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Budżet  
Obywatelski dla  
wołomińskiego sportu

15 000

3

– Organizator turnieju 
wyróżnił „szóstkę” 
najlepszych zawod-
ników turnieju, wśród 
nich nagrodzonych zo-
stało dwóch reprezen-
tantów UKS Bankówka 
Zielonka: Kacper Sza- 
łański i Wojtek Fijałkow-
ski – mówi trener  Stani-

sław Głowienka >> str. 6

Strachówka i Jadów  
zbudują punkt selektywnej 
zbiórki odpadów

Paweł Żółtek

Piotr  
Orzechowski

Piotr  
Sikorski

– Głównymi gwiazdami 
wydarzenia będą Cleo, Top-One, 

Łąki Łan oraz Teatr Akt. Nie zabraknie 
też dużej dawki sportu, plenerowego 
kina, występów iluzjonistów, pokazu 
ognia i wielu innych atrakcji dla miesz-
kańców. – Do zobaczenia 9 i 10 czerw-
ca na stadionie miejskim przy Wspólnej 
oraz w Parku Briggsów – zaprasza bur-
mistrz Jacek Orych >> str. 4

– Głównymi gwiazdami 
wydarzenia będą Cleo, Top-One, 

Łąki Łan oraz Teatr Akt. Nie zabraknie 
też dużej dawki sportu, plenerowego 
kina, występów iluzjonistów, pokazu 
ognia i wielu innych atrakcji dla miesz-
kańców. – Do zobaczenia 9 i 10 czerw-
ca na stadionie miejskim przy Wspólnej 
oraz w Parku Briggsów – zaprasza bur-oraz w Parku Briggsów – zaprasza bur-oraz w Parku Briggsów – zaprasza bur
mistrz Jacek Orych >> str. 4

Wielkie 
świętowanie  
w Markach

www.wilenskapark.pl
Biuro obsługi klienta: ul. Wileńska 51 bud. A, 05-200 Wołomin

• NAJSZYBSZY INTERNET W MIE�CIE
• GWARANCJA STAŁEJ PRĘDKO�CI

• BRAK LIMIT�W POBIERANIA
• TELEWIZJA HD I TELEFON

PING do 5ms
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120120120
Mb/s

800
Mb/s

SUPER SZYBKI INTERNET
SPRAWDŹ JUŻ DZIŚ!

tel. 730 011 070

Są pieniądze 
na modernizację 
terenów  
przykolejowych

Gmina Wołomin uzyskała dofinan-
sowanie do modernizacji terenów 
przykolejowych. Pozyskane fundu-
sze zostały przyznane na budowę 
centrum przesiadkowego w ciągu 

ul. Żelaznej i Pl. J. Cicheckiego oraz 
systemu „Parkuj i jedź” w ciągu  

ul. Przytorowej w Duczkach >> str. 3
4

Młodzicy  
z Zielonki  

Wicemistrzami  
Polski
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Split payment - nowe 
przepisy już od 1 lipca

O nowych split payment (przepisach obowiązujących do 1 lipca) rozmawiamy z Pawłem Żółtkiem 
– właścicielem biura rachunkowego z Kobyłki

– Coraz więcej słyszymy w ko-
munikatach radiowych i telewi-
zyjnych oraz w Internecie o split 
payment. Co to takiego?
– Split payment to angielskie okre-
ślenie oznaczające podzieloną 
płatność.
– Podzielona płatność? Dalej nie 
wiem o co chodzi.
- Podzielona płatność to nowe 
przepisy, które wejdą w życie po-
cząwszy od 1 lipca 2018 roku,  
a więc już za niecały miesiąc. To 
kolejne narzędzie, które ma za za-
danie uszczelnienie systemu VAT  
w Polsce i dotyczyć będzie wyłącznie 
transakcji pomiędzy firmami, które 
są podatnikami podatku VAT.
– Na czym dokładnie polegać 
będzie mechanizm podzielonej 
płatności?
– Istota mechanizmu podzielonej 
płatności sprowadza się do tego, 
że płatność dokonywana przez 
nabywcę na rzecz sprzedawcy za 
zakupiony towar lub usługę odby-
wać się będzie nie jak dotąd w jednej 
kwocie brutto, ale w dwóch kwotach, 
oddzielnie na dwa rachunki 
sprzedawcy, tj:
1. Kwota należności netto – 
na dowolny rachunek wska-
zany przez sprzedawcę,
2. Kwota podatku – na de-
dykowany rachunek (kon-
to bankowe) przeznaczo-
ny dla potrzeb rozliczenia 
podatku VAT (rachunek VAT), 
przy czym dostęp do pieniędzy na 
rachunku VAT będzie dla podatnika 
bardzo ograniczony.
– Osobne konto bankowe, ograni-
czony dostęp do środków? Brzmi 
jak rewolucja.
– Rzeczywiście to rozwiązanie 
nowatorskie na skalę europejską,  
w Europie jedynie Czechy, Włochy, 

a także Rumunia mają u siebie takie 
mechanizmy.
– No dobrze, ale wróćmy na 
własne podwórko. Co będzie 
oznaczać ograniczenie swobo-
dy w dostępie do środków na 
rachunku VAT?
– Z pieniędzy posiadanych na 
rachunku VAT podatnik będzie 
mógł z założenia albo płacić VAT 
swoim kontrahentom, albo płacić 
swoje zobowiązanie w podatku 

VAT do urzędu skarbowego. Jeżeli 
kwota pieniędzy zgromadzonych na 
rachunku VAT będzie większa niż 
kwota zobowiązania VAT do zapłaty 
do urzędu skarbowego, to wtedy 
podatnik będzie mógł wystąpić  
z wnioskiem do naczelnika urzędu 
skarbowego o zwrot całości albo 
części tej kwoty na „zwykłe” konto 
bankowe. Wtedy naczelnik urzędu 

skarbowego będzie miał aż 60 dni 
na wydanie decyzji o zwrocie lub 
odmowie zwrotu.
– A czy sprzedawca będzie miał 
wpływ na to czy dostanie zapłatę 
za swój towar lub swoje usługi  
na zwykłe konto, czy otrzyma 
podzieloną płatność?
–  O tym zdecyduje nabywca.
–  Czyli jeśli otrzymamy zapłatę 
z wykorzystaniem mechanizmu 
podzielonej płatności to auto-
matycznie ograniczy nam to 
płynność finansową, bo faktycz-
nie do dyspozycji będziemy mieli 
wyłącznie kwotę netto.
– Dokładnie tak będzie. I tu kryje 
się czynnik, który, że pomimo tego, 
że split payment będzie dobrowolny, 

spowoduje, że firmy zaczną sobie 
płacić z wykorzystaniem mechani-
zmu podzielonej płatności.
– A jakie korzyści daje stosowanie 
metody podzielonej płatności?
– Korzyści dla nabywcy to możli-
wość uniknięcia odpowiedzialności 
za zobowiązania VAT sprzedawcy, 
który nie zapłacił podatku. Do-
datkowo to możliwość uniknięcia 

sankcji w VAT (np. dodatkowe 
zobowiązanie), możliwość unik-
nięcia podwyższonych odsetek za 
zaległości podatkowe w VAT oraz 
przyśpieszony zwrot nadwyżki po-
datku VAT z 60 do 25 dni.
– A jak technicznie będzie wyglą-
dać sam przelew?
– Otóż płacąc za fakturę dalej bę-
dziemy robić jeden przelew, ale bę-
dziemy mieli możliwość wskazania, 
czy dokonujemy podzielonej płatno-
ści za fakturę a jeśli tak to będziemy 
mieli możliwość wskazania kwoty 
podatku VAT. Jako podsumowanie 
dodam, że pomimo dobrowolności, 
podzielona płatność rozprzestrzeni 
się bardzo szybko i zadziała podob-
nie jak efekt śnieżnej kuli..

a więc już za niecały miesiąc. To 
kolejne narzędzie, które ma za za-
danie uszczelnienie systemu VAT 
w Polsce i dotyczyć będzie wyłącznie 
transakcji pomiędzy firmami, które 
są podatnikami podatku VAT.
– Na czym dokładnie polegać 
będzie mechanizm podzielonej 

– Istota mechanizmu podzielonej 
płatności sprowadza się do tego, 
że płatność dokonywana przez 
nabywcę na rzecz sprzedawcy za 
zakupiony towar lub usługę odby-zakupiony towar lub usługę odby-zakupiony towar lub usługę odby
wać się będzie nie jak dotąd w jednej 
kwocie brutto, ale w dwóch kwotach, 
oddzielnie na dwa rachunki 

1. Kwota należności netto – 
na dowolny rachunek wska-
zany przez sprzedawcę,
2. Kwota podatku – na de-
dykowany rachunek (kon-
to bankowe) przeznaczo-

matycznie ograniczy nam to 
płynność finansową, bo faktycz
nie do dyspozycji będziemy mieli 
wyłącznie kwotę netto.
– Dokładnie tak będzie. I tu kryje 
się czynnik, który, że pomimo tego, 
że split payment będzie dobrowolny, 

– Split payment to angielskie określenie 
oznaczające podzieloną płatność. Podzielona 

płatność to nowe przepisy, które wejdą  
w życie począwszy od 1 lipca 2018 roku, 
a więc już za niecały miesiąc. To kolejne 

narzędzie, które ma za zadanie uszczelnienie 
systemu podatku VAT w Polsce i dotyczyć 

będzie wyłącznie transakcji pomiędzy 
firmami, które są podatnikami podatku 

VAT– mówi Paweł Żółtek, właściciel 
biura rachunkowego z Kobyłki. 

N o w e
obowiązki dla przedsiębiorców

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

Przedsiębiorco! 
Nowy obowiązek dotyczy również Ciebie, 

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

WAŻNE!
Jednolity Plik Kontrolny musi być generowany i przesyłany 

wyłącznie w wersji elektronicznej.

czy Twoja firma jest gotowa na Jpk_VaT?

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

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

www.facebook.com/mojerozliczenia

Biuro Rachunkowe

Biuro Rachunkowe

Biuro Rachunkowe
Kobyłka ul. Szeroka 6

tel. 22 786 06 11
www.mojerozliczenia.pl

INFORMACJA  O  WYWIESZENIU  WYKAZU
Burmistrz Miasta Marki działając na podstawie  
art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościa-
mi z dnia 21 sierpnia 1997r, (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 
1875 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości 
informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Zakła-
dzie Usług Komunalnych w Markach na okres 21 dni  
tj. od dnia 28 maja 2018 roku do dnia 17 czerwca 2018 
roku wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu                     
dzierżawy oraz użyczenia  w trybie bezprzetargowym 
na terenie Gminy Miasta Marki.

Szczegółowe informacje można uzyskać 
w Zakładzie Usług Komunalnych w Markach 

pok. nr 1, tel. 22 781 33 73.

Na tablicy ogłoszeń oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Wołominie 
zostało zamieszczone na okres 21 dni 
Zarządzenie nr 180/2018 Burmistrza Wołomina 
z dnia 29.05.2018 r. w sprawie
ogłoszenia konkursu ofert na wynajem lokali 
użytkowych będących 
w zasobie Gminy Wołomin na okres do 3 lat.
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Diagnoza
Edward M. Urbanowski

W minionym roku akademickim, studenci Uniwersytetu Warszawskiego, w ra-
mach prowadzonego seminarium „Socjologia Jarosława Kaczyńskiego”, próbowali 
dociec czym jest fenomen Jarosława Kaczyńskiego na polskiej scenie politycznej. 
Pomysłodawcą tematu był prof. Paweł Śpiewak, socjolog. W udzielonym wywiadzie 
prasowym tak podsumował wyniki pracy młodych ludzi:

- Kluczowe okazały się trzy kwestie. Po pierwsze, Kaczyński jest politykiem 
od lat aktywnym na polskiej scenie politycznej. Jego polityczna długowieczność 
jest czymś wyjątkowym. Druga rzecz, że Kaczyński jest politykiem o bardzo 
wyrazistych, mocnych poglądach. Ma też rozbudowany i charakterystyczny język, 
za pomocą którego je wygłasza. Mam wrażenie, że stworzył formację polityczną 
wyjątkową w skali Polski w tym sensie, że jest to partia głęboko ideologiczna, zbu-
dowana na konkretnych ideologiach i emocjach. Po trzecie, niezwykle ciekawym 
zjawiskiem jest to, że Kaczyński jako polityk cieszy się bardzo niskim zaufaniem 
społecznym, a przewodzi najpopularniejszej partii politycznej w kraju, która jako 
pierwsza w historii III RP zdobyła samo-
dzielną większość w Sejmie. W związku z 
tym moje pytanie, dotyczące Kaczyńskiego, 
jest takie: jak ewoluowały jego poglądy i jaką 
wizję świata on proponuje?

- Jeżeli jest jakaś misja socjologa, to 
jednym z jej głównych elementów jest zro-
zumienie i wytłumaczenie zachodzących 
zmian społecznych. Także nie jest to ani 
nobilitacja, ani lekceważenie Kaczyńskiego, 
a przekonanie, że nie ma nic ważniejszego i 
ciekawszego w historii najnowszej niż jego 
pozycja w polskiej polityce.

- Na pewno bardzo ważne są emocje, 
które powstają w reakcji na jego działania 
i jego osobę, ale równie istotne są emocje, 
które on sam tworzy. Używa bardzo ostrego 
języka, mocno dzielącego ludzi. Co więcej, z 
bardzo silnym moralizatorskim tonem. Prze-
ciwnik nie jest w nim jedynie osobą, posiadającą odmienne poglądy, tylko albo jest 
zdrajcą, albo złodziejem, albo ma przypisany jeszcze inny dezawuujący go epitet.

- Jest to fenomen na wielką skalę, bez wątpienia. Dla mnie jako socjologa i 
historyka idei jest to coś absolutnie wartego zgłębienia i wytłumaczenia. Natomiast 
sam Kaczyński jest człowiekiem, który żywi się ideami i bardzo silnie mebluje tymi 
ideami wyobraźnię Polaków.

- Nie chcę zrobić z Kaczyńskiego demiurga, który jest stwórcą otaczającej 
rzeczywistości, bo dziś w Polsce jest wystarczająco wiele osób, które za kogoś 
takiego go uważają. Wydaje mi się, że jedną rzecz rozumie co najmniej tak samo 
dobrze, jak jego polityczni poprzednicy w Polsce – nie ma władzy bez bardzo 
silnej partii politycznej. Zwłaszcza bez partii politycznej, która podporządkowuje 
sobie instytucje państwa. Kaczyński i jego ludzie właśnie to teraz robią – przej-
mują instytucje państwa. Tyle że znacznie gwałtowniej od poprzedników. W tym 
sensie Kaczyński modeluje zarówno swoją partię, jak i jej ideologię, żeby uzyskać 
założone przez siebie cele. Odwołanie się przy tym do silnych emocji i nastrojów 
społecznych, które odczytuje w Polakach, jest warte bacznej obserwacji i zgłębienia. 
Nigdy nie sądziłem, że Polacy na tak masową skalę mogą popierać tego rodzaju 
partię polityczną. Okazało się, że moja wyobraźnia polityczna i socjologiczna jest 
zbyt ograniczona. Pocieszam się, że to nie tylko mój problem.

Ot, cały Jarosław!

Kaczyński jest polity-
kiem od lat aktywnym na 

polskiej scenie politycznej. 
Jego polityczna długo-
wieczność jest czymś 

wyjątkowym. Druga rzecz, 
że Kaczyński jest politykiem 
o bardzo wyrazistych, moc-

nych poglądach. Ma też 
rozbudowany i charaktery-
styczny język, za pomocą 

którego je wygłasza.  
Mam wrażenie, że stworzył 
formację polityczną wyjąt-

kową w skali Polski

W ostatni weekend maja, w pobliskiej 
Kobyłce odbył się piknik rodzinny, będący 
zwieńczeniem uroczystości związanych 
z pięćdziesiątą, czy też jak niektórzy 
twierdzą, czterdziestą dziewiątą rocznicą 
nadania praw miejskich. Niby piknik, jak 
piknik, ale… jeszcze tego samego dnia 
rozpoczęła się, trwająca przez ostatnie 
dni, ożywiona dyskusja na temat stoiska, na 
którym to wynajmująca je organizacja za-
prosiła w swoje gościnne progi „formację 
wyborczą - Wspólnie dla Kobyłki”, nowy 
byt organizacji i środowisk, planujących 
wystawić listę kandydatów w najbliższych 
wyborach samorządowych. 

W przypadku wydarzenia w Kobył-
ce, regulamin organizatora dotyczący 
uczestnictwa i aktywności wynajmujących 
stanowisko, został naruszony. To fakt. 
Czy jakieś konsekwencje dla „winowajcy” 
będą? Zobaczymy.

Temat rozgrzał do czerwoności  zwo-
lenników i przeciwników takiej postawy. 
Górę zdecydowanie wzięła grupa dysku-
tantów wykazujących ewidentne objawy 
„alergii samorządowej”, przejawiającej 
się energicznym artykułowaniem odrazy i 
swojej niechęci do reprezentantów ugru-
powań samorządowych i przedstawicieli 
partii politycznych, tych samych, którzy w 
każdej z większych gmin tworzą organiza-
cje ubiegające się o poparcie wyborców. 

Wnioski z ankiety, w której wzięło 
udział ponad 200 Internautów, opubliko-
wanej na forach mieszkańców Wołomina 
i Kobyłki są dość czytelne: 

75% odpowiadających uznała, że 
imprezy masowe to nie czas i miejsce na 
tego typu promocję.

22% przyszło na piknik, po prostu 
zjeść watę cukrową i poszwendać się po 
stoiskach, które ich zainteresują.

3% uznało to za dobrą okazję spotka-
nia się z osobami/organizacjami mającymi 
wpływ na rozwój, czy też ubiegającymi 
się o możliwość współdecydowania o 
rozwoju gminy. 

Wynik nie był zaskoczeniem, jednak 
skala „choroby cywilizacyjnej” zwanej 

roboczo „alergią samorządową” martwi. 
Problem braku zainteresowania, albo 
wręcz niechęci przeciętnego Kowalskiego, 
do tego co dzieje się z lokalnym samorzą-
dem, żeby nie napisać - lokalną polityką 
jest i nie maleje. Nauka dla próbujących 
dotrzeć z informacją o swojej działalności 
i zaprezentować się wyborcom też jest 
dość wymowna… jednak, czy tak nie 
powinno być?

29 lat temu, 4 czerwca 1989, odbyły 
się pierwsze, częściowo wolne, wybory, 
cieszono się z możliwości samo, czy też 
współdecydowania o Polsce. Dziś zamiast 
bliżej jesteśmy dalej. 

Żyje w nas, jako społeczeństwie gen 
wstrętu do samorządności, albo może 
nadal u większości nie przebił się jako 
dominujący gen świadomości obywa-
telskiej?

Ludzie boją się, albo omijają to, czego 
nie znają. Skoro nie znają tych, na których 
mają głosować, to dlatego też frekwencja 
wyborcza jest nadal, po tych prawie 30 la-
tach, znacznie poniżej oczekiwań. Dlatego 
może warto byłoby nad nią popracować 
właśnie chociażby w ten sposób, umoż-
liwiając prezentację osób i ich poglądów 
mieszkańcom aktywnie uczestniczącym 
w życiu miasta i organizowanych wyda-
rzeniach kulturalnych. Uważam, że od 
nachalnej agitacji, lepsza jest obecność i 
informacja.

Być może takie bliskie spotkania z 
przyszłymi kandydatami, przy „gorącym 
politycznym stoisku”, wpłynie na to, że 
przestaniemy wybierać przypadkowych 
ludzi, którzy w naszym imieniu zarzą-
dzają wspólnym majątkiem wartym setki 
milionów złotych.

Negatywne nastawienie i podejście 
należy zmieniać i nie jest to głoszenie ja-
kichś herezji. Namioty i stoiska organizacji 
samorządowych i politycznych na ogól-
nodostępnych publicznych imprezach? 
Tak dzieje się od lat, w innych miejscach, 
chociażby w powiecie legionowskim – czy 
wyszło im to na dobre? Można pojechać i 
sprawdzić samodzielnie.

O alergii samorządowej  
i genie świadomości  

obywatelskiej
Igor Sulich

Budżet Obywatelski  
dla wołomińskiego sportu

– W jednym z numerów tygodnika: „Życie Powiatu na Mazowszu”, z uwagą przeczytałem wypowiedź Pana 
Jerzego Turka, pomysłodawcy projektu do Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego, z przed dwóch lat. 
Wątek dotyczył: „Wołomińskiego stadionu na miarę XXI wieku”,  w ramach którego zamontowano między 
innymi, piłkochwyty i siedziska na naszym miejskim stadionie – mówi Piotr Sikorski, wołomiński radny.  

Kilka miesięcy temu na naszych 
łamach Jerzy Turek, pomysłodawca 
projektu  zadaszenia trybuny na wo-
łomińskim OSiR w ramach WBO, 
wspomniał, że liczy na to, iż ktoś za-
angażuje się w dalszą modernizację 
stadionu. - Pomysł wydał mi się bardzo 
ciekawy, w związku z tym, jako sympatyk 
i osoba zaangażowana w sprawy sportu, 
a przede wszystkim kibic piłki nożnej, 
postanowiłem spotkać się z Panem 
Jerzym i kontynuować pomysł. Zmiana 
naszego stadionu, czyli tzw. „kryta try-
buna” pozwoli w bardziej komfortowych 
warunkach oglądać widowiska sportowe 
na Wołomińskim Ośrodku Sportu i Re-
kreacji, jak również przyciągnie więcej 
kibiców na trybuny – mówi wołomiński 
radny Piotr Sikorski. 

Jego zdaniem wołomiński obiekt 
słynie z bardzo dobrej płyty głównej. 
- Boisko jest równe, a trwa zadbana. 
Wszystko to zasługa odpowiedniej 
pielęgnacji, koszenia i nawadniania. 
Sposób nawadniania pozostawia wiele 
do życzenia, ale obsługa OSiRu staje 
na wysokości zadania. Na stadionie 
w ostatnim czasie pojawiła się nowa 
tablica wyników, a w zeszłym roku pił-

kochwyty i siedziska, więc teraz pora na 
zadaszenie trybuny dla wołomińskich 
fanów – opowiada.

Radny Sikorski ma nadzieję, że 
kiedyś Huragan zagra w wyższej klasie 
rozgrywkowej a  wówczas zadaszenie 
trybuny będzie jednym z warunków do 
uzyskania licencji. Warto być krok do 
przodu i powoli, ale sukcesywnie mo-
dernizować stadion chociażby poprzez 
wnioski do Budżetu Obywatelskiego.

- Mając na uwadze to wszystko, 
zgłosiłem projekt do Budżetu Oby-
watelskiego pod tytułem „Stadion XXI 
wieku - zadaszenia trybuny”. Projekt 
uzyskał pozytywna ocenę zarówno 
dyrekcji OSiR-u, jak również Wydziału 
Inwestycji. Głosowanie odbędzie się 
od 4 do 29 czerwca br. – mówi Piotr 
Sikorski dla którego sport jest pasja. - W 
związku z tym w Budżecie Obywatel-
skim polecam jeszcze dwa interesujące 
projekty, a mianowicie: „Rodzinny 
maraton pływacki” i po zeszło rocznym 
udanym projekcie, „Piłkarze Mistrza 
Polski Legii Warszawa w Wołominie”, 
nowy ciekawy projekt w formie spotkań 
ze sportowcami pt.: „ Gwiazdy sportu 
w Wołominie”. Obydwa wspomniane 

wnioski można znaleźć w kategorii 
„Aktywny Mieszkaniec” – zachęca do 
oddawania głosów na wyżej wymienione 
projekty.

Radości ze zgłoszenia tego pomysłu 
do WBO nie kryje Jerzy Turek. - Zgło-
szony, przez Radnego Rady Miejskiej w 
Wołominie Piotra Sikorskiego  projekt 
obejmujący zadaszenie środkowego 
sektora trybuny w ramach czwartej edy-
cji WBO z jego realizacja w 2019 roku 

jest odpowiedzią na mój apel wyrażony 
w liście, który został opublikowany w 
Nr 5 z dnia 8 marca br. Życia Powiatu 
na Mazowszu. 

Serdecznie dziękuję „za podjęcie 
rękawicy”. Myślę, że środki finansowe w 
kwocie 140 tysięcy zł, które zaplanowane 
są na to zadanie w pełni wystarczą, aby 
było ono w całości wykonane. Przed 
nami prawie cztery tygodnie na pro-
mocje i głosowanie. Ze swojej strony, 
jak i grona oddanych działaczy PWKS 
Huragan Wołomin, mogę zapewni, 
że zrobimy wszystko, aby powyższy 
projekt uzyskał jak najwyższą liczbę 
głosów. Wyjątkowo w tej edycji, w 
kategorii „Przestrzeń Publiczna” jest 
bardzo duża konkurencja. Głosowaniu 
poddane zostaną 24 projekty, w tym 6 na 
maksymalna kwotę jaką można uzyskać 
tj. 140 tys. zł. Bądźmy dobrej myśli. Szu-
kajmy życzliwych dla wołomińskiej piłki 
nożnej mieszkańców, którzy w głosowa-
niu poprą ten projekt, co w efekcie przy-
bliży stworzenie w miarę przyzwoitych 
warunków dla oglądających mecze bądź 
inne imprezy odbywające się na płycie 
głównej boiska w różnych warunkach 
atmosferycznych - podkreśla.

– Postanowiłem spotkać się 
z Panem Jerzym Turkiem  
i kontynuować pomysł. 
Zmiana naszego stadionu, 
czyli tzw. „kryta trybuna” 
pozwoli w bardziej komfor-
towych warunkach oglądać 
widowiska sportowe na 
Wołomińskim Ośrodku Spor-
tu i Rekreacji, jak również 
przyciągnie więcej kibiców 
na trybuny – mówi wołomiń-
ski radny Piotr Sikorski. 

Są pieniądze na modernizację 
terenów przykolejowych

– W dniu dzisiejszym (środa 30 maja 2018 r.) dowiedzieliśmy się że Gmina Wołomin uzyskała dofi-
nansowanie do modernizacji terenów przykolejowych. - Pozyskane fundusze zostały przyznane na 
budowę centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i Pl. J. Cicheckiego oraz systemu „Parkuj 
i jedź” w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach – informuje Elżbieta Radwan, burmistrz Wołomina.

– W latach 2014–2018 Gmi-
na Wołomin uzyskała dofinanso-
wanie oraz deklarację otrzymania 
dofinansowania na łączną kwotę  
43 678 886,00 zł. Całkowita wartość 
projektów realizowanych z dofinan-
sowaniem z różnych źródeł wynosi 86 
979 473,- zł. – podkreśla Edyta Zbieć, 
wiceburmistrz Wołomina odpowie-
dzialna za inwestycje gminne.

Niebagatelne znaczenie dla pozy-
skiwania środków jest uczestnictwo 
gminy w partnerstwie Warszaw-
skiego Obszaru Funkcjonalnego w 
ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych (ZIT). – W ramach 
ZIT gmina Wołomin zrealizowała 
już parking w systemie parkuj i jedź, 
będzie realizować ścieżki rowerowe 
łączące Wołomin z Kobyłką, Ra-
dzyminem i Klembowem – wyja-
śnia Andrzej Ptaszyński, naczelnik 
Wydziału Pozyskiwania Środków 
Zewnętrznych. Cieszy fakt, że po-
jawiają się ciągle szanse na kolejne 
inwestycje. Z najnowszych informa-
cji uzyskanych w dniu 30.05.2018 r., 
wynika, że Gmina Wołomin uzyskała 
dofinansowanie do budowy centrum 
przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej 
i Pl. J. Cicheckiego oraz systemu 
„Parkuj i jedź” w ciągu ul. Przyto-
rowej w Duczkach. Jesteśmy więc 
w przeddzień podpisania umowy na 
kwotę dofinansowania na ten cel w 
wysokości 3 205 876,15 zł

– Gmina Wołomin tą inwestycją 
dowiąże się do zmodernizowanej 
inwestycji kolejowej. Obie inwestycje 
PKP i gminna będą stanowić swego 
rodzaju logiczną całość i przede 
wszystkim uporządkują w tym miej-
scu przestrzeń publiczną. Należy 
pamiętać że trudność tej inwestycji 
polega na tym, że gmina Wołomin bę-
dzie realizować inwestycję, na którą, 
jak już wiemy, otrzymamy pokaźne 
dofinansowanie z ZIT-ów- na terenie 
kolejowym i wszystkie nasze działania 
muszą być zgodne z przepisami 
dotyczącymi prawa dysponowania 

gruntem – opowiada wiceburmistrz 
Edyta Zbieć.

W obecnej perspektywie uda-
ło się, dzięki inicjatywie Warsza-
wy, powołać obszar metropolitalny  
i skoordynować wykorzystanie środ-

ków unijnych na celach wspólnych 
dla całej aglomeracji, a przy okazji 
uzyskać wymierne efekty dla Miasta 
i Gminy Wołomin. – Zyskaliśmy na 
tym wspólny transport, lepsze pla-
nowanie ponad lokalnej komunikacji, 
rozpoczęliśmy działania w celu po-
prawy jakości powietrza – podkreśla 
burmistrz Elżbieta Radwan.

Działania te nie byłyby możliwe 
gdyby gmina działała samodzielnie.

– Perspektywa 2014-2020 udo-
wodniła, jak ważne jest współdziała-
nie, w związku z czym już podjęliśmy 
wspólnie z Miastem Stołecznym  
Warszawa rozmowy na temat budowy 
wspólnej strategii na lata 2020 i dalej 
– wyjaśniają nasi rozmówcy.

Statystycznie Obszar Metropo-
litalny Warszawy (OMW) w roku 
2018 został powiększony ze wzglę-
du na nowy podział statystyczny i 
stanowi NUTS2. W przygotowaniu 
jest wspólna deklaracja współpracy 

gmin i powiatów OMW w zakresie 
współpracy na rzecz włączającego 
i zrównoważonego rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego w ramach 
NUTS2.

Podział statystyczny podzielił 
województwo i wydzielił obszar 
Warszawski Stołeczny w obszarze 
dużo większym niż pierwotny OMW 
oraz włączył powiaty w obszary be-
neficjentów przyszłej perspektywy 
finansowej. Włączenie powiatów i 
gmin nie działających dotychczas w 
partnerstwie ZIT pozwoli na zwięk-
szenie możliwości operacyjnych i 
integrację działań w jednej strategii 
działania.

W związku z powyższym trwa-
ją prace nad ustaleniem nowych, 
jednolitych dla NUTS2, kierunków 
działania, w celu umieszczenia ich 
w nowych dokumentach programo-
wych po roku 2020. 

Oprac. Teresa Urbanowska

Od lewej: wiceburmistrz Wołomina Edyta Zbieć, burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan i naczelnik Andrzej Ptaszyński

– W latach 2014–2018 
Gmina Wołomin uzyskała  
dofinansowanie oraz deklara-
cję otrzymania dofinansowa-
nia na łączną kwotę  
43 678 886,00 zł. Całkowi-
ta wartość projektów realizo-
wanych z dofinansowaniem  
z różnych źródeł wynosi  
86 979 473,- zł. – podkreśla 
Edyta Zbieć, wiceburmistrz 
Wołomina odpowiedzialna  
za inwestycje gminne.
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W dniu 30 maja 2018 r.  w urzę-
dzie gminy w Strachówce odbyło 
się uroczyste podpisanie umów na 
gospodarkę odpadami w gminach: 
Strachówka, Sadowne i Jadów  
w ramach realizacji projektów 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Mazowiec-
kiego 2014-2020. Uczestnikami 
tego wydarzenia byli: Janina Ewa 
Orzełowska – wicemarszałek wo-
jewództwa mazowieckiego, Elż-
bieta Lanc – członek zarządu wo-
jewództwa mazowieckiego, radna 
sejmiku Erwina Rys Ferenc oraz 
Waldemar Cyran – wójt gminy 
Sadowne i Anna Rukat – Skarbnik 
gminy Sadowne, Dariusz Stanisław 
Kokoszka – wójt gminy Jadów  
i Barbara Wójcik – Skarbnik gminy 
Jadów oraz Piotr Orzechowski – wójt 
gminy Strachówka i Małgorzata Ry-
mer – Skarbnik gminy Strachówka. 
Obecni byli także zaproszeni goście:  
Krzysztof Fedorczuk – starosta wę-
growski, Paweł Bednarczyk – bur-
mistrz miasta Tłuszcz, Magdalena 
Suchenek – przedstawiciel Rady 
Powiatu Wołomińskiego, Anna Oł-
dak – Przewodnicząca Rady Gminy 
Strachówka, Marcin Ołdak – Prezes 

Towarzystwa Ziemi Tłuszczań-
skiej, Grażyna Kapaon – dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Strachówce, 
radni, sołtysi i przedstawicielki Kół 

Gospodyń Wiejskich z Jadwisina  
i Strachówki oraz lokalne media: 
TZ RzN i Goniec Tłuszczański. 
Dla tak szerokiego grona przybyłych 

gości dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Strachówce zaprezentowały 
występy artystyczne. Klasa 4 przy-
gotowała repertuar o tematyce 
ekologicznej, a przedszkolaki wyko-
nały tańce ludowe. Obydwa występy 
nagrodzono gromkimi brawami.

W ramach podpisanej umo-
wy gmina Strachówka otrzyma-
ła wsparcie unijne w wysokości 
278.654,14 zł. z przeznaczeniem na 
modernizację Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych. 
Jeszcze w tym roku zamontowane 
zostaną cztery lekkie wiaty typu 
magazynowego jako pomieszczenia 
na pojemniki. Wyremontowany zo-
stanie też budynek starego garażu 
na punkty napraw o odzysku rzeczy 
używanych nie stanowiących od-
padów. PSZOK prowadzić będzie 
selekcję 15 rodzajów odpadów 
komunalnych z obszaru gminy. 
Zakupione zostaną pojemniki róż-
nych wielkości m.in. :1100 l., 240 l. 
i pojemniki na odpady niebezpiecz-
ne 6-240 l. Gmina Jadów otrzyma 
427069,51 zł. Po uroczystości pod-
pisania zebrani gości udali się na 
zwiedzanie osiedla domów kopuło-
wych w gminie Strachówka.
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- Cieszymy się z tego dofi-
nansowania. Pozyskaliśmy 
278.654,14 zł. co pozwoli 
nam na  modernizację 
Punktu Selektywnego Zbie-
rania Odpadów Komunal-
nych i zakup pojemników 
na odpady niebezpieczne 
– mówi Piotr Orzechowski, 
wójt Gminy Strachówka

W ramach tego same-
go działania, większa 

liczebnie od Strachówki, 
Gmina Jadów, otrzyma 

427 069,51 zł. Jak wynika 
z przekazanych nam 

informacji wójt Dariusz Ko-
koszka również zaplanował 

inwestycję w selektywną 
zbiórkę odpadów.   
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„Majówkę z akordeonem” przy Pałacu w Chrzęsnem 
przygotowało w minioną niedzielę Starostwo Powia-
towe w Wołominie. 

Majówka w Chrzęsnem 
Paweł Nowak, akordeoni-

sta, kompozytor i właściciel 
największej kolekcji akorde-
onów w Polsce zaprezentował 
część swoich eksponatów,  
a także odkrył przed dziećmi  
i dorosłymi tajemnice tego nie-
zwykłego instrumentu. Artysta 
wystąpił również na scenie w 
towarzystwie Doroty Lulki, 
która zaśpiewała po polsku 
piosenki Edith Piaf.

Podczas Majówki zapre-
zentowały się również dzieci 
z sekcji tanecznych i akroba-
tycznych Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Tłuszczu, 
uczniowie Szkoły Podstawowej 

w Jasienicy i grupa wokal-
na „Jasieńki”. Duży aplauz 
publiczności, oprócz wystę-
pów dzieci, wzbudził Ludowy 
Zespół Artystyczny PROM-
NI z SGGW w Warszawie 
oraz zespół Sonanto prezen-
tujący przeboje lat 50. 60.  
i 70. XX wieku. Gwiazdą wie-
czoru był Dziani z zespołem 
cygańskim, któremu roz-
tańczona publiczność długo 
nie pozwoliła zejść ze sceny. 
„Majówkę z akordeonem” 
zakończył sentymentalny wy-
stęp Kuby Blokesza. Oprócz 
bogatego programu prezen-
towanego na scenie, organi-

zatorzy Majówki przygotowali 
dla dzieci i dorosłych moc 
atrakcji w przypałacowym par-
ku. Liczne grono milusińskich 
zgromadziły stoiska: Leroy 
Merlin, przy którym można 
było samodzielnie przesa-
dzić kwiatek doniczkowy oraz 
stoisko z ceramiką Wandy 
Wolf, gdzie dzieci tworzy-
ły piękne gliniane naczynia. 
Nie brakowało również innych 
atrakcji: ścianki wspinaczko-
wej, dmuchańców, placu gier i 
zabaw rodzinnych oraz stoisk 
prozdrowotnych. Do pomiaru 
poziomu cukru we krwi oraz 
tkanki tłuszczowej w organi-

zmie chętnych nie brakowało. 
Dużym zainteresowaniem cie-
szyły się również punkty gastro-
nomiczne przygotowane przez 
Koło Gospodyń Wiejskich  
z Równego oraz Stowarzy-
szenie Wsi Chrzęsne, gdzie 
można było skosztować do-
mowych pierogów, wypie-
ków oraz przetworów. Uro-
ku przypałacowej imprezie 
dodała grupa Rekonstrukcji 
Historycznej „Rajski Ptak”  
z Tłuszcza, która na swoim 
stoisku zaprezentowała dawne 
tradycje ziemiańskie, a także 
stroje i zwyczaje dworskie. 

Akordeonów
 czar

Paweł Nowak,  
akordeonista i kompozytor, odkrył przed publiczno-

ścią tajemnice tego niezwykłego instrumentu. 

Umowa na realizację projektu OZE 
w Zielonce i Tłuszczu podpisana

24 maja 2018r. zastępca burmistrza Tłuszcza Waldemar Banaszek przy kontrasygnacie Moniki Konarskiej działa-
jącej z upoważnienia Skarbnika Gminy Tłuszcz, Grzegorz Dudzik, burmistrz Miasta Zielonka oraz Piotr Jacewicz 
wiceprezes firmy Sanito Sp z o.o. podpisali umowę na realizację instalacji Odnawialnych Źródeł Energii.

Projekt będący efektem partner-
skiej współpracy międzygminnej, 
zainicjowanej przez Burmistrza 
Miasta Zielonka, znalazł się w za-
szczytnym gronie pięciu projektów 
z terenu województwa mazowiec-
kiego, które otrzymały dofinanso-
wanie.

Całkowita wartość projektu 
opiewa na kwotę 15 628 550,01 zł. 
Kwota dofinansowania ze środków 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ma-
zowieckiego na lata 2014-2020 to 
9 999 912,62 zł, w tym dla Gminy 
Tłuszcz- 8 371 254,36 zł.

Celem projektu jest poprawa 
stanu środowiska naturalnego na 
terenie Miasta Zielonka oraz Gminy 

Tłuszcz, natomiast celem szcze-
gółowym - zwiększenie produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych

W ramach inwestycji zostaną za-
instalowane systemy Odnawialnych 
Źródeł Energii oparte na energii 
słonecznej i biomasie dla użytkow-
ników prywatnych na terenie Gminy 
Tłuszcz i Miasta Zielonka: 396 
instalacji kolektorów słonecznych, 
379 instalacji fotowoltaicznych, 120 
instalacji pomp ciepła oraz 102 ko-
tłów grzewczych opalanych biomasą. 
Łączna liczba instalacji OZE, które 
zostaną zrealizowane w ramach pro-
jektu wyniesie 1172, w tym na terenie 
Gminy Tłuszcz 988 instalacji.

Na podstawie  
UM Tłuszcz i UM ZielonkaUmowa na realizację instalacji Odnawialnych Źródeł Energii podpisana

Strachówka i Jadów zbudują punkt 
selektywnej zbiórki odpadów

Punkty Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych powstaną w gminach Strachówka, Jadów 
i Sadowne (powiat węgrowski). Decyzja zarządu województwa mazowieckiego projekty otrzy-
mają łącznie 1,1 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Umowy w tym zakresie 
zostały już zawarte na łączną kwotę 1,1 mln zł

Święto Rodziny w Dręszewie
W Przedszkolu Samorządowym pod „Wesołym Ekoludkiem” w Dręszewie 24 maja odbył się piknik RODZICE 
DZIECIOM z okazji DNIA RODZINY. Atrakcji nie brakowało a świetnie bawili się i dorośli i dzieci.

Dnia 24 maja 2018 roku w ogro-
dzie naszego przedszkola odbyło się 
wielkie święto -szczególnie ważne dla 
rodzin naszych wychowanków. Był to 
piknik połączony ze Świętem Rodziny. 
Łączył on ze sobą Dzień Mamy, Dzień 
Taty, Dzień Dziecka, a także innych 
członków rodziny takich jak rodzeń-
stwo czy dziadkowie. Na wszystkich, 
którzy przybyli tego dnia do naszego 
przedszkola czekało wiele atrakcji. 
Program obejmował: występy dzieci 
połączone z życzeniami i wręczeniem 
upominków swoim rodzicom, animacje 
dla dzieci i rodziców, piknik ze słodkim 
poczęstunkiem i kiełbaskami. W tym 
roku jednak mieliśmy szczególną 
niespodziankę, ponieważ to rodzice 
przygotowali przedstawienie dla dzieci. 

Zawsze to przedszkolaki przygoto-
wywały występy dla swoich rodziców. 
Tym razem  nauczycielki wyszły  z taką 
inicjatywą, co spotkało się z aprobatą  
i zaangażowaniem chętnych rodziców. 
W spektaklu „Zamieszanie w krainie 
bajek” wystąpili w roli Jasia i Zenka 
Martyniuka - Zenon Zadróżny (tata 
Adama), a jednocześnie zastępca wójta 
Gminy Dąbrówka, w roli Małgosi - Ewa 
Jeż (nauczycielka przedszkola), Baby 
Jagi - Magdalena Grabowska (mama 
Damiana), Czerwonego Kapturka - 
Małgorzata Lis (mama Zuzi), wilka 
- Paweł Stańczak (tata Antka), Kota  
w butach - Łukasz Kopka (tata Marysi), 
złych wróżek - Izabela Wardak (mama 
Alicji) oraz Ewelina Sadlik (mama 
Antka i Franka), królowej Bajki - Joanna 

Turkiewicz-Wardak (mama Liwii), 
krasnoludków: Magdalena Mende-
lewska-Szymańska (mama Miłosza), 
Ewa Rzepecka (mama Kacpra), Anna 
Brodzik (mama Natalki i Weroni-
ki), Aneta Kopka (mama Nikodema  
i Franka), Barbara Haftka (mama Prze-
mka), Agnieszka Domańska (mama 
Marcina), Edyta Turkiewicz-Rucińska 
(mama Stasia) oraz w roli narratora 
Sylwia Kulesza (nauczycielka przed-
szkola). 

Przedstawienie wywołało falę 
uśmiechu na twarzach dzieci, ich 
rodzin, pracowników przedszkola  
i wszystkich zebranych. Występ zo-
stał nagrodzony gromkimi brawami, 
a dyrektor przedszkola Bożena Kaszuba 
wręczyła upominki i podziękowania ak-

torom - amatorom i zaprosiła do miłego 
spędzenia czasu gronie rodzinnym w 
ogrodzie przedszkolnym. Do uświet-
nienia przedsięwzięcia przyczynili 
sponsorzy uroczystości: Rada Rodziców, 
Firma Europol-Piekarnia Szwajcarska, 
Duet - szkółka drzew i krzewów, Ko-
meta - pokazy ogni sztucznych Leszek 
Kulesza za co dziękuje cała społeczność 
naszego  przedszkola .

W miarę możliwości „Teatr We-
sołego Ekoludka” zaprezentuje się 
jeszcze raz podczas gminnego festynu 
z okazji Dnia Dziecka w Dąbrówce - 
zapraszamy. Kolejny Dzień Rodziny 
już za rok. Dziękujemy wszystkim za 
zaangażowanie. 

Ewa Jeż i Sylwia Kulesza
nauczycielki przedszkola

Rodzice przedszkolaków przygotowali spektakl dla dzieci Aktorzy z ogromnym zaangażowanie odegrali swoje role

Skup  
uszkodzonych 
telewizorów 

lCD
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Celem tegorocznego lata 
w bibliotece, jest rozwinięcie 
zainteresowań wśród młodych 
czytelników możliwościami 
spędzania wolnego czasu. 
Głównym zadaniem tego 
programu jest przybliżenie 
podstawowych informacji na 
temat środków uzależniających 
i zagrożeń z nimi związanych 
oraz uczenie postawy dystansu  
w relacjach z osobami nie-
znajomymi, które mogą 
zagrażać zdrowiu i bez-
pieczeństwu. W czasie 
zabawy dzieci będą 
mogły poczuć smak 
odtrącenia i próbować 
nazwać swoje uczucia 

z tym związane, co pozwoli 
zrozumieć dzieciom mecha-
nizm powstawania uzależnień  
i sposoby przeciwdziałania.

Program będzie dostar-
czał wiedzy na temat uza-
leżnień, kształtował postawy 
sprzyjające podejmowaniu 
racjonalnych decyzji związa-
nych z używaniem środków 
uzależniających oraz ćwicze-
nie praktycznych umiejętno-
ści umożliwiających obronę 
własnych praw ze szczegól-

nym uwzględnieniem aser-
tywnego mówienia „nie”. 
Dostarczy także informacji  
o substancjach szkodliwych 
dla zdrowia oraz przybliży 
wzorce postępowania, w któ-
rych nie ma miejsca na alko-
hol, papierosy ani narkotyki. 

Ponadto Miejska Biblioteka w 
Kobyłce przygotowała: zajęcia 
literacko-plastyczne z wyko-
rzystaniem kartonów, butelek, 
kredek, farb, waty, masy pa-
pierowej i innych materiałów. 
Będą konkursy, zabawy, gry, 
zagadki literackie, kalambury 
i rebusy w oparciu o teksty 
literackie dla dzieci.

Zajęcia mają pobudzić 
wyobraźnię przy pomocy za-
baw plastycznych, ruchowych, 
sztukę i muzykę. Współdziała-
nie w zespole i rozwiązywanie 
problemów w sposób twórczy, 
ma dostarczyć dzieciom rado-
ści i emocji, które przełożą się 
na nabytą wiedzę.

Szczegółowe informacje 
można uzyskać telefonicznie 
22 763-42-43 lub osobiście.

Celem tegoroczne-
go „lata w bibliote-
ce” jest przybliżenie 
dzieciom podstawo-
wych informacji na 
temat środków uzależ-
niających i zagrożeń 
z nimi związanych 
oraz uczenie postawy 
dystansu w relacjach z 
osobami nieznajomymi.

Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce w ra-
mach akcji „Lato w mieście” zaprasza dzieci  
w wieku 7-10 lat na zajęcia pod hasłem „Trzymaj 
się zdrowo”. Zajęcia będą realizowane bezpłatnie 
dla grupy 24 dzieci, w godzinach 11:00 - 15:00,  
w terminie od 2 do 13 lipca 2018 roku.

Lato w bibliotece 
w Kobyłce

w
 Kobyłce dzieci się nie nudzą

Wielkie świętowanie 
w Markach

Cleo, Top-One, Łąki Łan oraz Teatr Akt - te gwiazdy będą błyszczeć w najbliższy weekend pod-
czas Dni Marek. Oprócz tego - mnóstwo zabawy, sportu oraz niezwykłe pokazy.

W ubiegłym roku Marki obcho-
dziły 50-lecie nadania praw miej-
skich. Z tej okazji samorząd po raz 
pierwszy przygotował Dni Marek. 

- Tak wysokiej frekwencji na żad-
nej mareckiej imprezie już dawno 
nie widzieliśmy. Dlatego poszliśmy 
za ciosem i w tym roku zapraszamy 
na dwudniową edycję Dni Marek. 
Tak budowaliśmy program, by każdy 
znalazł coś dla siebie - podkreśla 
Jacek Orych, burmistrz Marek. 

Marki zaczynają świętowanie  
9 czerwca na miejskim stadionie 
przy Wspólnej. Głównymi gwiazda-
mi wieczoru będą Cleo oraz zespół 
Top-One. Specjalnie przedstawiać 
ich Państwu nie trzeba! Wykonają 
znane utwory, które wielokrotnie 
gościły na listach przebojów.

Będzie też spora dawka sportu. 
Ponieważ zbliżają się mistrzostwa 
świata, młodzi piłkarze rozegrają 
mini-mundial. 

- Zapraszamy dzieci i dorosłych 
do strefy gier i zabawy. Nowością bę-
dzie slot car. Tu rodzice i dzieci będą 
mogli poczuć ducha motoryzacyjnej 
rywalizacji. Kierując przy pomocy 
pilotów niedużymi pojazdami na 
torze pełnym niespodzianek przeko-
nają się, kto jest lepszym kierowcą. 
Dla fanów elektroniki w większym 
formacie ustawimy konsole do gier. 
Nie może zabraknąć tego, co uwiel-
biają najmłodsi, czyli wielkich dmu-
chańców oraz karuzeli. To tu będzie 
można wyszaleć się za wszystkie 
czasy. Wszystkich, bez względu na 
wiek, będą rozbawiać iluzjoniści.  
A jak już zdecydujecie się na malo-
wanie buźki, koniecznie uwiecznij-
cie się w fotobudce - zachęca Emilia 
Oleksiak, naczelnik Wydziału Pro-
mocji, Spraw Społecznych i Zdrowia 
w mareckich ratuszu. 

Po zakończeniu koncertów tem-
peratura, mimo wieczoru, nie spad-

nie. Stanie się tak za sprawą pokazu 
ognia. Będzie to widowisko, które 
łączy taniec, elementy akrobatyki 
oraz improwizacji z niebezpiecznym 
żywiołem. 

Na odpoczynek i regenerację po 
sobotnim szaleństwie nie będzie 
dużo czasu. W niedzielę obchody 
Dni Marek przeniosą się do Parku 

Briggsów. Czuwać nad nimi będzie 
Marecki Ośrodek Kultury im. Tade-
usza Lużyńskiego (MOK). 

- „Čiurlionis w labiryncie mia-
sta” - tak nazwaliśmy tę część miej-
skiego święta. Będzie to wydarzenie, 
które połączy plenerowe atrakcje ze 
sporą dawką lokalnej historii i świa-
towej sztuki - opowiada Aleksandra 
Jankowska, szefowa MOK. 

Wspólnym mianownikiem będzie 
twórczość Mikołaja Konstantego 

Čiurlionisa, litewskiego artysty rangi 
światowej, który ostatnie miesiące 
życia spędził w Markach.

- Stylistykę tego plenerowego 
wydarzenia dostosujemy do czasu 
życia artysty, pojawią się więc pikni-
kowe atrakcje dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych, charakterystyczne dla 
końca XIX i początków XX wieku. 

W plenerowym kinie będzie można 
podziwiać gwiazdy kina nieme-
go. Przypomnimy też fotografię 
otworkową, pokażemy, jak działa 
camera obscura i w jaki sposób ją 
zbudować - opowiada Aleksandra 
Jankowska.

I dodaje:
- W Parku Miejskim stworzymy 

galerię obrazów z wykorzystaniem 
podświetlanych stelaży, fotoplasti-
konem i elektronicznym przewod-

nikiem. Zaplanowaliśmy też wiele 
działań inspirowanych twórczością 
litewskiego artysty: pokaz mody, 
instalacje, warsztaty. Zaprosimy też 
do wspólnego tworzenia muralu - 
wylicza Aleksandra Jankowska.

Gwiazdami niedzielnego wie-
czoru będą Teatr Akt oraz zespół 
Łąki Łan. Ten pierwszy fantastycz-

nie łączy elementy pantomimy, 
tańca, cyrku i happeningu. Z kolei 
zachętą do obejrzenia koncertu Łąki 
Łan niech będzie opinia jednego  
z internautów: „Energię na koncer-
tach produkują niczym elektrownia 
atomowa. Przy nich nie można ustać 
w miejscu i się nie bawić”.

- Do zobaczenia 9 i 10 czerwca 
na stadionie miejskim przy Wspól-
nej oraz w Parku Briggsów! - zapra-
sza burmistrz Jacek Orych.

Tegoroczna, dwudniowa 
edycja Dni Marek, zapowia-
da się niezwykle interesu-
jąco. Głównymi gwiazdami 
wydarzenia będą Cleo, Top-
One, Łąki Łan oraz Teatr 
Akt. Nie zabraknie też dużej 
dawki sportu, plenerowego 
kina, występów iluzjonistów, 
pokazu ognia i wielu innych 
atrakcji dla mieszkańców. 
– Do zobaczenia 9 i 10 
czerwca na stadionie miej-
skim przy Wspólnej oraz w 
Parku Briggsów! - zaprasza 
burmistrz Jacek Orych.

20 
zł/mies.
w smartDOM
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do tego
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IV liga, grupa  
mazowiecka (północ)

Dolcan Ząbki, po zgromadzeniu 49 
punktów, zajmuje 4. pozycję. Ząbko-
wianie mają w dorobku 14 zwycięstw, 
7 remisów i 5 porażek. W meczu 28. 
kolejki rozgrywek ligowych (3 czerwca 
w Siedlcach) drużyna trenera Michała 
Pulkowskiego pokonała Pogoń II Siedlce 
0:2. W najbliższy weekend (9 czerwca o 
godz. 11.00) ząbkowianie będą gościli 
ekipę Mazovii Mińsk Mazowiecki. Mecz 
zostanie zorganizowany na Dolcan Are-
na przy ul. Słowackiego 21 w Ząbkach.

Huragan Wołomin, który do tej 
pory wywalczył 38 pkt., jest 7. Piłkarze 
ze stadionu przy ul. Korsaka 4 odnieśli 
9 zwycięstw, uzyskali 11 remisów i 6 razy 
schodzili z boiska pokonani. W ostatniej 
(28.) kolejce rozgrywek czwartoligowych 
pokonali w Wołominie Ożarowiankę 
Ożarów Mazowiecki 2:1. Najbliższe spo-
tkanie ligowe (9 czerwca, o godz. 17.00) 
podopieczni trenera Andrzeja Grelocha 
rozegrają na wyjeździe, rywalizując z 
KS-em Łomianki.

Liga okręgowa,  
grupa: Warszawa I

Szóste miejsce, ze zgromadzonymi 
45 punktami, zajmuje AP Marcovia 
Marki. W ostatnim spotkaniu ligowym 
(2 czerwca) drużyna trenera Macieja 
Wesołowskiego przegrała na swoim 
terenie z Sokołem Serock 1:5. Możliwość 
znalezienia ujścia dla sportowej złości po 
porażce markowianie będą mieli już 9. 
czerwca o godz. 11.00, kiedy zmierzą się 
u siebie z Agape (Białołęka) Warszawa. 

Drugi lokalny zespół, którego do-
meną jest liga okręgowa, Bóbr Tłuszcz 
- zgromadził 30 punktów i jest 12. W 
meczu 28. kolejki rywalizacji ligowej 
(3 czerwca) tłuszczanie przegrali na 
terenie przeciwnika 3:1. Kolejnym 

etapem walki o mistrzostwo ligi będzie 
dla Bobra mecz, który odbędzie się 9. 
czerwca o godz. 11.00 w Tłuszczu, a 
przeciwnikiem piłkarzy trenera Toma-
sza Wojdyny będzie tego dnia zespół 
Mazura II Karczew.    

Klasa A,  
grupa Warszawa I

Liderem tabeli jest Mazur Ra-
dzymin, który zgromadził 63 punkty. 
Radzyminianie zapewnili sobie awans do 
ligi okręgowej już 19 maja, kiedy pokonali 
u siebie Legion Warszawa 2:1. Mecz ten 
zakończył się wielka fetą. W równie 
komfortowej sytuacji - z zapewnionym 
awansem - jest druga w tabeli Legiono-

via II Legionowa (57 pkt.), która także 
wypracowała sobie bezpieczną przewagę 
punktową nad trzecim zespołem w 
tabeli, ŁKS - em Łochów (49 pkt.). Do 
ligi okręgowej awansują dwa pierwsze 
zespoły, a do końca sezonu pozostały 
dwie kolejki. W ostatnim spotkaniu li-
gowym radzyminianie wygrali na swoim 
boisku z Hutnikiem Warszawa 2:1, a w 
najbliższą sobotę zagrają z ŁKS-em w 
Łochowie.  

Czwarty w klasyfikacji Wicher Ko-
byłka zgromadził 45 pkt. W minioną 
niedzielę kobyłczanie ulegli na wyjeździe 
Wiśle Jabłonna 4:2, natomiast w najbliż-
szą niedzielę o godz. 15.00 zmierzą się w 
Warszawie z Legionem. 

Druga drużyna Marcovii, z 27 
punktami w dorobku, zajmuje 10. 
pozycję. W zeszły weekend marec-
ki zespół pokonał u siebie Wkrę 
Pomiechówek 4:3, zaś w kolejnym, 
wyjazdowym meczu (10 czerwca o 
godz. 11.00) powalczy z Huraganem 
II Wołomin.

Wyżej wspomniany drugi zespół 
Huraganu jest na 11. pozycji (26 
pkt.). Ekipa trenera Łukasza Bakuna 
w ostatnią sobotę wygrała na wyjeź-
dzie (przez walkowera) z AON-em 
Rembertów (Warszawa) 0:3, a w 
kolejnym meczu - jak już wcześniej 
wspomniano - będzie gościła rezerwy 
Marcovii.      Paweł Choim 
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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

Praca 
Zatrudnię

Zatrudnię pomoc kuchenną i kucha-
rza w Ząbkach. Także w weekendy. 
606-898-220

Zatrudnię mechanika  
i pomocnika mechanika do warsz-
tatu samochodowego w Kobyłce, 

tel. 501 063 673

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

Nieruchomości 
Sprzedam

Nieruchomości 
Sprzedam

Sprzedam działkę budowlaną 
1000 m2 lub więcej.  

Wysychy gm. Zabrodzie.  
Dojazd asfalt 1,5 km od trasy 

 Warszawa-Wyszków.  
Na działce jest prąd i woda.  

Tel. 605 034 212

Sprzedam mieszkanie 34 m2, pokój, 
widna kuchnia, łazienka, przynależna 
piwnica, III piętro, 3 min od stacji Wo-
łomin Słoneczna, tel. 504 475 629.

Usługi - różne   

Zdrowie - Uroda

W dniach 12-13 maja br. w Hali Akademickiego 
Centrum Sportowego Akademii Marynarki Wojennej 
w Gdyni rozegrany został Finał Mistrzostw Polski 
Unihokeja w kategorii młodzików.

Młodzicy UKS  
„Bankówka” Zielonka 
Wicemistrzami Polski

To były dwa dni niesa-
mowitych emocji i wrażeń, 
jakich dostarczyli zawodnicy 
dziesięciu najlepszych dru-
żyn z różnych stron Polski, 
którzy wywalczyli najlepsze 
miejsca podczas rozgrywa-
nych turniejów eliminacyj-
nych w swoich makroregio-
nach i otrzymali awans do 
finału.

Po rozegranym w nie-
dzielę, zwycięskim meczu  
z Przykoną drużyna UKS 
Bankówka Zielonka awan-
sowała do ścisłego finału. 
W meczu finałowym gospo-
darzowi turnieju udało się 
strzelić osiem bramek i od-
nieść zwycięstwo, tym samym 
młodzi zawodnicy z Zielonki 
zajęli drugie miejsce i zdobyli 
zaszczytny tytuł Wicemistrza 
Polski w sezonie 2017/2018

Organizator turnieju wy-
różnił „szóstkę” najlepszych 
zawodników turnieju, wśród 
nich nagrodzonych zostało 

dwóch reprezentantów UKS 
Bankówka Zielonka: Kacper 
Szałański, został uznany za 
najlepszego obrońcę strze-
lającego bramki, a Wojtek 
Fijałkowski za najlepszego 
atakującego. Ogromne gra-
tulacje należą się również 
pozostałym zawodnikom, 
którzy zostawili 

serce na boisku, zaprezen-
towali swoje umiejętności 
i walczyli do końca, by osią-
gnąć jak najlepsze wyniki.

Skład wicemistrzowskiej 
drużyny: Kacper Szałański 
(kapitan), Filip Szymański, 
Jan Majewski, Wojciech 
Fijałkowski, Kajetan Ka-
dłubowski, Jakub Helis, 
Marcin Moczydłowski, Ja-
kub Gąsiorek, Jakub Budny, 
Szymon Ślązak (bramkarz), 
Szymon Kucharczyk (bram-
karz). Trener – Stanisław 
Głowienka
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 Unihokeiści  
z UKS Bankówka  

Zielonka zdobyli zaszczytny  
tytuł Wicemistrza Polski

Przegrana Monarchs Ząbki  
na własnym boisku

Niedzielna rywalizacja na Dozbud Arena, gdzie miejscowi Monarchs Ząbki podejmowali Kozłów 
Poznań, była niezwykle istotna dla układu sił w tegorocznej fazie playoff. Zwycięzca cieszył się z 
awansu do półfinału, podczas gdy Monarchs Ząbki czeka teraz starcie w rundzie Dzikich Kart.

W pierwszej połowie nikt nie 
wyrobił sobie znaczącej przewagi. 
Pierwsi w polu punktowym za-
meldowali się przyjezdni, kiedy to 
rozgrywający posłał 46-jardowe 
podanie w stronę Mateusza Patalasa. 
Odpowiedzialny za jego krycie Jakub 
Kapuściński-Bernatek wyraźnie nie 
nadążył za skrzydłowym. Nie wpłynę-
ło to na dalszą dyspozycję gospodarzy, 
którzy w dalszym ciągu konsekwent-
nie realizowali plan meczowy w for-
macji ofensywnej. Przeplatane biegi 

Witolda Szpotańskiego, Bartosza 
Zapendowskiego oraz mobilność 
Jarena Williamsa pozwoliły na wyj-
ście na prowadzenie w drugiej 
kwarcie, po 4-jardowym podaniu 
do Adriana Sawickiego w pole 
punktowe. Mając na swoich 
plecach jednego z obroń-
ców, który przykleił się do 
niego równo z piłką, nie 
pozwolił sobie na błąd 
i pewnie opanował 
futbolówkę.

Wówczas do głosu 
doszedł McCrea, tuż 
po stracie przyłożenia, 
popisał się 90-jardową 
akcją powrotną po kic-
koffie, wykorzystując 
swoją przewagę szyb-
kościową. Monarchowie 
zdołali jednak wyrównać 
jeszcze przed przerwą, choć 
nie bez problemów. Już pod-
czas akcji powrotnej, jeden z 
biegaczy nie potrafił opanować piłki, 
czego wynikiem było jej zatrzymanie 
na 15 jardzie połowy gospodarzy. 
Mimo wszystko, Williams szybko 
znalazł Dawida Chmielewskiego 
i jedną akcją przesunęli się już na 
połowę boiska. W końcu na 29 jardzie 
połowy Kozłów rozgrywający znalazł 
miejsce, aby rozpędzić się boczną 
strefą i unikając kontaktu z Gamou 
Fall pomknął w pole przyłożeń.

Po pierwszych dwóch kwartach, 
kibice zgromadzeni na stadionie  
w Ząbkach mogli czuć się usatysfak-

cjonowani. Efektowne akcje, błędy po 
obu stronach, wykorzystane okazje 
przez obie drużyny i mocna, fizyczna 
gra. Przyjezdni mieli wyraźne proble-
my z powstrzymywaniem Michała 
Nowickiego na linii wznowienia akcji 
oraz ze ścieżkami typu flat bieganych 
przez skrzydłowych. Natomiast 
Monarchs wciąż popełniali błędy w 
kryciu w trzeciej linii obrony oraz 
pozwolili sobie na szybką stratę 
przyłożenia w formacji specjalnej. 
Wszystko więc wskazywało na to, 
że zwycięzcą zostanie ten kto lepiej 

wykorzysta 20-minutową przerwę 
oraz popełni mniej błędów w formacji 
defensywnej.

Jak się miało później okazać, lepiej 
wykorzystali ją Wielkopolanie. Filip 
Kłoskowski zamienił pozycje Michała 
Chmary i Jakuba Przybylskiego, co 
okazało się kluczowe w powstrzyma-
niu brylującego Nowickiego.  Dzięki 
temu McCrea mógł nabrać rozpędu, 

czego dowodem był jego pierwszy 
bieg w drugiej odsłonie na 21 jardów. 
Jednak, chwilę później Kozły zostali 
zmuszeni do odkopnięcia, przy któ-

rym popełnili błąd. Futbo-
lówka powędrowała nad głowę 

puntera, przez co musiał ratować 
się nakryciem piłki na 13 jardzie 
przed własnym polem punktowym. 
Wydawałoby się, że w takim spotka-
niu, Monarchs muszą wykorzystać 
tę sytuację, ale ostatecznie zostali 
zatrzymani w czterech próbach po 
nieudanych podaniach i biegach.

„Takie sytuacje się mszczą” - 
mówi sławne porzekadło, tak było  
i w tym przypadku. Charles McCrea 
udowodnił, że pierwszą połową 
wyleczył swój jet-lag i pomknął na 

39 jardów ustawiając futbolówkę 
na 3 jardy przed strefą końcową, 
a chwilę później zwieńczył dzieło.  
W niedzielne popołudnie punk-
ty zdobywał jeszcze dwukrotnie.  
Na początku i na końcu czwartej 
kwarty, dobijając rywala i pokazując, 

że będzie dla Kozłów bezcenną 
wartością dodaną w półfinale. 

Nie oznacza to jednak, 
że Monarchowie nie mieli 
szans na powrót do tego 
meczu w drugiej odsłonie. 
Przy stanie 13:20, Williams 
znów posłał 55-jardową 
bombę do Aleksandra Jac-
ka, która ustawiła jego for-

mację na 35 jardzie połowy 
Wielkopolan. Cały wysiłek 

zniwelował jednak festiwal 
błędów. Najpierw cofnięto 

20-jardowy bieg rozgrywającego, 
następnie Dawid Chmielewski nie 
złapał podania na pierwszą próbę,  
a kolejne kary doprowadziły do sacku 
i przechwytu Michała Kwinty na 21 
jardzie. To nie był jednak koniec 
niespodziewanych zwrotów akcji, 
bo chwilę później Wojciech Perz 
stracił piłkę 40-jardowej akcji, aby 
później odzyskał ją Niamba Diatta, 
który wykazał się przytomnością 
umysłu, kiedy futbolówka odbiła się 
od leżącego na ziemi skrzydłowego 
Monarchs.

Na podstawie PLFA

Po pierwszych dwóch kwartach, 
kibice zgromadzeni na stadionie w Ząbkach 
mogli czuć się usatysfakcjonowani, bowiem 

zostali uraczeni przednim widowiskiem. 
Efektowne akcje, błędy po obu stronach, 

okazje wykorzystane przez obie drużyny 
 i mocna, fizyczna gra wzbudzały ogromne 

emocje. Zarówno Monarchowie jak  
i Kozły byli świadomi stawki  

ostatniego starcia w sezonie zasadniczym. 

Zwycięstwa Dolcanu i Huraganu, 
Mazur pewny awansu

Spośród lokalnych drużyn, rywalizujących w zeszły weekend w rozgrywkach ligowych, zwycięstwa 
odniosły: Dolcan Ząbki, Huragan Wołomin, Mazur Radzymin, Marcovia II Marki, Huragan II Wołomin. 
Wyższość przeciwnika musiały uznać zespoły: Marcovii Marki, Bobra Tłuszcz i Wichru Kobyłka.

W meczu 28. kolejki  
rozgrywek ligowych, 
który rozegrano w Sie-
dlcach, drużyna trenera 
Michała Pulkowskiego 
pokonała Pogoń II Siedl-
ce 0:2. W weekend,  
9 czerwca o godz. 
11.00, ząbkowianie 
będą gościli ekipę Ma-
zovii Mińsk Mazowiecki. 

Huragan Wołomin, który do 
tej pory wywalczył 38 pkt., 
jest 7. Piłkarze ze stadionu 
przy ul. Korsaka 4 odnieśli 
9 zwycięstw, uzyskali 11 
remisów i 6 razy schodzili  
z boiska pokonani. Najbliż-
sze spotkanie ligowe pod-
opieczni trenera Andrzeja 
Grelocha rozegrają na wy-
jeździe z KS-em Łomianki.

Liderem tabeli jest  
Mazur Radzymin,  
który zgromadził  

63 punkty. Zawodnicy tre-
nera Macieja Biernackie-

go zapewnili sobie awans 
do ligi okręgowej już  

19 maja, kiedy pokonali  
u siebie Legion Warszawa 

2:1. Mecz ten zakończył 
się wielka fetą. 
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Finał projektu „Wirtualna historia”

28 maja 2018 r. w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława IV w Warszawie realizowany był kolejny - trzeci 
etap projektu „Wirtualne Zeszyty Historyczne”. W ten sposób oddaliśmy honor i cześć bohaterom w setną rocznicę 
Niepodległej oraz zbliżającą się setną rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920r. Naszą myślą przewodnią były „Miejsca 
pamięci narodowej na Mazowszu”, ze szczególnym uwzględnieniem odzyskania niepodległości, walk o granice  
II Rzeczypospolitej Polskiej i Bitwy Warszawskiej 1920r.

W drugim roku realizacji projektu do 
naszych działań włączyliśmy młodzież 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i 
średnich z województwa mazowieckie-
go. Patronat nad „Wirtualnymi Zeszyta-
mi Historycznymi” objęli: Ministerstwo 
Edukacji Narodowej, Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Ministerstwo Cyfryzacji, profesor Jan 
Żaryn - Senator RP, Kazimierz Rakow-
ski - Starosta Powiatu Wołomińskiego, 
Robert Perkowski,  Burmistrz Miasta 
Ząbki. 

Drugi etap realizacji projektu „Wir-
tualne Zeszyty Historyczne” został 
podsumowany podczas debaty hi-
storycznej w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Ząbkach. Była to uroczystość  
z udziałem prof. Jana Żaryna – senatora 
RP, zaproszonych gości i uczestników 
projektu.

Kolejne spotkanie z wirtualną 
przygodą miało miejsce 28 maja 2018 
r. w VIII Liceum Ogólnokształcącym 
im. Władysława IV w Warszawie, gdzie 
zaprezentowane zostały prace uczniów 
umieszczone w „Wirtualnych Zeszytach 
Historycznych”. Komisja konkurso-
wa wyłoniła i nagrodziła zwycięzców 
najlepszych zeszytów historycznych.  
A oto wyniki:
Kategoria I – szkoły podstawowe:
– pierwsze miejsce - Szkoła Podsta-
wowa nr 2 im. J. Kochanowskiego w 
Ząbkach  (Melania Gałązka, Natalia 
Tomczuk, Justyna Żelazowska, pod 
kierunkiem pań Elżbiety Gaworek i 
Jolanty Tomczuk) 

– drugie miejsce - Szkoła Podstawowa 
im. Ks. Twardowskiego w Ząbkach 
(Wojciech Kukla, Jan Kot, Michał 
Gorczyński, pod kierunkiem p. Moniki 
Budelewskiej-Zdun)
– trzecie miejsce - Szkoła Podstawowa 
nr 1 im. F. Kleeberga w Ząbkach (Jakub 
Romański, Tymoteusz Walerzak, Mate-
usz Predi, pod kierunkiem pań Renaty 
Boryki-Kwapisz i Katarzyny Pasierb).
Kategoria II – gimnazjum + liceum:
– pierwsze miejsce VIII Liceum Ogól-
nokształcące im. Władysława IV w 
Warszawie (Natalia Wilczyńska, pod 
kierunkiem p. Mariusza Włodarczyka)

– drugie miejsce - SP 1 Ząbki – gim-
nazjum (Damian Zieliński, Krzysztof 
Zadrożny, Łukasz Grenda)
– trzecie miejsce SP 2 Ząbki – gim-
nazjum (Magdalena Borzęcka, Anna 
Więckowska, pod kierunkiem p. Doroty 
Bisialskiej).

Uroczystość uświetnił występ chóru 
szkolnego gospodarzy: gimnazjalistów i 
licealistów VIII LO im. Władysława IV 
Warszawie oraz solistów ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego 
w Ząbkach. Był to duet w osobach:  
p. Marta Kamińska (nauczyciel SP 2) 
i Zuzanna Jaźwińska (uczennica kl. 

III gimnazjum SP 2, laureatka Grand 
Prix tegorocznego Powiatowego Festi-
walu Piosenki Ząbki 2018). Na debatę 
historyczną i konkurs prezentacji 
wirtualnych zeszytów przybyli zacni 
goście: Piotr Uściński, poseł na sejm 
RP, Adam Łossan,  wicestarosta Powiatu 
Wołomińskiego, Zbigniew Cierpisz, 
wiceburmistrz Dzielnicy Praga- Północ, 
Sławomir Pisarczyk, radny Powiatu Wo-
łomińskiego, Małgorzata Zyśk, radna 
Powiatu Wołomińskiego i wicedyrektor 
SP 2 Ząbki, Teresa Mioduszewska, 
radna Dzielnicy Praga-Północ, Pa-
weł Poboży, prezes Stowarzyszenia 
Przyjaciół Szkół i Placówek Eduka-
cyjno-Wychowawczych Miasta Ząbki, 
Małgorzata Dąbrowska, dyrektor VIII 
LO im. Władysława IV w Warszawie, 
Agnieszka Piskorek, dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. F. Kleeberga  
w Ząbkach, Mariusz Włodarczyk, 
wicedyrektor VIII LO im. Władysława 
IV w Warszawie, Włodzimierz Siess, na-
czelnik Wydziału Oświaty i Wychowania 
Dzielnicy Praga-Północ oraz uczestnicy 
projektu: nauczyciele i uczniowie 
szkół podstawowych, gimnazjalnych  
i licealnych. Poziom konkursu był bar-
dzo wysoki a rywalizacja wyrównana. 
Zachęcamy Państwa do odwiedzenia 
strony i prześledzenia prac w Inter-
necie. Prezentacje oraz inne wirtualne 
prace uczniów znajdują się na: www.
wirtualna-historia.pl/. Zapraszamy też 
na stronę SP 2: www.sp2zabki.pl

Małgorzata Zyśk      
wicedyrektor SP 2 Ząbki

Uczestnicy konkursu wykazali się ogromną wiedzą

– Jest to impreza dla każdego  
o charakterze piknikowym, ogólno-
polska, niemal międzynarodowa, bo 
przyjeżdżają do nas także wielbiciele 
aut elektrycznych z zagranicy. Jako 
gospodarz miasta cieszę się, że 
ekozlot odbywa się właśnie w Ząb-
kach – powiedział Robert Perkowski, 
burmistrz Ząbek.

Już dzień wcześniej, w sobo-
tę 26 maja br. odbyła się parada 
aut elektrycznych, hybrydowych 
i samochodów typu plug-in, na 
której królowały marki Ford i Fiat.  
Wśród samochodów elektrycznych 
zaprezentowano trzy Fiaty 500E, 
Forda Focus Electric, Forda Transit 
Connect Electric, Kia Soul Electric, 
z samochodów typu plug-in czyli aut 
z możliwością ładowania zewnętrz-
nego z gniazdka domowego można 
było zobaczyć dwa Fordy C-MAX 
ENERGI oraz Forda Mondeo mk5 
(FUSION USA) Energi, auta hy-
brydowe reprezentowała przepiękna 
Honda CHR Hybrid. Kawalkada 
wyruszyła z Parku Szuberta i po 
przejeździe  ulicami Ząbek i Marek 
wjechała do Warszawy na  Rynek 
Starego Miasta, gdzie ekologiczne, 
bez emisyjne auta zaparkowały przy 
warszawskiej Syrence wzbudzając  
ogromne zainteresowanie.  

W niedzielę, organizatorzy Zlo-
tu - Marcin Piórkowski, twórca 
stowarzyszenia Ekozlot oraz Miejski 
Ośrodek Kultury w Ząbkach, za-
pewnili przybyłym gościom szereg 
atrakcji, w tym możliwość obej-
rzenia wielu ciekawym projektów 
pojazdów elektrycznych, poznania 
ich konstruktorów oraz skorzysta-
nia z jazdy testowej samochoda-
mi elektrycznymi, hybrydowymi 
i hybrydowymi plug-in. Dzieci 
mogły wcielić się w rolę kierowców 
korzystając z mini wypożyczalni sa-
mochodów elektrycznych, rozwijać 
swoje umiejętności plastyczne w 
kąciku rysunkowym i wziąć udział 
w licznych konkursach. Urucho-
miono także stoiska z akcesoriami 
i częściami samochodowymi oraz 
sektory importerów samochodów 
elektrycznych i hybrydowych. Du-
żym zainteresowaniem cieszyły się 
prezentacje firm i instytucji dzia-
łających na rzecz rozwoju elektro-
mobilności i propagujących ochronę 
środowiska naturalnego. Odbyły 
się bloki tematyczne dotyczące 
m.in. serwisowania i ewentualnych 
napraw samochodów elektrycz-
nych, a eksperci z AutoCentrum 
Ząbki Paweł Szachnowski oraz 
przedstawiciele OKSERWIS Sieć 
Warsztatów i Akademii Technicznej 
rozwiewali mity nad ich problemo-
wością. Podczas bloków poświę-
conych infrastrukturze ładowania 
samochodów elektrycznych i energii 
odnawialnej Przemysław Kałdoński 
z firmyEV+  i Jakub Spirydoniuk  

z GO + Eauto opowiedzieli o już re-
alizowanych inwestycjach i planach 
na przyszłość. 

Odbywający się po raz drugi 
w Ząbkach Zlot był także niepo-
wtarzalną okazją, by poznać licz-
ne zalety pojazdów elektrycznych  
i hybrydowych oraz opinie kierow-
ców i ekspertów użytkujących takie 
samochody na co dzień. 

- Rewolucja elektryczna w mo-
toryzacji rozpoczęta, nadszedł czas 
zmian i Ekozlot.pl jest tego najlep-
szym przykładem. Zainteresowanie 

w tym roku znowu nas mile zasko-
czyło, przede wszystkim chcemy 
bardzo podziękować wszystkim 
przybyłym użytkownikom aut elek-
trycznych i hybrydowych którzy 
przyjechali do nas z najodleglejszych 
części Polski pokonując niejedno-
krotnie dystans ponad 330km i udo-
wadniając, że autem na prąd można 
podróżować - powiedział Marcin 
Piórkowski, jeden z organizatorów 
wydarzenia.

W trakcie Zlotu zainicjowano 
plebiscyt „Człowiek Elektromobil-
ności” oraz wyłoniono zwycięzców 
konkursów „Samochód Elektryczny 

Moich Marzeń” w którym brały 
udział dzieci ze świetlic środowi-
skowych w Ząbkach, „Jeżdżę ekolo-
gicznie”, „Zbuduj Pasażerski Pojazd 
Mobilny” i „Jeżdżę na kropelce”.

Drugi Zlot Samochodów Elek-
trycznych i Hybrydowych w Ząb-
kach zaowocował pełnym przekro-
jem aut elektrycznych i wielu innych 
ciekawych pojazdów. Z samochodów 
na prąd można było zobaczyć sławną 
Teslę model S, elektrycznego Forda 
Focusa, kilka Fiatów 500e, Renault 
Fluence, Peugeot 106 z lat 90-tych, 

Chevroleta VOLT, Kia Soul, naj-
nowszy model Nissana Leaf oraz 
jego starszego brata, BMWi3, do-
stawczego Forda Transit Connect, 
Toyotę Auris CHR, Lexusa CT. 
Dużą niespodziankę sprawili tak-
sówkarze z różnych korporacji, któ-
rzy przyjechali swoimi hybrydami i 
na scenie wraz z Włodzimierzem 
Zientarskim opowiadali o zaletach 
swoich aut. Nie zabrakło też innych 
ciekawych pojazdów jak elektryczny 
skuter wodny, hulajnogi, rowery na 
prąd i trójkołowce. 

- Jak wielkie było zainteresowanie 
ekozlotem może świadczyć fakt, że 

niektórzy mieszkańcy przychodzili 
na piknik do parku nawet dwu i trzy-
krotnie. Przyprowadzali znajomych  
i rodzinę, aby podziwiać nowe modele 
ekologicznych pojazdów znanych  
i cenionych marek. Było też mnóstwo 
atrakcji dla najmłodszych, więc ta 
prestiżowa, plenerowa impreza, 
przyciągnęła w słoneczne popołudnie 
całe rodziny - powiedziała Małgorzata 
Zyśk, radna Powiatu Wołomińskiego

Jak mogliśmy zaobserwować, 
polska myśl techniczna nie ustępuje 
w niczym światowym rozwiązaniom, 

a zaprezentowane rozwiązania są  
doskonałym przykładem ogromne-
go potencjału polskich inżynierów  
w dziedzinie motoryzacji i ochrony 
środowiska.

Patronat honorowy nad wyda-
rzeniem objęli: Robert Perkowski, 
burmistrza Miasta Ząbki, Kazimierz 
Rakowski, starosta Powiatu Woło-
mińskiego, Narodowy Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, Ministerstwo Energii, a także 
Politechnika Warszawska Wydział 
Elektryczny. 

Relacja: Aleksandra Olczyk 
Zdjęcie: Bogdan Śladowski 

II Zlot Samochodów  
Elektrycznych  
i Hybrydowych w Ząbkach

W niedzielę, 27 maja, ząbkowski Park Szuberta stał się jednym z najchętniej odwie-
dzanych miejsc na Mazowszu. Drugi Zlot Samochodów Elektrycznych i Hybrydowych 
oraz Piknik Ekologiczny okazały się prawdziwym świętem fanów motoryzacji i wielkim 
sukcesem organizatorów. Prowadzone przez Włodzimierza Zientarskigo i Dominikę 
Sygiet wydarzenie, przyciągnęło  do Ząbek nie tylko liczne grono pasjonatów czterech 
kółek, ale też wielu renomowanych wystawców z całego kraju. 

W trakcie ekozlotu wyłoniono i nagrodzono zwycięzców konkursów



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

ul. Wileńska 40
dyżur nocny

pon.- pt.: 8 -20
sob.: 8 -14

al. Armii Krajowej 64 al. Niepodległości 17
pon.- pt.: 8 -20
sob.: 8 -15.30

pon.- pt.: 8 -20
sob.: 8 -14

ul. Warszawska 15ul. Prądzyńskiego 37 
pon.- pt.: 8 -20

sob.: 8 -15

Wołomin:

pon.- pt.: 7.30 -21
sob.: 8 -15

ul.  Konstytucji 3 Maja 30  ul. Traugutta 3a
pon.- pt.:  8 -20

sob.: 8 -15

ul.  Konstytucji 3 Maja 10
pon.- pt.: 8 -20

sob.: 8 -15
pon.- pt.: 8 -20

sob.: 8 -14

 

Radzymin:

ul. Fabryczna 14Marki: Organizatorzy:

Związek Rencistów 
i Emerytów Policyjnych 
koło nr 12 w Wołominie

z okazji 25. lecia ZEC

9 czerwca 
godz.:  10 - 16

Wołomin, ul. Szosa Jadowska 49

BIEGI wokół komina
10.00 -11.00– bieg

rejestracja na stronie www.osir.wolomin.pl

Miasteczko ruchu drogowego

miasteczko Ruchu Drogowego

pokaz na symulatorze 

pokaz – zasady udzielania pierwszej pomocy

Strefa E - wycieczki
wycieczki po terenie ZEC 

GALA BOKSU  
III Wołomińska sobota bokserska 

Duczki ul. Willowa 12, godz. 14 - 16

Rodzinny piknik ekologiczny

10.00 – początek warsztatów: 

latawce, robimy domki dla pszczołowatych, DZIECIAKI SADZENIAKI, 

11.00 – 12.00 - wręczenie nagród za zajęte miejsca w biegach

12.00 – 14.00 – Kolorowy zawrót głowy – konkursy,

animacje dla dzieci - Animacje Pro-Arte – Izabela Wilczak.

Po 14.00 - Wręczenie dyplomów i tytułów „Ambasador czystego powietrza”

Koncert Nowatora godz. 15.30

12.00 – ODCZYTANIE WSKAZAŃ POZIOMU 

NISKIEJ EMISJI NA TERENIE WOŁOMINA

Patronat 
Burmistrz Wołomina

Rodzinny
piknik ekologiczny

Ambasadorem
Czystego 
Powietrza

Impreza 
towarzysząca

Koncert Nowatora 
godz. 15.30

Sponsorzy

Patronat medialny 

portal  informacyjny 

www.zyciepw.pl

Mistrzyni Europy  
w Nordic Walking 
na Biegu rodzinnym wokół komina 
9 czerwca 2018 r.
OSiR „Huragan” w Wołominie zaprasza 
mieszkańców Miasta i Gminy Wołomin, w każdym wieku, do wzięcia 
udziału w „Biegu Rodzinnym wokół komina” organizowanym  
w dniu 9 czerwca 2018 r. na terenie Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. zo. o. 
w Wołominie, przy Szosie Jadowskiej 49. 

Oprócz klasycznych biegów na różnych dystansach,  
będzie można wziąć udział w biegu Nordinc Walking.
Podczas trwania biegu towarzyszyć nam będzie Mistrzyni Europy, 
zdobywczyni Pucharu Polski i Europy  
w Nordic Walking- Pani Mariola Pasikowska.

Każdy uczestnik biegu otrzymuje pakiet startowy  
oraz pamiątkowy medal. Za zajęcie miejsc od I do III,  
w każdej konkurencji przewidziano nagrody dla uczestników.

Zgłoszenia uczestników, Regulamin biegu oraz niezbędne oświadczenia 
na stronie www.osir.wolomin.pl

Serdecznie zapraszamy!!!




