Warszawskiej 1920r.

– Chcemy oddać honor i cześć 
bohaterom w setną rocznicę odzyska-
nia niepodległości oraz zbliżającą się 
rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920r 
– podkreślają zgodnie inicjatorzy 
projektu prof. Jan Żaryn,  senator  RP, 
Paweł Poboży,  prezes Stowarzyszenie 
Przyjaciół Szkół i Placówek Edukacyj-
no - Wychowawczych Miasta Ząbki 
i Małgorzata Zyśk, radna Powiatu 
Wołomińskiego i wicedyrektor SP 
2w Ząbkach

Pierwszy etap realizacji przed-
sięwzięcia „Wirtualne Zeszyty Hi-
storyczne” został podsumowany 
podczas debaty historycznej po-
święconej Bitwie Warszawskiej 1920 
roku. Oprócz młodzieży i nauczycieli, 
wzięli w niej udział m.in. prof. Jan 
Żaryn, senator RP, Paweł Poboży, 
prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 
Szkół i Placówek Edukacyjno - Wy-
chowawczych Miasta Ząbki,  a także 
Małgorzata Zyśk i Karol Małolepszy 
- radni Powiatu Wołomińskiego, hi-
storyk Janusz Stryjek i Piotr Karsznia,  
członkowie Stowarzyszenia Wizna,  
Mirosław Sobiecki,  komendant Od-
działu Ząbki Związku Strzeleckiego 
Strzelec, dyrektorzy ząbkowskich 
szkół: Agnieszka Piskorek (SP 1)  
i Irena Małyszczuk (SP 2), Ewa Kac-

przak, wicedyrektor SP 3 oraz Anna 
Zalewska, dyrektor Zespołu Szkół z 
Ossowa i inni zaproszeni goście. Pod-
czas debaty zaprezentowano  prace 
zespołów uczniowskich umiesz-
czone w „Wirtualnych Zeszytach 

Historycznych”, przeprowadzono  
konkursy wiedzy historycznej dla 
uczniów  szkół podstawowych i gim-
nazjalnych z powiatu wołomińskiego 
oraz nagrodzono zarówno zwycię-
skie drużyny, jak i poszczególnych 
uczestników.

Drugim etapem realizacji pro-
jektu ma zostać objęta  młodzież 
szkół podstawowych, gimnazjal-
nych i średnich z województwa 
mazowieckiego. Projekt „Wirtualne 
Zeszyty Historyczne” realizowany 

jest pod honorowym patronatem 
Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Ministerstwa Cyfry-
zacji, profesora Jana Żaryna, sena-
tora RP, Kazimierza Rakowskiego,  
starosty Powiatu Wołomińskiego, 

Roberta Perkowskiego, burmistrza 
Miasta Ząbki. W dniu 21 lutego br.,  
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana 
Kochanowskiego w Ząbkach, odbyło 
się spotkanie nauczycieli historii  
i języka polskiego ze wszystkich ząb-
kowskich szkół dotyczące realizacji 
projektu. W spotkaniu uczestniczyli 
m.in. Irena Małyszczuk oraz Pa-
weł Poboży. Do czwartku, 9 marca, 
szkoły zainteresowane udziałem  
w projekcie zgłaszały uczniów bio-
rących udział w konkursie, a do  
6 kwietnia nadeślą wirtualne prace 
uczestników. Komisja konkursowa 
do 16 kwietnia wyłoni zwycięzców, 
którzy pod koniec kwietnia we-
zmą udział w debacie historycznej  
z udziałem prof. Jana Żaryna - Sena-
tora RP oraz zaproszonych gości. Po 
debacie młodzież ze szkół podsta-
wowych, oddziałów gimnazjalnych 
i szkół średnich zmierzy się w kon-
kursie wiedzy historycznej.

Zapraszamy na stronę: www.
wirtualna-historia.pl oraz stro-
nę SP 2, na której umiesz-
czony jest regulamin konkursu:  
www.sp2zabki.pl

Małgorzata  Zyśk 
radna Powiatu Wołomińskiego,  

wicedyrektor SP 2w Ząbkach

– Chcemy oddać honor  
i cześć bohaterom  
w setną rocznicę odzyska-
nia niepodległości oraz 
zbliżającą się rocznicę 
Bitwy Warszawskiej 1920 
roku – podkreśla Małgorza-
ta Zyśk, współinicjatorka 
projektu „Wirtualne Zeszyty 
Historyczne”, radna Powia-
tu Wołomińskiego i wicedy-
rektor SP 2 w Ząbkach.

Wójt Gminy Dąbrówka 
OGŁASZA NABÓR

NA KIEROWNICZE STANOWISKO 
URZĘDNICZE

ZASTĘPCA KIEROWNIKA 
URZĘDU STANU CYWILNEGO 

w Urzędzie Gminy Dąbrówka
 ul. Tadeusza Kościuszki 14, 

05-252 Dąbrówka

Osoby zainteresowane zapraszamy do składania ofert.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW NA STRONIE :www.bip.
dabrowka.net.pl w zakładce Oferty pracy. 

                                                                                                               
Wójt Gminy Dąbrówka                                                                                                           

/-/ Radosław Korzeniewski
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TAI CHI

MDK wołomin 
poniedziałki 
i środy, godz. 
2000-2130 

  516 099 060

– Jestem niesamowicie szczę-
śliwa, że mogłam być częścią tak 
pięknego wydarzenia. Gratuluję 
organizatorom i wszystkim uczest-
niczkom. Każda z nas zasłużyła na 
koronę – podsumowała wydarzenie 
Gabriela Kozula, Miss Miasta Ko-
byłka 2018.

Decyzją jury tytuł Pierwszej 
Wicemiss Miasta Kobyłka 2018 
uzyskała Sylwia Kur, tytuł Drugiej 
Wicemiss zdobyła Katarzyna Ja-
rząbek, a głosami widzów Miss Pu-
bliczności została wybrana Martyna 
Kurowska.

Swoją miss wybrali także fotore-
porterzy. Tytuł Miss Foto przyznany 
przez reporterów tygodnika Życie 
Powiatu na Mazowszu, Aleksan-
drę Olczyk i Jarosława Marka Ko-
morowskiego, którzy towarzyszyli 
dziewczynom także podczas prób 
i za kulisami, otrzymała Katarzyna 
Jarząbek.  

– Na ten wieczór czekaliśmy 
wszyscy - dziewczyny, sponsorzy, 
pracownicy Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Kobyłce i mieszkańcy 
miasta – mówi Agnieszka Nemska, 
dyrektor MOK w Kobyłce. Nasze 
finalistki ciężko pracowały na swój 
sukces. To co publiczność mogła 
zobaczyć na scenie, jest efektem ich 
ogromnego wysiłku i wielogodzin-
nych prób. To był piękny wieczór, 
pełen wzruszeń i radości. Gratuluję 
wszystkim wspaniałym dziewczy-
nom, które wzięły udział w wyborach 
Miss Miasta Kobyłka 2018. Dla mnie 
one wszystkie wygrały – dodaje 
inicjatorka i współorganizatorka 
wyborów.

W walce o tytuł najpiękniej-
szej wzięło udział łącznie siedem 
kandydatek, które zaprezentowały 
się przed jury i publicznością w 
czterech odsłonach: sukniach ślub-
nych zaprojektowanych przez Julia 
Gastoł Atelier, strojach kąpielowych, 
które zapewniła Blanka Gankowska, 
właścicielka Madame Salon Bra-
fittingu, koszulkach organizatorów 
z napisem „Miss Miasta Kobyłka 
2018” i spódnicach marki Lattore 
oraz w sukienkach marki Lattore. 
Makijaż na Galę Finałową wykonały 
makijażystki z LiqRise Day Spa 
z Kobyłki, a o piękne uczesania 
finalistek zadbał Salon QueenSpa 
z Wołomina.

– Jesteśmy zaszczycone za-
proszeniem i możliwością wzięcia 
udziału w przygotowaniach do tak 
wspaniałego wydarzenia! Wiemy, że 
piękna bielizna i piękne dziewczyny 
to wyjątkowe połączenie, dlatego też 
ubrałyśmy je w najmodniejsze w tym 
sezonie kostiumy kąpielowe firmy 
Lorin – mówi Blanka Gankowska, 
właścicielka Salonu Bra-fittingu 
Madame. 

W gronie jury znaleźli się Łukasz 
Płaczek - przewodniczący jury, 
pomysłodawca i organizator wielu 
konkursów piękności oraz pokazów 
mody na Mazowszu, Agnieszka 
Nemska – sekretarz jury,  dyrek-
tor Miejskiego Ośrodka Kultury  
w  Kobyłce, Diana Pieńkowska- wła-
ścicielka Instytutu Zdrowia i Urody 
LiqRise Day Spa w Kobyłce, Elena 
Sztochaj – brand manager marki 
odzieżowej Lattore, Karolina Bogat-
ko - modelka i pierwszy choreograf 
Angeliki Lipy, zwyciężczyni ogól-
noświatowego konkursu The Look 
Of The Year, Hanna Gumowska 
- finalistka Miss Polonia 2017 oraz 
Pierwsza Wicemiss Ziemi Otwockiej 
2017 oraz Mariusz Ochociński - 
aktor znany m.in. z takich seriali jak 

„Na Wspólnej” i „Pakt”. Nad pra-
widłowym przebiegiem wydarzenia 
czuwała, Dorota Kurek-Zielińska,  
radca prawny.

Galę Finałową wyborów Miss 
Miasta Kobyłka 2018 prowadził  
Michał Niemiec, doświadczony 
prezenter telewizyjny, który ma  
w swoim dorobku także prowadze-
nie tak prestiżowych konkursów 

piękności jak „Foto Models Poland” 
oraz „Queen of Poland”

– Poprowadzenie Gali Finałowej 
pierwszej edycji konkursu Miss 
Miasta Kobyłka było dla mnie przy-
jemnością. Impreza zorganizowana 
na wysokim poziomie. Finalistki, 
artyści i wspaniała atmosfera na 
widowni sprawiły, że to wydarzenie 
miało swój wyjątkowy klimat i mam 

nadzieję stanie się cykliczną im-
prezą w mieście Kobyłka – podsu-
mował sobotnie wydarzenie Michał 
Niemiec

W przerwach między konkuren-
cjami publiczność mogła posłuchać 
światowych przebojów muzyki roz-
rywkowej w wykonaniu Aleksandry 
Kosiorek, aktorki i wokalistki, która 
na co dzień prowadzi zajęcia aktor-

skie w MOK Kobyłka, a gwiazdą 
wieczoru był znany aktor Cezary 
Pazura, którego występ kabaretowy 
uświetnił to niezapomniane wy-
darzenie. 

Agnieszka Nemska, dyrek-
tor Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Kobyłce, zapewniła nas, że wybory 
będą kontynuowane także w kolej-
nych latach.

– Wybory Miss Miasta Kobyłka 
2018 to pierwsze takie wydarzenie  
w powiecie wołomińskim. Nie li-
czyłam na tak ogromny sukces tej 
imprezy. Wiele osób podchodziło 
sceptycznie do naszego pomysłu, ale 
udało się i dziś możemy być dumni 
z naszych dziewczyn. Pozyskaliśmy 
wspaniałych sponsorów którym 
pragnę serdecznie podziękować za 

wsparcie i zaangażowanie. Dziękuję 
Robertowi Roguskiemu, burmistrzo-
wi Miasta Kobyłka, który ufundował 
nagrodę główną oraz pracownikom 
MOK-u – bez nich nie byłoby tego 
sukcesu. Zapraszamy wszystkich 
już za rok na kolejną edycję – mówi 
Agnieszka Nemska.

Relacja: Aleksandra Olczyk, Izabela Wójcik
Zdjęcia: Aleksandra Olczyk

Najpiękniejsza 
z pięknych  
wybrana

Urokliwe wnętrza Hotelu Gregory, widownia wypełniona do ostatniego 
miejsca, siedem pięknych kobiet, a wśród nich ta jedyna – 19-letnia 
Gabriela Kozula – Miss Miasta Kobyłka 2018.

– Jestem niesamowi-
cie szczęśliwa,  
że mogłam być  
częścią tak pięknego  
i wspaniałego wyda-
rzenia. Serdecznie  
gratuluję organizato-
rom oraz wszystkim  
uczestniczkom. Każ-
da z nas zasłużyła na 
koronę – podsumo-
wała wyniki konkursu 
19-letnia Gabriela 
Kozula, która decyzją 
jury zdobyła zaszczyt-
ny tytuł Miss Miasta 
Kobyłka 2018.

Na koronę najpiękniejszej zasługują wszystkie tegoroczne finalistki wyborów Miss Miasta Kobyłka 
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Panie Przewodniczący! 
Koledzy Radni.

Zgłaszam wniosek formalny o zdję-
cie z porządku obrad propozycji uchwały 
umieszczonej w pozycji nr 16 pod nazwą 
„Ustalenia wynagrodzenia dla Burmi-
strza Wołomina”.

Uzasadnienie uchwały zamieszczone 
przez wnioskodawców jest bardzo mocne 
i odkrywające wiele niedociągnięć w dzia-
łaniach naszych władz miejskich.

Trudno z niektórymi polemizować. 
Należałoby przeprowadzić – jak zwykle 
przy ocenianiu działań – negatywy i 
pozytywy. Wiele negatywów wymieniono 
– jak wcześniej powiedziałem – w ob-
szernym uzasadnieniu projektu uchwały. 

Pozytywy przytacza Pani Burmistrz, 
choćby w rozesłanym przy decyzjach 
podatkowych swoim „apelu” do miesz-
kańców. Należałoby więc porównać wagę 
argumentów. Dużym niedopatrzeniem 
Pani Burmistrz jest – moim zdaniem – 
nieprzeprowadzenie na początku swej 
kadencji „bilansu otwarcia” wobec czego 
obecnie przypisuje się jej niedociągnięcia 
przyjęte od poprzedniej władzy.

Jak widać, nie wszyscy doradcy z oto-
czenia Pani Burmistrz są i byli jej życzliwi. 
Nie układała się współpraca Rady z Bur-
mistrz. Jednak w tym zakresie nie można 
obciążać jedynie Pani Burmistrz.

Jako radny wszystkich, po transfor-
macji ustrojowej kadencji samorządu, 
niejednokrotnie prezentowałem opinię, 

że w samorządzie lokalnym nie powinno 
być podziałów partyjnych.

Samorząd ocenia działania związane 
z gospodarką gminy. Problem rozwiązy-
wany w samorządzie jest albo korzystny 
dla mieszkańców, albo nie.

Pamiętam czasy, gdy w kraju rządziła 
„jedna słuszna partia” i oby te czasy nie 
wróciły. Polityczne przekonania powinien 
mieć każdy w sercu i w umyśle, a nie 
powinno być upolityczniania samorządu, 
bo wówczas głosowania nad problemami 
stają się, jak za pociągnięciem sznurka 
– jednomyślne. Często wbrew rozsąd-
kowi. Nie wolno bowiem wychylać się 
z obranego i wytyczonego przez partię 
działania.

Takie działanie może mieć uzasad-
nienie w Sejmie, ale nie w samorządzie 
lokalnym, gdzie albo jest coś dla miesz-
kańców dobre, albo złe.

Nie uważam się za radnego powią-
zanego z jakąkolwiek partią polityczną. 
Życie przeżyłem nie należąc do partii 
politycznej, dlatego dziś, jako członek 
klubu radnych ugrupowania samorządo-
wego mogę prezentować odrębne zdanie 
od innych kolegów radnych.

Podkreślam więc, że mankamenty 
wskazywane w ocenie działalności Pani 
Burmistrz nie wynikają z jej złej woli, 
ani nie są działaniami malwersacyjnymi, 
co zmuszałoby nas do radykalnej oceny 
błędów.

Każda władza popełnia w działaniu 
takie ruchy, które przynoszą zyski ale 
też straty. Należy zatem wyważyć, czy 
te straty są tak poważne i niemożliwe 
do naprawienia, aby wyciągać poważne 
konsekwencje, jak zmniejszenie wyna-
grodzenia o 25%.

Zaznaczam: to dobrze, że o nich dys-
kutujemy, że je widzimy i przytaczamy, ale 
oceniajmy je sprawiedliwie.

Wnoszę zatem o zdjęcie z porządku 
obrad wspomnianej uchwały i zastą-
pienie jej na jednej z najbliższych sesji 
omówieniem oceny pracy samorządu 
gminnego. Dziwi mnie bowiem fakt, 
że przy opiniowaniu projektu uchwały 
podczas obrad Komisji Finansowej, nikt 
z otoczenia Pani Burmistrz nie próbował 
udzielić wyjaśnień, po prostu nie podjął 
dyskusji. 

Dziękuję
Radny Andrzej Żelezik

Wniosek złożony  
na sesji 7 marca 2018
Andrzej Żelezik,  
radny RM w Wołominie

Burmistrz Wołomina w promocji

Skarga na bezczynność i opieszałość Burmistrza Wołomina w sprawie uchwalenia miejscowych planów 
zagospodarowania dla terenów okolicy ulicy Łukasiewicza pod nazwą „Strefa  usługowo-produkcyjna Łu-
kasiewicza II”, wniosek radnych o obniżenie pensji burmistrz Wołomina – środowe posiedzenie (7 marca)  
Rady Miejskiej w Wołominie zapowiadało się ostro.

Czy w ostateczności faktycznie było 
tak ostro? Bardziej pasuje tu stwierdze-
nie, że nie wszystko poszło po myśli 
tych, którzy pracowali nad scenariu-
szem tego posiedzenia Rady.

Z pewnością, zapowiedzi działań 
zaplanowanych na środowe posiedze-
nie, komunikowane mieszkańcom 
zarówno przez radnych jak i przez dzia-
łania ze strony urzędowej, spowodowały 
wyjątkowo duże zainteresowanie mają-
cym się odbyć posiedzeniem rady. Wiele 
osób wybrało się by osobiście sprawdzić 
co się tego dnia wydarzy.

Bezpośrednia transmisja z obrad 
również cieszyła się znaczącą – w 
porównaniu z wcześniejszą – popu-
larnością (do tej pory ponad 1500 
odtworzeń zapisu sesji to rekord w 
naszej gminie). 

Choć do końca kadencji pozostało 
jeszcze wiele miesięcy to mieliśmy, 
podczas środowych obrad, do czynienia 
ze swego rodzaju podsumowaniem 
ostatnich trzech lat. 

Większość czasu, z ponad dziesię-
ciogodzinnego posiedzenia, poświę-
cono została na autoprezentacje, wyle-
wanie żali i przedwyborczą dialektykę 
w stylu: „Dobrze, że się dużo buduje, 
ale…”, „mieszkańcy chcą rzeźby psa? 
Niech się zrzucą po 20 złotych”, „a 
jak chcieliście żeby rada nie stawała 
okoniem, to trzeba było radnym dać 
stanowisko wiceburmistrza” i temu 
podobne wypowiedzi sprawiły, że 
oglądający to niecodzienne wydarze-
nie, nie szczędzą do dziś słów krytyki. 
Na podejmowanie uchwał – czyli 
merytoryczną pracę, rada już tak wiele 
czasu nie potrzebowała. Głosowania 

przebiegały szybko i sprawnie. Zajęły 
w sumie około godziny czasu.

Burmistrz, otrzymująca do tej pory 
wynagrodzenie w wysokości 12 540,00 zł 
brutto (ok. 8 800,00 zł „na rękę”) łącznie 
z dodatkiem funkcyjnym, specjalnym i 
za tzw. wysługą lat, po podjętej w środę 
uchwale, otrzyma wynagrodzenie w 
wysokości 9 490,00 zł brutto, czyli nieco 
ponad 6 500,00 zł trafi co miesiąc na jej 
konto. Sami oceńcie czy to dużo, czy 
mało za tego rodzaju pracę? 

Zarówno uzasadnienie do uchwały 
w sprawie obniżenia wynagrodzenia 
jak i odpowiedź do tego uzasadnienia 
zajmują wiele stron (dostępne są na na-
szej stronie internetowej www.zyciepw.

pl). W przygotowanym przez radnych 
uzasadnieniu podniesione zostały 
między innymi  kwestie Internetu sze-
rokopasmowego, w sprawie którego od 
ponad dwóch lat prowadzone jest przez 
prokuraturę postępowanie „w sprawie”, 
swoje uwagi radni odnieśli również do 
budowy chodnika na odcinku Majdan-
Mostówka”, gdzie, zdaniem radnych,  
inwestycja  nie była uzgodniona z 
mieszkańcami. Na te i inne zarzuty po-
stawione przez radnych Burmistrz od-
powiedziała w wydanym oświadczeniu. 
W Wołominie to nic nowego, że wiosna 
w roku wyborczym rozgrzewa głowy sa-
morządowców do czerwoności. Ostatni 
rok kadencji to od dawna początek 

różnego rodzaju „wojenek” mniej i 
bardziej podjazdowych. Tak było w 
kadencji 2006-2010 kiedy burmistrzem 
Wołomina był Jerzy Mikulski i jeśli 
mnie pamięć nie myli, młodzi wówczas 
radni (Krzysztof Gawkowski, Ryszard 
Madziar i Igor Sulich) zablokowali 
uchwalenie… Studium Zagospodaro-
wania Przestrzennego, gdzie ważyły się 
losy, między innymi ulicy Łukasiewicza, 
o której podczas ostatniego posiedzenia 
rady było tak głośno.

Podobnie działo się wiosną 2014 
roku - wówczas temat główny kręcił 
się wokół budowy RIPOK a koalicja 
zbudowała się przeciwko burmistrzowi 
Ryszardowi Madziarowi. Gdybyśmy 
się bliżej przyjrzeli to zauważymy, że 
niektóre nazwiska się powtarzają. Z tego 
powodu to, że kolejna przedwyborcza 
wiosna znowu roznieca pożar wcale 
mnie nie dziwi.

A jeśli dodamy do tego informację,  
że w Wołominie zmniejszy się ilość rad-
nych od przyszłej kadencji to  motywacja 
do większej aktywności nikogo z Was 
równie dziwić nie powinna.

Nie dziwi też fakt, że po wielogo-
dzinnych obradach jeden z radnych 
PiS nie wytrzymał ciśnienia i pozwolił 
sobie na chwilę szczerości, nie bacząc na 
obecność publiczności i kamer.

Tak więc to on stał się bohaterem 
tego wielogodzinnego spektaklu a Wo-
łomin otrzymał ogólnopolską, darmową 
promocję miasta i na kilka miesięcy 
burmistrza... w promocyjnej cenie.

Zapraszam do przeczytania tekstu 
poniżej oraz „Cywilna odwaga, kto dziś 
jeszcze o niej pamięta?” na str. 3.

Teresa Urbanowska

Ostatnie posiedzenie Rady Miejskiej w Wołominie dostarczyło wielu emocji



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

9więcej wiadomości na www.zyciepw.pl 15 marca 2018kultura

W dniach od 22 do 28 lutego 
odbył się w Markach Pierwszy 
Przegląd Małych Form Teatralnych 
o wdzięcznym tytule „Opowiem 
Ci bajkę”. Patronat honorowy nad 
wydarzeniem objął Jacek Orych, 
burmistrz Miasta Marki.

Tematyka przeglądu odnosiła się 
do znanych i lubianych przez dzieci 
baśni i bajek, a jego organizatorami  
byli: Niepubliczne Przedszkole 
Integracyjne Nr 1 „Pluszowy Miś” w 

Markach oraz Marecki Ośro-
dek Kultury im. Tadeusza 
Lużyńskiego. Impreza objęta została 
honorowym patronatem Burmistrza 
Miasta Marki Jacka Orycha, który 
zapewnił uczestnikom nagrody 
rzeczowe.

Na scenie teatralnej swoje umie-
jętności  zaprezentowali mali aktorzy 
z mareckich placówek: Przedszkola 
Miejskiego Nr 2, Przedszkola Miej-

skiego Nr 3 „Bajkowy świat”, Nie-
publicznego Przedszkola „Dziecięcy 
raj”, Niepublicznego Przedszkola 
Integracyjnego Nr 1 „Pluszowy 
Miś” oraz uczniowie pierwszej 
klasy Szkoły Podstawowej Nr 1 im. 
Kornela Makuszyńskiego. Łącznie 
w Pierwszym Przegląd Małych Form 
Teatralnych wzięło 178 dzieci z pla-
cówek oświatowych miasta Marki.

Celem spotkań teatralnych było 
pobudzanie aktywności twórczej 
dzieci, popularyzacja zespołowych 

form teatralnych, konfrontacja do-
robku artystycznego dziecięcych 
zespołów teatralnych oraz wymiana 
pomysłów i doświadczeń, ale ponad 
wszystko wspaniała zabawa dająca 
radość zarówno dzieciom jak i oso-
bom pracującym z nimi i dla nich.

Źródło: UM Marki

Niemal 180 dzieci  
z mareckich placówek 
oświatowych wzięło  
udział w Pierwszym  
Przeglądzie Małych  
Form Teatralnych, któ-
rego celem było m.in. 
pobudzanie aktywności 
twórczej dzieci oraz 
popularyzacja zespoło-
wych form teatralnych.

Lużyńskiego. Impreza objęta została 

Piotr Maciejuk 
 i dr Künnej Takaahaj  

w Tłuszczu
W środę,  

7 marca w Spo-
łecznym Muzeum 
Ziemi Tłuszczań-

skiej odbyło 
się spotkanie 

z dr Künnej 
Takaahaj  oraz 
Piotrem Macie-
jukiem, miesz-
kańcem gminy 

Tłuszcz

Zanim jednak Piotr Ma-
ciejuk opowiedział publicz-
ności o swojej miłości do 
Syberii, Paweł Bednarczyk, 
burmistrz Tłuszcza wrę-
czył dr Künnej Takaahaj 
medal im. Wacława Siero-
szewskiego.

 Dr Künnej Takaahaj 
nie kryła wzruszenia 
i w krótkim prze-
mówieniu powie-
działa, że Wacław 
Sieroszewski 
jest jednym z 
najbardziej za-
służonych dla 
Syberii Polaków- 
jako pierwszy zaczął 
obserwować, zbadał 
i spisał zwyczaje miesz-
kańców Jakucji.

W 2017 roku Künnej Takaahaj, 
która jest rodowitą Sachą z Jakucji,  
obroniła rozprawę doktorską w 
języku polskim w zakresie kultu-
roznawstwa na temat „Jakuckie 
prace Wacława Sieroszewskiego  
w kontekście przemian świadomo-
ści narodowej Sacha (Jakutów)” na 
Wydziale Artes Liberales Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Jej zaintere-
sowania naukowe dotyczą powiązań 
społeczno-antropologicznych mię-
dzy Polską a Syberią, w tym proble-

matyki  dotyczącej 
polskich badań 
na syberyjskich 
terenach oraz ba-
dania tożsamości 

rdzennych ludów 
Syberii.
Piotr Maciejuk 

opowiedział przybyłym 
gościom o licznych polskich śla-
dach na Syberii, o podobieństwach  
i różnicach między narodami. Kilku-
krotne wyprawy podróżnik uwiecznił 
na zdjęciach, które podczas prelekcji 
prezentował  publiczności, pokazu-
jąc codzienne życie mieszkańców 
tego regionu. Podczas prelekcji Pio-
tra Maciejuka goście usłyszeli  m.in.  
o różnych obliczach Syberii, pięknie 
przyrody oraz niepowtarzalnym kli-
macie i kulturze tego mało znanego 
w Polsce regionu świata.

Źródło: UM Tłuszcz

Dr Künnej 
Takaahaj  

z ogromnym wzru-
szeniem przyjęła 

medal im. Wacława 
Sieroszewskiego, 
wręczony przez 

Pawła Bednarczy-
ka, burmistrza 

Tłuszcza.

Pierwszy Przegląd  
Małych Form Teatralnych  

w Markach

– Bierzecie udział w festiwalach 
orkiestr dętych?
Barbara hijewska: Byliśmy zapro-
szeni na dwa festiwale, jednym z nich 
był Pierwszy Tłuszczański Festiwal 
Orkiestr Dętych zorganizowany  
w 2017 r. przez Sławka Łagockiego. 
Niestety, na razie nie spełniamy 
przede wszystkim wymogów formal-
nych. Jesteśmy zbyt małą orkiestrą, 
do tego większość festiwali jest or-
ganizowanych dla orkiestr młodzie-
żowych, gdzie młodzież w składzie 
zespołu musi stanowić konkretny 
procent wszystkich grających. U nas, 
póki co, jest więcej osób dorosłych niż 
młodzieży. Na wielu festiwalach nale-
ży zaprezentować musztrę paradną, 
której nasza orkiestra, ze względu na 
mały skład, na razie nie ma. Kwestie 
finansowe też stanowią przeszkodę. 
Wszystko kosztuje, choćby transport. 
Ale wszystko przed nami, tylko musi-
my rosnąć w ilość i siłę. 
Nie jesteśmy jedyną orkiestrą, która 
nie bierze udziału w przeglądach 
ze względów formalnych. Brakuje  
w Polsce festiwalu dla „małych i mło-
dych orkiestr dętych”, które stażem 
mają nie więcej niż 10 lat, składem 
maksymalnie 20-25 osób. Takich 
orkiestr trochę jest, a nie mają one 
szans na udział w festiwalach, nie 
mówiąc o wygranej, gdyż jako kon-
kurentów miałyby znacznie większe 
i zaprawione w bojach orkiestry. 
– Z jakimi problemami borykają 
się orkiestry dęte ?
ariadna laddy:  W naszym wypad-
ku są to niestety przede wszystkim 
pieniądze. Zakup pulpitów, teczek, 
strojów orkiestrowych, nie mówiąc  
o samych nutach, to za duże potrzeby 
jak na kwoty, które nam na razie 
przysługują. Przeglądy instrumen-
tów również musimy wykonywać 
na własną rękę, a nie są to nieraz 
sprawy tanie. Marzy nam się też po-
kój z drukarką, dzięki której muzycy 
podczas prób nie graliby już nigdy z 
telefonu.
Barbara hijewska: Jesteśmy 
finansowani przez miasto, ale kwota 
jaką dysponujemy na cały rok z led-
wością starcza na pensje dyrygenta  
i dwójki instruktorów. Brakuje wol-
nych instrumentów, dla osób chcą-
cych się uczyć. Czasem dostajemy 
jakiś dodatkowy zastrzyk pieniędzy 
na ich zakup, ale to kropla w morzu 
potrzeb, a chętni przychodzą do nas 
bardzo często. Jednak najbardziej 
doskwiera nam brak naszej własnej, 
jednej siedziby będącej salą prób, 
magazynem i biurem jednocześnie.
Sławomir łagocki: Uważam, 
że orkiestra z Ząbek choć jeszcze 
niewielka ma w sobie duży potencjał 
wykonawczy. Przy odpowiednim 
finansowaniu może być wspaniałą 
orkiestrą i chlubą nie tylko swego 
miasta, ale też Mazowsza, a nawet 
kraju. Niewielkie miasto Tłuszcz, 
gdzie prowadzę Młodzieżową Or-
kiestrę Dętą, wydaje na zespół trzy 
razy więcej, niż prężnie rozwijające 
się Ząbki. W Tłuszczu finansowanie 
orkiestry przejęło miasto dając na nią 
subwencję celową ,a założone przez 
muzyków z mojej orkiestry stowarzy-

szenie MOD Tłuszcz ma za zadanie 
pozyskiwanie dodatkowych środków 
m.in. na takie cele jak wyjazdy na 
warsztaty muzyczne, czy konkursy 
i festiwale. Warto byłoby pomyśleć 
o takiej formie finansowania tej 
bardzo dobrze zapowiadającej się 
orkiestry. W tym wszystkim nurtuje 
mnie bardzo jeszcze jedna kwestia. 
Poproszony o współpracę zagrałem z 
ząbkowską orkiestrą już kilka dużych 
i wspaniałych koncertów. Na żadnym 
z nich (prócz jednego oczywiście, 
tego ostatniego) nie widziałem ni-
kogo z włodarzy miasta. Chciałbym 
nadmienić, że na każdy koncert  
w Tłuszczu, na nasze zaproszenie 
zjawiają się dosłownie wszyscy. Mamy 
kilkunastu radnych, radę miejską, 
starostę czy burmistrzów, wszyscy oni 

zawsze stawiają  się na koncertach. 
Tu w Ząbkach tego nie widziałem. 
Tym młodym i tym trochę starszym 
muzykom byłoby miło, gdyby chociaż 
swoim stawiennictwem władze mia-
sta doceniły ich trud i wysiłek. Robią 
to przecież czasami  kosztem swoich 
rodzin czy wolnego czasu.
ariadna laddy:  Problemem bywa 
ilość osób uczęszczających na próby 
i biorących udział w koncertach. 
Nawet jeśli teoretycznie nasza orkie-
stra liczy sobie siedmioro flecistów  
(w tym ja), to dwoje z nich dopiero 
rozpoczyna naukę, nie jest więc 
jeszcze w stanie zagrać z nami na 

koncertach, kolejna dwójka najczę-
ściej nie daje rady połączyć orkiestry  
z pracą i studiami, na występach 
pozostają więc zwykle tylko dwa flety, 
plus ja – instruktor. Aby orkiestra mo-
gła brzmieć jak należy, potrzebujemy 
dużo instrumentalistów, którzy będą 
w stanie ją tworzyć. Aby człowiek 
stał się instrumentalistą, potrzebuje 
instrumentu (śmiech) 
Barbara hijewska: Takie same 
problemy mają inne sekcje, mamy 
osoby uczące się, ale póki będą 
mogły zasiąść w szeregach orkiestry 
minie jeszcze trochę czasu, dlatego 
potrzebujemy zarówno muzyków 
już grających, którzy mogliby zasilić 
skład zespołu już dziś, ale też osoby 
do nauki, które w przyszłości będą 
budować zespół.  

– Jakie są wasze dalsze plany, 
także koncertowe na ten rok?
ariadna laddy:  Na pewno wystą-
pimy na trzech meczach domowych 
futbolu amerykańskiego pierwszoli-
gowej drużyny Monarchs Ząbki. Za-
praszamy serdecznie 8 i 22 kwietnia 
oraz 3 czerwca na Stadion Miejski  
w Ząbkach. Poza tym pracujemy nad 
organizacją kolejnych koncertów.
Barbara hijewska: Planujemy 
również rozbudować sekcję perkusji 
w naszej orkiestrze, zatrudnia-
jąc instruktora od instrumentów 
perkusyjnych (do tej pory go nie 
mieliśmy). Będzie można się uczyć 

u nas grać nie tylko na instrumen-
tach dętych. 
– Kto może zostać członkiem 
orkiestry?
ariadna laddy:  Każdy, kto posia-
da zdolności muzyczne, poczucie 
rytmu. Obecnie szukamy głównie 
osób, które już grają, ponieważ aby 
się dalej rozwijać potrzebujemy 
muzyków, którzy będą mogli od razu 
dołączyć i grać z nami koncerty. 
– Gdzie zwykle koncertujecie? 
Barbara hijewska:  Gramy głów-
nie w Ząbkach, na festynach rodzin-
nych organizowanych przez miasto,  
szkoły i przedszkola, na koncertach 
z okazji świąt państwowych jak 
11 listopada czy 15 sierpnia. Na 
wspomnianych wcześniej meczach 
futbolu amerykańskiego.

ariadna laddy:  Rozpoczęliśmy 
też współpracę z chórami. Pod ko-
niec zeszłego roku daliśmy koncert 
w Warszawie. Było to wydarzenie 
patriotyczne, pro memoria ofiar 
„Sierpniowego Dramatu Płud” Wy-
stąpiliśmy wraz z chórem Fundacji 
AVE i męskim zespołem wokalnym 
„Oktawian”. W bieżącym roku 
zagraliśmy koncert kolęd razem 
z ząbkowskim chórem Cantores 
Misericordiae. 
– Dziękuję za rozmowę i w imieniu 
redakcji życzę całej Orkiestrze, 
aby było Was widać i słychać jak 
najczęściej. 

– Problemem bywa ilość 
osób uczęszczających na 
próby i biorących udział w 
koncertach. (...) teoretycz-
nie nasza orkiestra liczy 
sobie siedmioro flecistów, 
ale dwoje z nich dopiero 
rozpoczyna naukę – mówi 
Ariadna Laddy, instruktor Or-
kiestry Dętej Miasta Ząbki

– Czasem dostajemy 
jakiś dodatkowy zastrzyk 
pieniędzy, ale to kropla w 
morzu potrzeb (...) Jednak 
najbardziej doskwiera nam 
brak naszej własnej, jednej 
siedziby będącej salą prób, 
magazynem i biurem jedno-
cześnie – mówi kapelmistrz 
Barbara Hijewska.

– Uważam, że orkiestra z 
Ząbek (...) ma w sobie duży 
potencjał wykonawczy. Przy 

odpowiednim finansowa-
niu może być wspaniałą 

orkiestrą i chlubą nie tylko 
swojego miasta, ale też 

Mazowsza, a nawet kraju 
– mówi Sławomir Łagocki, 
kapelmistrz MOD Tłuszcz

Jest w orkiestrach  
dętych jakaś siła…

O blaskach i cieniach działalności Orkiestry Dętej Miasta Ząbki z Barbara Hijew-
ską, Ariadną Laddy i Sławomirem Łagockim rozmawia Aleksandra Olczyk 

Kobiety z Marką 2018

Beata Sasinowska, Agnieszka Skołożyńska – Marcinkiewicz oraz Maria Krzyżanowska – to lau-
reatki ogłoszonego przez burmistrza Jacka Orycha konkursu „Kobieta z Marką 2018”. Uroczysta 
gala wręczenia nagród odbyła się 4 marca podczas Konwentu Kobiet SZMINKA 2018.

W niedzielę w Hotelu Mistral 
królowały kobiety. To dla nich 
były przygotowane różnorodne 
atrakcje, w tym uroczysta gala 
wręczenia nagród w konkursie 
„Kobieta z Marką 2018”. Na 
scenie mogliśmy podziwiać wspa-
niałe, aktywne, kreatywne i przed-
siębiorcze kobiety, które poprzez 
swoją działalność wpływają na 
rozwój miasta Marki.

W ramach konkursu, jednost-
ki administracyjne, organizacje 
pozarządowe oraz mieszkań-
cy mogli nominować aktywne 
mieszkanki Marek w czterech 
kategoriach: działalność społecz-
na, kultura, samorząd i przedsię-
biorczość.

Laureatki konkursu wyłoniła 
specjalnie powołana Kapituła,  
w skład której weszli: Anna Mar-
chlik, sekretarz Miasta Marki, 
Emilia Oleksiak, naczelnik Wy-
działu Promocji, Spraw Społecz-
nych i Zdrowia, Andrzej Oleksiak, 
komendant komisariatu Policji 

w Markach, Magdalena Kusa-
rek – Rogalska, dyrektor OPS  
w Markach, Paweł Pniewski, pra-
cownik Urzędu Miasta, Antoni 
Widomski, komendant Ochotni-
czej straży Pożarnej oraz Joanna 
Piotrowska, przedstawiciel środo-
wisk NGO w Markach.

W kategorii działalność spo-
łeczna nominacje otrzymały: Maria 
Krzyżanowska, Agnieszka Gaw-
kowska i Maria Borysewicz. Tytuł 
Kobiety z Marką 2018 Kapituła 
postanowiła przyznać Marii Krzy-
żanowskiej. W kategorii kultura 
nominacje otrzymały dwie panie: 

Paulina Borzecka i Beata Sasinow-
ska. Tytuł Kobiety z Marką 2018 po-
wędrował do Beaty Sasinowskiej.

W kategorii przedsiębiorczość 
zostały nominowane cztery kan-
dydatki - Agnieszka Skołożyńska 
– Marcinkiewicz, Magdalena Miel-
czarek, Ewa Guzewicz i Magdalena 
Szafarz. Tytuł Kobiety z Marką 
2018 w tej kategorii Kapituła przy-
znała Agnieszce Skołożyńskiej – 
Marcinkiewicz.

W ostatniej kategorii (samorząd) 
nie wpłynęła żadna nominacja.

Każda z nominowanych pań 
otrzymała z rąk burmistrza Jac-
ka Orycha pamiątkowy dyplom,  
a także symboliczne upominki 
od burmistrza oraz od Marszałka 
Województwa Mazowieckiego. 
Laureatki uhonorowano pamiąt-
kowymi statuetkami. 

Wszystkim laureatkom oraz 
nominowanym serdecznie gratu-
lujemy i życzymy wielu sukcesów 
w swojej działalności.

Źródło: UM Marki

Laureatki konkursy „Kobieta z Marką 2018” wybrane



Dla trenera Dariusza Sułka, III 
Dan czarnego pasa, głównym celem 
treningowym spotkania były przy-
gotowania do Gali Sportów Walki 
Tang Soo Do kontra Taekwon-do, 
która odbędzie się za tydzień  
w Ostródzie w ramach obchodów 
100-lecia niepodległości Polski.  

Wśród czołówki polskiego Tang 
Soo Do nie zabrakło reprezentan-
tów Wołomina, którzy zmierzą 
się ze swoimi  przeciwnikami  
w trzyrundowych pojedynkach 
na zasadach Taekwon-do. Wik-
toria Banaszek stoczy pojedynek  
z bardzo utytułowaną zawodniczką 
z Krakowa, medalistką imprez kra-
jowych i zagranicznych. Damian 
Gębal zawalczy z reprezentantem 
Szczecina. Dawid Janusz natomiast 
stoczy pojedynek z wieloletnim 
trenerem oraz utytułowanym za-
wodnikiem kończącym już karierę 
sportową. Zarówno zawodnicy  
z Wołomina, jak i cała Kadra Na-
rodowa Tang Soo Do mają już za 

sobą kilka kontrolnych pojedynków 
oraz dokładnie przeanalizowali 
wcześniejsze walki swoich rywali 
co z pewnością zaprocentuje pod-
czas gali w Ostródzie.

W niedzielę, 11 marca, zawod-
nicy Wołomińskiego Centrum 
Sztuk Walki trenujący Kick-Boxing 
doskonalili swoje umiejętności 
w formule Semi – Contakt pod 

okiem Marcina Gupty, wielokrot-
nego Mistrza Polski oraz medalisty 
turniejów między narodowych 
w tej formule walki. Semina-
rium szkoleniowe miało na celu 
przygotowania zawodników do 
zbliżających się turniejów ogól-
nopolskich. 

Niezależnie od wydarzeń spor-
towych w których uczestniczyli 
starsi zawodnicy, najmłodsza 
kadra klubu stanęła w szranki  
w ramach X Otwartych Mi-
strzostw Powiatu Mińskiego  
w Taekwon-do. Wzorem dla swo-
ich kolegów pozostaje Alex Bier-
nat, który stoczył trzy wygrane po-
jedynki z zawodnikami wyższymi i 
starszymi wiekiem oraz stopniem, 
nie pozostawiając swoim rywalom 
żadnych szans na wygraną. Świet-
nie zaprezentowali się również 
Sebastian oraz Mikołaj Stasiuk 
którzy stoczyli wygrane pojedynki 
oraz zdobyli cenne w tej dyscypli-
nie doświadczenie.
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Zawodnicy Wołomińskiego Centrum Sztuk Walki wystąpią na gali w Ostródzie

W sobotę, 3 marca odbył się Zimowy 
Turniej Judo pod Patronatem Burmistrza 
Miasta Ząbki . Organizatorem wydarzenia, 
w którym wzięło udział ponad 300 zawod-
ników był klub „SameJudo”

Zimowy Turniej  
Judo w Ząbkach

Turniej odbywał się  
w podziale na trzy katego-
rie uwzględniające: wagę, 
wiek oraz staż treningowy. 
Pierwsza i druga grupa po-
czątkujących zawodników 
rywalizowały w uproszczo-
nej formule „mini judo”.  
W trzeciej części turnie-
ju dzieci  r ywalizowały  
w randori sędziowanym. 
Trenerów bardzo cieszy 
wysoki poziom zawo-
dów. Wiele zacię-
tych walk, piękne 
ippony, a przede 
wszystkim chęć 
do rywalizacji 
napawa opty-
m i z m e m  n a 
przyszłość.  

Wszystkie dzieci startu-
jące w zawodach otrzymały 
nagrody.  

– Liczymy na to, że dzię-
ki tego typu turniejom dzie-
ciaki nauczą się panować 
nad stresem, co da efekt nie 
tylko podczas rywalizacji 
sportowej, ale także w życiu 
codziennym – mówi Łukasz 
Wójcik, trener  i organizator 
ząbkowskiego Zimowego 
Turnieju Judo.  – Serdeczne 
podziękowania kierujemy 
do władz Miasto Ząbki  za 
wsparcie naszej  inicjatywy. 

Dziękujemy Robertowi Per-
kowskiemu, burmistrzowi 
Ząbek, który objął patro-
natem naszą imprezę oraz 
wiceburmistrzowi Artura-
owi Murawski emu i Patry-
cji Żołnierzak, sekretarz 
Urzędu Miasta w Ząbkach 
za okazane nam wspar-

c ie .  Na 
słowa uznania zasługują 
także rodzice  zawodni-
ków, którzy już od piątku 
przygotowywali halę oraz 
pracowali nad perfekcyjną 

obsługą zawodów. Szcze-
gólne chciałbym uhonoro-
wać Anię Sikorską i Sławka 
Pieńkosza, dzięki którym 
mieliśmy możliwość te-
stowania elektronicznego 
systemu obsługi zawodów 
Judo Shai - dodaje Łukasz 
Wójcik.

Turniej nie odbył by się 
bez wsparcia sponsorów  
i partnerów Klubu SameJu-
do.  Dzięki nim setki dzieci 
mogą cieszyć się z nagród 
i realizować swoją pasję i 
marzenia. 
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Tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Turnieju 
Halowej Piłki Nożnej „GOOL CUP” została zorga-
nizowana dla trzech kategorii wiekowych: 2007, 
2009, 2010. Cała seria turniejów GOOL CUP 
została objęta oficjalnym patronatem Starosty 
Wołomińskiego Kazimierza Rakowskiego, oraz 
Burmistrza Miasta Wołomin, Elżbiety Radwan. 

Ogólnopolski  
Turniej Halowej Piłki 
Nożnej GOOL CUP!

W miniony weekend od-
były się już dwa pierwsze 
turnieje. W sobotę dla ka-
tegorii 2007 oraz w nie-
dzielę  dla kategorii 2009. 
Mecze były rozgrywane w 
hali Szkoły Podstawowej nr 
7 w Wołominie, przy ulicy 
Poprzecznej 7.

W obu kategoriach  wzię-
ło udział 15 drużyn, które 
rozgrywały mecze w syste-
mie każdy z każdym. 

Podczas turnieju panowa-
ła niesamowita atmosfera 
prawdziwej sportowej ry-
walizacji. Wszystkie zespoły 
zaprezentowały swoje pił-
karskie umiejętności przed 
liczną grupą kibiców, która 
z całych sił dopingowała 
zawodników. Podczas tur-
nieju nie była prowadzona 
klasyfikacja końcowa, dzięki 
brakowi presji związanej z  
wynikiem, młodzi zawodnicy 
mogli zaprezentować pełnię 

swoich piłkarskich umiejęt-
ności. Na koniec rywalizacji 
każdy zawodnik otrzymał 
pamiątkowy medal, a druży-
na  puchar.

Natomiast już w najbliż-
szą sobotę, 17 marca, czekają 
nas kolejne sportowe emocje 
związane z Ogólnopolskim 
Turniejem Halowej Piłki 
Nożnej „GOOL CUP”! Na 

parkiecie zobaczymy drużyny 
z rocznika 2010. Serdeczne 
podziękowania należą się 
Staroście Wołomińskiemu, 
Kazimierzowi Rakowskiemu, 
który ufundował puchary dla 
wszystkich drużyn.

Więcej informacji na te-
mat Akademii znajdą Pań-
stwo na: www.ampgool.pl

Zarząd Klubu
AMP GOOL
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Ponad 300 
zawodników 
rywalizowało 
ze sobą podczas 
odbywającego się  
w Ząbkach Zimowego 
Turnieju Judo,  
zorganizowanego  
przez Klub „SameJudo”

Podczas turnieju  
panowała niesamowita atmosfera 

koleżeństwa i prawdziwej sportowej 
rywalizacji

Pracowity weekend Centrum  
Sztuk Walki z Wołomia

Miniony weekend okazał się być bardzo pracowitym dla wołomińskich zawodników sztuk walki.  
Już w sobotę, 10 marca, główna siedziba klubu stała się areną zgrupowania Kadry Narodowej Tang Soo Do. 

Nowi zawodnicy w Marcovii

Występująca w lidze okręgowej pierwsza drużyna Marcovii Marki zainauguruje rundę wiosenną 
meczem z Błyskawicą Warszawa. Pojedynek odbędzie się w najbliższą sobotę,17 marca na sta-
dionie w Ząbkach. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 11:00. 

Marcovia przystąpi do tego 
meczu wzmocniona pięcioma 
nowymi zawodnikami. Wpraw-
dzie ciężko nazwać tak Dominika 
Ochmana, który powraca do 
Marek po krótkiej przerwie, ale 
pozostała czwórka założy koszul-
kę Marcovii po raz pierwszy. Bez 
cienia wątpliwości wszyscy pozy-
skani gracze włączą się do walki 
o wyjściową jedenastkę. Patrząc 
na mecze kontrolne najbliżej 
debiutu znajdują się Sebastian 
Pękala i Mateusz Piwko. Pierw-
szy z nich przyszedł do Marek  
z Victorii Sulejówek a drugi z war-
szawskiego Drukarza. Obydwaj 
zbierali bardzo dobre recenzje  
w czasie zimowych przygotowań. 
Rywalizację o bluzę z numerem 
„1” wzmocni z kolei Mateusz 
Cichawa, który został pozyskany  
z Escoli Varsovia. Na chwilę obec-

ną wydaje się, że pozycja Łukasza 
Bestrego nie jest w żaden sposób 
zagrożona, ale wspomniany Ci-
chawa dał wyraźny sygnał, że jest 
w 100% gotowy żeby w każdej 
chwili wskoczyć między słupki. 
Do zespołu Macieja Wesołow-
skiego dołączył również Łukasz 
Świadek. Rosły obrońca stra-
cił niestety część przygotowań  

z powodu pecho-
wych urazów. Na 
szczęście nic nie 
stoi na przeszko-
dzie żeby Łu-
kasz znalazł się  
w kadrze meczo-
wej na sobot-
nie spo-
t k a -

nie z Błyskawicą. Prawdopo-
dobnie Marcovii uda się jeszcze 

pozyskać dwóch nowych za-
wodników. Kwestia ich trans-
ferów wyjaśni się jeszcze w tym 
tygodniu. Trener Wesołowski 

postanowił także dać szansę uro-
dzonemu w 2000 roku Bar-

toszowi Kierszakowi, 
który został włą-

czony do kadry na 
rundę wiosenną. 
Bartek występo-
wał dotychczas 
w juniorskich 
z e s p o ł a c h 
M a r c o v i i .  
W rundzie je-

siennej wystąpił 
również w kilku 

spotkaniach dru-
żyny rezerw.

Marcin Boczoń

Nowi zawodnicy w Marcovii
z powodu pecho-
wych urazów. Na 
szczęście nic nie 
stoi na przeszko-
dzie żeby Łu-
kasz znalazł się 
w kadrze meczo-
wej na sobot-
nie spo-
t k a -

nie z Błyskawicą. Prawdopo
dobnie Marcovii uda się jeszcze 

pozyskać dwóch nowych za
wodników. Kwestia ich trans
ferów wyjaśni się jeszcze w tym 
tygodniu. Trener Wesołowski 

postanowił także dać szansę uro
dzonemu w 2000 roku Bar

toszowi Kierszakowi, 
który został włą

czony do kadry na 
rundę wiosenną. 
Bartek występo
wał dotychczas 
w juniorskich 

siennej wystąpił 
również w kilku 

spotkaniach dru
żyny rezerw.

W sobotnim meczu  
z Błyskawicą Warszawa, Marco-
via Marki, wystąpi wzmocniona 
pięcioma nowymi zawodnika-
mi. Są to Dominik Ochman, 
który powrócił do Marek po 
krótkiej przerwie oraz Seba-
stian Pękala (na zdjęciu) 
Mateusz Piwko, Mateusz  
Cichawa i Łukasz Świadek 

Wołominianki na fali wznoszącej

W sobotę (10 marca) koszykarki drugoligowego UKS-u Huragan Wołomin, w przedostatnim meczu rundy 
zasadniczej, podejmowały drużynę AKS Koszykówka Łódź. Wołominianki wygrały to spotkanie 64:54. 
Ponadto drużyny z młodszych roczników klubu osiągają dobre wyniki - bezpośrednio dostając się do roz-
grywek centralnych bądź grając baraże o udział w dalszym etapie walki o Mistrzostwo Polski. 

- Bardzo dobrze oceniam mecz 
z AKS-em Koszykówka Łódź. Gra-
liśmy dzisiaj w osłabionym składzie. 
Ale udało się wygrać. Porażka była u 
przeciwnika, dzięki czemu zrewan-
żowaliśmy się (w pierwszym meczu, 
25.11.2017 r., zespół AKS-u wygrał 
85:48 - red.). Zagraliśmy młodym 
zespołem, dziewczynami grającymi 
dla przyjemności. Wygrywamy ten 
drugoligowy mecz i jesteśmy w 
czubie tabeli. 

Na obecnym etapie sezonu 
wchodzimy w strefę rozgrywek 
centralnych. Już wcześniej nasze 
juniorki starsze (U22) grały na 
finałach Mistrzostw Polski. Z kolei 
juniorki (U 18) zakwalifikowały 
się już do ćwierćfinału. Kadetki 

grają dzisiaj (10. marca na hali 
Huraganu wołominianki wygrały 
z zespołem UKS Łapa Łapy 
104:39 - red.) baraż z grupą 
podlaską. Podejrzewam, że 
też wygrają i będą grały 
w ćwierćfinałach Mi-
strzostw Polski. Woło-
mińskie młodziczki 
(U14) także będą 
grały baraż z gru-
pą podlaską, a jak 
przejdą ten ba-
raż, to czwarty 

nasz zespół 
dostanie się 
do rozgrywek 
centralnych - 
mówi Ryszard 
Zahn, prezes UKS 
Huragan Wołomin.

Pierwsza kwarta meczu zakoń-
czyła się wynikiem 11:15. W drugiej 
odsłonie zwycięstwo odniosły woło-
minianki (21:17). Bilans rywalizacji 
po pierwszej połowie był remisowy 
- 32:32. 

Na początku trzeciej kwarty Hu-
raganki zdobyły pewną przewagę, 
która jednak nie była znacząca, a na 
półmetku odsłony wynosiła 36:34. 
Ostatecznie, po trzech czwartych 
spotkania, gospodynie prowadziły 
43:38. 

We wstępnej fazie czwartej 
kwarty wołominianki zdecydowanie 
„odjechały” przeciwniczkom i po 
pięciu minutach partii ich przewaga 
wynosiła 55:40. Do ostatniej syreny 
przyjezdnym udało się częściowo 
zniwelować wysoką przewagę go-
spodyń i mecz zakończył się przy 
wyniku 64:54.    

  UKS Huragan Wołomin: 5. 
Natalia Gajewska (8 pkt.), 6. Daria 
Zach (7 pkt.), 7. Anna Banaszek (3 
pkt.), 8. Patrycja Gawara (4 pkt.), 10. 

Martyna Banaszek-Ziemińska, 
12. Paulina Komar (3 pkt.), 

13. Adrianna Januszko (6 

pkt.), 14. Ida Wiśniewska (8 pkt.), 
15. Aleksandra Januszko (2 pkt.), 
17. Anna Pietkiewicz (7 pkt.), 18. 
Marcelina Marjankowska (2 pkt.), 
22. Aleksandra Szostakiewicz (14 
pkt.). Trenerzy: Ryszard Zahn, Piotr 
Dąbrowski.   

AKS Koszykówka Łódź: 4. Mar-
tyna Zdunek (18 pkt.), 5. Zuzanna 
Gortat (14 pkt.), 10. Aleksandra 
Podskoczyj, 11. Adrianna Ambro-
ziak, 15. Agata Olejnik (11 pkt.), 
22. Wiktoria Rojewska (5 pkt.), 25. 
Kinga Sierakowska (6 pkt.), 30. 
Natalia Klimczyk. Trener: Mariusz 
Michalak.    

Do zakończenia rundy zasadni-
czej pozostało wołominianko jesz-
cze jedno spotkanie, zaplanowane 
na dzień 18 marca, kiedy zmierzą 
się na wyjeździe z zespołem MKS-u 
Ekonomik KOTTRANS Radom.   

Paweł Choimm 

– Koncentrujemy się na rywalizacji 
młodzieżowej. Dlatego najważniejszym 
celem klubu jest wprowadzenie drużyn 

młodzieżowych do rozgrywek central-
nych. (...) Pozytywnym wydarzeniem 
jest włączenie przez Polski Związek 
Koszykówki szkoły w Duczkach do 
akcji SMOK (Szkolny Młodzieżowy 

Ośrodek Koszykówki) - mówi Ryszard 
Zahn, prezes Uczniowskiego Klubu Spor-

towego Huragan Wołomin 



Otyliada, odbywa-
jąca się pod hasłem 
„Cała Polska pływa 

z nami” jest imprezą dla wszystkich. 
Świadczy o tym uczestnictwo najstarsze-
go i najmłodszego zawodnika maratonu 
- Pana Piotra Domańskiego (66 l.), który 

pokonał dystans 11.100 m i dziewię-
cioletniego Jasia Michałowskiego, który 

przepłynął 8.000 m.

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

Prywatny Dom Opieki w Zielonce 
zatrudni opiekunki – salowe. 

Wynagrodzenie 2000 – 3000 zł, 
umowa o pracę. Dyżury  

– 12 godzin tel. 608 031 054
Zatrudnię kierowcę z kategorią C, 
jazda po kraju, tel. 570125750.
Zatrudnię fryzjera damsko-męskiego 
na cały etat lub 1/2 etatu Marki, szcze-
góły pod nr tel. 506165282
Zatrudnię do cukierni w Guzowatce, 
praca od zaraz, atrakcyjne wynagrodze-
nie, tel. 604587211.
Zatrudnię w cukierni w Dąbrówce 
koło Trojan kobiety. Atrakcyjna oferta 
pracy 602 351 430.

Budownictwo 
Usługi

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

Finanse

Nieruchomości 
Sprzedam

Usługi - Różne

Zdrowie - Uroda

OGŁOSZENIA DROBNE

Biuro ogłoszeń ŻPW
Video Maag 

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

LOGOS
Wołomin, ul. Wileńska 36a 

tel. 22 787 29 11
F.H. SZPILKA

Radzymin, Stary Rynek 23
AGC 

Kobyłka, ul. Warszawska 3

UW
AGA

!

Ogłoszenie drobne 
do rubryk:
Dam pracę

 i Szukam pracy
BeZPłAtne!

www.zyciepw.pl

o sporcie i rekreacjio sporcie i rekreacji

Siedem medali kickbokserów  
Wichru Kobyłka na Mistrzostwach 
Polski w Kick Light

Na zawodach rozgrywanych w dniach 9 – 11 marca w Kartuzach, zawodnicy Wichru wywalczyli trzy 
tytuły mistrzowskie, jeden srebrny i trzy brązowe medale. W gronie seniorów w swojej kategorii 
wagowej wygrał Patryk Kuryłek, a wśród juniorów tytuły przypadły Pulinie Materze i Krzysztofowi 
Gierze. Paulina została najlepszą zawodniczką, a Krzysztof najlepszym zawodnikiem turnieju. 

W turnieju wzięła udział rekor-
dowa liczba uczestników. Ponad 
300 zawodniczek i zawodników  
w kategorii juniorów i seniorów 
rywalizowało o tytuły w formule, w 
której wyżej ceniona jest technika 
niż siła zadawanych ciosów. 

W tym gronie zawodnicy Wichru 
wypadli znakomicie. Wśród seniorów 
nie zawiódł Patryk Kuryłek, zdoby-
wając trzeci raz z rzędu złoty medal 
na mistrzostwach kraju w formule 
kick light. Brązowy medalista MŚ 
nie pozostawił wątpliwości rywalom, 
kto jest najlepszym polskim specja-
listą kick light w kategorii do 57 kg.  
W rywalizacji seniorskiej w kat. – 50 
kg srebro zdobyła Kamila Gołę-
biewska, a brąz Mateusz Chojnacki 
(-63kg).

Doskonale spisali się podopieczni 
trenera Grzegorza Engela, startujący 
w rywalizacji juniorów. Klasą dla 
siebie byli Paulina Matera i Krzysztof 
Giera. Paulina stoczyła w turnieju 
cztery pojedynki i tylko jej finałowa 
rywalka, reprezentantka gospoda-
rzy, zdołała wytrzymać na pełnym 
dystansie trzech rund. Krzysiek 
wszystkie swoje walki wygrał przed 
czasem! Tytuły najlepszej juniorki 
i najlepszego juniora mistrzostw 
trafiły do podopiecznych Grze-
orza Engela, który jest trenerem 
reprezentacji Polski kick light w tej 

kategorii wiekowej.Oprócz dwóch 
tytułów mistrzowskich juniorzy 
Wichru wywalczyli dwa brązowe me-
dale: Dariusz Giera (-69 kg), Adrian 
Rak (-84 kg) stanęli na najniższym 
stopniu podium.

– Jestem bardzo zadowolony  
z wyników naszych zawodników  
i z postawy jaką zaprezentowali. 
Wspólnie z trenerem Piotrem Bom-
bikiem wykonaliśmy dużą pracę, by 

przygotować ekipę do mistrzostw. Po 
raz pierwszy zdarzyło nam się pod-
czas jednych zawodów,  w dodatku  
w formule, w której nie ma nokautów, 
by skończyć aż 14 walk przed czasem 
poprzez niezdolność rywala do walki 
lub znaczącą przewagę punktową. 
Nasi zawodnicy zrobili bardzo do-
bre wrażenie na obserwatorach i 
uczestnikach zawodów i mam na-
dzieję, że swoimi występami dobrze 

promowaliśmy klub i miasto. Nie 
mamy jednak czasu na celebrowanie 
trofeów, bo przed nami w nadcho-
dzącym tygodniu mistrzostwa kraju  
w formule K1 w Warszawie, gdzie też 
chcemy pokazać się z dobrej strony. 
Przy okazji chciałbym podziękować 
naszym partnerom, sponsorom i ki-
bicom za wsparcie podczas zawodów  
i w codziennej pracy.  – powiedział 
trener Grzegorz Engel. 

Podczas zawodów w Kartuzach zawodnicy Wichru zaprezentowali mistrzowski poziom

Nocny maraton pływacki  
Otyliada 2018 w Wołominie

W dniu 10 maca 2018r. o godz. 18.00 na obiekcie krytej pływalni Ośrodka Sportu  i Rekreacji 
„Huragan” w Wołominie, wystartował V Nocny Maraton Pływacki OTYLIADA 2018. Po raz pierw-
szy w historii, udział w ogólnopolskiej sportowej imprezie wzięło miasto Wołomin.

Otyliada odbywa się corocznie 
pod hasłem „Cała Polska pływa 
z nami” a jej celem jest popula-
ryzacja dyscypliny olimpijskiej 
–pływania. W tegorocznej edycji 
udział wzięło 41 krytych pływalni 
z całej Polski.

W nocnym maratonie w Wo-
łominie wystartowało 52 uczest-
ników, którzy w zależności od 
wytrzymałości i kondycji zma-
gali się w pokonaniu jak 
największego dystansu 
(jedna długość. basenu 
sportowego 25 m). Oty-
liada jest imprezą dla 
wszystkich, świadczy  
o tym uczestnic-
two najstarszego 
i  najmłodszego 
zawodnika mara-
tonu - Pana Piotra 
Domańskiego (66 
l.), który pokonał 
dystans 11.100 m  
i dziewięcioletniego 
Jasia Michałowskiego,  
k t ó r y  p r z e p ł y n ą ł  
8.000 m.

Dla zwycięzców w kategorii 
kobiet oraz w kategorii mężczyzn, 
którzy pokonali najdłuższy dy-
stans, czekały dyplomy i medale 
od organizatorów Otyliady.

Dumą dla nas jest zajęcie 
pierwszego miejsca przez miesz-

kankę Wołomina, instruktora 
pływania Panią Annę Zborowską, 
która przez 12 godzin  nieustan-
nego pływania, pokonała dystans 
29.000 m. Miłym zaskoczeniem 
było również osiągnięcie dobrego 
wyniku przez pracownika OSiR - 

ratownika wodnego, Pana Jakuba 
Jeznacha, który przepłynął dystans 
27.000 m.

Zwycięzcą w kategorii męż-
czyzn został Pan Krzysztof Krzak, 
który pokonał dystans 36.650 m.

Aktualnym rekordzistą 
Otyliady jest Sebastian Karaś, 
który przepłynął dystans 54,2 km. 
Wynik ten jest również rekor-
dem Polski w ciągłym pływaniu. 
W tegorocznej edycji Otyliady 

2018 żadnemu uczestnikowi nie 
udało się pobić tego rekordu. 
W sumie w czasie trwania pływac-
kiego maratonu na wołomińskiej 
pływalni, uczestnicy przepłynęli  

747.925 m
Każdy uczestnik mara-

tonu, otrzymał certyfikat 
za udział w Otyliadzie 
oraz pamiątkowy identy-
fikator. Zwycięzcom oraz 
wszystkim uczestnikom, 

serdecznie gratulujemy 
wspaniałej formy oraz 

uzyskanych wyników.  
Więcej informacji mo-

żemy uzyskać na oficjalnej stronę 
organizatora www.otyliada.pl .

Dyrektor OSiR  
„Huragan” w Wołominie  

Bożena Matusiak

jąca się pod hasłem 

kiego maratonu na wołomińskiej 
pływalni, uczestnicy przepłynęli  

747.925 m
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www.wilenskapark.pl




