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– Wiedziałam, że jeśli przej-
dziemy te etapy, to na Mi-
strzostwach Mazowsza 
możemy powalczyć na-
wet o złoto i wziąć udział 
w najważniejszej impre-
zie Szkolnego Związku 
Sportowego - Igrzyskach 
Dzieci. Dziewczyny też  
w to wierzyły – mówi Mo-
nika Sawicka >> str. 10

Mistrzowskie  
lody z Ząbek

Paweł Żółtek

Mateusz  
Olszewski

Katarzyna  
Pluta

– Pod koniec 2017 r.
 PKP PLK S.A. ogłosiła prze-

targ na „Zaprojektowanie i wykona-
nie robót budowlanych pn.: wykona-
nie skrzyżowań dwupoziomowych w 
Tłuszczu, Zielonce, Mokrej Wsi”. (...), 
a 16 kwietnia zamieściło na stronie 
przetargowej informacje o wyłonie-
niu generalnego wykonawcy. (...)  
W chwili obecnej czekamy na podpisa-
nie umowy – mówi Paweł Bednarczyk, 
burmistrz Tłuszcza >> str. 4
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Tłuszczańskie  
problemy

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

300
Mb/s

120120120
Mb/s

800
Mb/s

SUPER SZYBKI INTERNET
SPRAWDŹ JUŻ DZIŚ!

tel. 730 011 070

Wicemistrzynie  
z Radzymina  

na Ogólnopolskich 
Igrzyskach Dzieci

Kręci mnie 
bezpieczeństwo
nad wodą

Upalna pogoda sprawiła, że wiele osób 
postanowiło wolny czas spędzić nad 

wodą. Tylko w Boże Ciało utonęło  
10 osób. W ciągu pierwszych 3 dni 

czerwca życie w wodzie straciło  
12 osób. Od 1 kwietnia do 3 czerwca 

utonęło w Polsce już 101 osób >> str. 3
9

„... inspiracje top 
         w twoim domu...”

- szkło
- porcelana
- sztućce
- garnki
- patelnie
- blachy
- plastiki

Radzymin, ul. Konstytucji 3 Maja 6

EDUKACJA
strona 6-7
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STIR – brzmi poważnie... 
co to w ogóle jest?

O powodach prześwietlania rachunków bankowych przedsiębiorców rozmawiamy z Pawłem 
Żółtkiem – właścicielem biura rachunkowego z Kobyłki

– Niektórzy przedsiębiorcy 
otrzymali ostatnio od swoich 
banków informację o możliwo-
ści blokowania rachunku ban-
kowego przez administrację 
skarbową. O co chodzi?
– Jak zwykle w ostatnich czasach 
chodzi o kolejne, nowe przepisy. 
13 stycznia 2018 r. weszła w życie 
ustawa z dnia 24 listopada 2017 roku 
o zmianie niektórych ustaw, w celu 
przeciwdziałania wykorzystywaniu 
sektora finansowego do wyłudzeń 
skarbowych. Potocznie mowa tu 
o STIR.
– STIR? Brzmi bardzo poważ-
nie, co to w ogóle jest?
– STIR to skrót od System Telein-
formatyczny Izby Rozliczeniowej. 
To takie narzędzie komputerowe 
do wymiany informacji między 
systemem bankowym, a Krajową 
Administracją Skarbową?
– Wymiany informacji mię-
dzy systemem bankowym, a 
Krajową Administracją 
Skarbową?
– Tak. Od 13 marca 2018 r. 
za pośrednictwem STIR 
do administracji skarbowej 
przekazywane są informa-
cje o zlikwidowanych 
i nowo założonych ra-
chunkach podmiotów 
kwalifikowanych, czyli 
przedsiębiorców, osób 
prawnych, osób fi-
zycznych prowadzących działalność 
zarobkową na własny rachunek.
– To znaczy, że urząd skarbo-
wy ma informację np. o trans-
akcjach na koncie bankowym 
przedsiębiorcy?
– Do tego to się sprowadza. STIR to 
przede wszystkim narzędzie szefa 
Krajowej Administracji Skarbowej 
do zwalczania wyłudzeń VAT, w 

tym tzw. transakcji karuzelowych 
realizowanym za pośrednictwem 
transferów pieniężnych na kontach 
bankowych.
– A jaka jest skala inwigila-
cji?
– Obecnie monitoring STIR obej-
muje ponad 5,5 mln firmowych 
rachunków bankowych. Szef KAS 

codziennie otrzymuje od banków i 
SKOK-ów informacje o rachunkach 
bankowych i transakcjach na tych 
rachunkach w celu analizy wystąpie-
nia wyłudzenia skarbowego. Dane 
osób fizycznych, które dokonują 
obciążeń lub uznania rachunków 
bankowych przedsiębiorców są 
przekazywane jako dane zagrego-
wane.

– To ogromna ilość informa-
cji.
– Tak, ale dane są przesyłane  
i analizowane automatycznie. Izba 
rozliczeniowa analizuje dane z 
banków i SKOK-ów za pomo-
cą własnych algorytmów i przy 
uwzględnieniu danych posiada-
nych w systemach podatkowych. 
Decyzja o blokadzie konta podej-
mowana jest przez Szefa KAS na 
podstawie już wstępnie przeanali-
zowanych danych.
– Decyzja o blokadzie konta?
– Tak, od 30 kwietnia możliwa jest 
już blokada konta bankowego na 
żądanie Szefa KAS. W trybie pil-
nym Szef KAS może zablokować 
konto przedsiębiorcy na 72 godziny 

w celu sprawdzenia, czy konto ban-
kowe może być wykorzystywane 
do wyłudzeń. W uzasadnionych 
przypadkach, jeśli szacowana 
wartość uszczupleń podatkowych 
przekracza kwotę 10 tys. EURO, 
blokada może być przedłużona do 
trzech miesięcy.
– A skąd przedsiębiorca dowie 
się o blokadzie rachunku?

– Przedsiębiorca dowie się wtedy, 
gdy nie będzie mógł zrealizować 
przelewu. Zgodnie z nową regu-
lacją, bank lub SKOK w żadnym 
wypadku nie może informować 
przedsiębiorcy o samym fakcie blo-
kady, jej przyczynach, okresie, etc. 
Informacje o blokadzie przekazuje 
wyłącznie Szef KAS.
– Czy to rzeczywiście działa?
– Organy skarbowe chwalą się, że 
przy użyciu nowych narzędzi udało 
się zablokować rachunek bankowy 
i zatrzymać kwotę 350 tys. EURO. 
Dodatkowo wyeliminowanie z 
rynku nieuczciwych podmiotów 
ma poprawić warunki prowadze-
nia działalności i konkurencji dla 
uczciwych podatników.

– Jak zwykle w ostatnich czasach 
chodzi o kolejne, nowe przepisy. 
13 stycznia 2018 r. weszła w życie 
ustawa z dnia 24 listopada 2017 roku 
o zmianie niektórych ustaw, w celu 
przeciwdziałania wykorzystywaniu 
sektora finansowego do wyłudzeń 
skarbowych. Potocznie mowa tu 

– STIR? Brzmi bardzo poważ-
nie, co to w ogóle jest?
– STIR to skrót od System Telein-
formatyczny Izby Rozliczeniowej. 
To takie narzędzie komputerowe 
do wymiany informacji między 
systemem bankowym, a Krajową 
Administracją Skarbową?
– Wymiany informacji mię-
dzy systemem bankowym, a 
Krajową Administracją 

– Tak. Od 13 marca 2018 r. 
za pośrednictwem STIR 
do administracji skarbowej 
przekazywane są informa-
cje o zlikwidowanych 
i nowo założonych ra-
chunkach podmiotów 
kwalifikowanych, czyli 
przedsiębiorców, osób 

– Obecnie monitoring STIR obej-
muje ponad 5,5 mln firmowych 
rachunków bankowych. Szef KAS 

cą własnych algorytmów i przy 
uwzględnieniu danych posiada
nych w systemach podatkowych. 
Decyzja o blokadzie konta podej
mowana jest przez Szefa KAS na 
podstawie już wstępnie przeanali
zowanych danych.
– Decyzja o blokadzie konta?
– Tak, od 30 kwietnia możliwa jest 
już blokada konta bankowego na 
żądanie Szefa KAS. W trybie pil
nym Szef KAS może zablokować 
konto przedsiębiorcy na 72 godziny 

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

– Od 30 kwietnia możliwa jest już blokada kon-
ta bankowego na żądanie Szefa KAS. W trybie 
pilnym Szef KAS może zablokować konto przed-

siębiorcy na 72 godziny w celu sprawdzenia, 
czy konto bankowe może być wykorzystywane 
do wyłudzeń. W uzasadnionych przypad-
kach, jeśli szacowana wartość uszczupleń 
podatkowych przekracza kwotę 10 tys. 
EURO, blokada może być przedłużona do 
trzech miesięcy. – mówi Paweł Żółtek,  
właściciel biura rachunkowego z Kobyłki. 

www.wilenskapark.pl
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Dziękuję Wam, dzieciaki
Edward M. Urbanowski

Wanda Traczyk-Stawska, ps. „Pączek”, jest weteranką Powstania Warszawskie-
go, po wojnie ukończyła studia psychologiczne i do emerytury była nauczycielką 
w szkole dla dzieci niepełnosprawnych.

W piątek 11 maja 2018 chciała odwiedzić protestujących w Sejmie rodziców 
oraz ich niepełnosprawne dzieci. Straż Marszałkowska nie wpuściła jej do bu-
dynku Sejmu.

12 maja Wanda Traczyk-Stawska wzięła udział w opozycyjnym Marszu 
Wolności. Z tej okazji „Wiadomości” TVP 1 wyemitowały o niej materiał, który 
sugerował, że kobieta jest starszą, zmanipulowaną osobą, która nie do końca wie, 
w co się angażuje.

Nikt nie zaprotestował, nikt nie plunął w twarz propagandzistom PiS! Dopiero 
młodzież warszawskiego gimnazjum, przed kilkoma dniami, zamieściła list otwarty 
do uczniów, uczennic, nauczycielek i nauczycieli. Oto on:

- Odwiedził nas żołnierz. Żołnierz nie do złamania, niosący ze sobą historię, 
którą czcimy, lecz rzadko znamy. Żołnierz twardy jak skała, całe życie angażujący 
się w teraźniejszość i przyszłość swojego kraju. Żołnierz na służbie, oddany 
swojej ojczyźnie. „Jestem żołnierzem” - powiedziała z dumą drobna, starsza 
Pani i rozpoczęła opowieść, która obudziła 
w nas ogromny szacunek i podziw. A także 
potrzebę działania.

Pani Wanda Traczyk-Stawska, ps. „Pą-
czek” walczyła w Powstaniu Warszawskim 
z bronią w ręku. Miała wtedy 17 lat. Mówi, 
że walczyła wówczas przede wszystkim o 
wolność i godność warszawiaków. Godność 
człowieka jest godnością człowieka w każ-
dych warunkach, dlatego p. Wanda Stawska 
po wojnie została nauczycielką w szkole 
specjalnej i nadal walczyła.

Pani Wanda obudziła w nas podziw i sza-
cunek siłą charakteru i podejściem do życia 
jako służby. Podczas wizyty w naszej szkole 
we worek 8 maja powiedziała nam, że wybiera 
się do Sejmu, żeby swoją wizytą wesprzeć 
protest osób z niepełnosprawnościami, ich 
rodziców i opiekunów. W piątek poszła. Nie 
miała przepustki. Czekała ponad godzinę, w upale. Nie zaproponowano jej stołka 
ani szklanki wody. Jesteśmy oburzeni słuchając, kiedy o tym mówi.

Jesteśmy też oburzeni, kiedy w „Wiadomościach” TVP 1 12 maja słyszymy o 
Pani Wandzie „Chorzy, słabi czy kombatanci sprzed lat - tacy bohaterowie przy-
ciągają uwagę”. Komentator sugeruje, że Pani Wanda poszła do Sejmu i wystąpiła 
na marszu wolności wskutek manipulacji, opisuje Ją jako bezbronną i bezwolną 
staruszkę i w ogóle nie mówi o tym, że była nauczycielką w szkole specjalnej. Wy-
stąpiła na marszu wolności 12 maja, by zwrócić naszą uwagę na problemy osób z 
niepełnosprawnościami. Nikt jej nie wykorzystał, jesteśmy tego pewni po spotkaniu 
z nią. Ona by się wykorzystać nikomu nie dała!

Czemu osoba, która wykazała się większą odwagą i siłą niż przeciętny oby-
watel naszego kraju, jest przedstawiana jako bezradna staruszka? Dlaczego siwe 
włosy czy pomarszczona twarz stały się synonimami słabości? Dlaczego jesteśmy 
szufladkowani? Mówimy to jako nastolatkowie. Niestety w kraju jakim jest Polska 
zarówno starsi obywatele, jak i my, młodzi uważani jesteśmy za ubezwłasnowol-
nionych i niemogących decydować o własnym losie. Chcemy głośno przekazać, 
że wcale tak nie jest!

Uznajemy panią Wandę i wszystkich innych ludzi, którzy walczyli w Powstaniu 
za bohaterów, i nie zgadzamy się na złe ich traktowanie. Pani Wanda Stawska mając 
91 lat nadal walczy o godność człowieka. Każdego! 

Dotacja będzie udziela-
na w wysokości do 80% 
poniesionych kosztów 
kwalifikowanych zada-
nia, ale nie więcej niż  
5 000,00 złotych.  
Nabór wniosków trwać 
będzie do 11 lipca 
2018 roku. Wnioski 
złożone po tym terminie 
nie będą rozpatrywane.

Czemu osoba, która 
wykazała się więk-

szą odwagą i siłą niż 
przeciętny obywatel 
naszego kraju, jest 
przedstawiana jako 

bezradna staruszka? 
Dlaczego siwe włosy 

czy pomarszczona 
twarz stały się sy-

nonimami słabości? 
Dlaczego jesteśmy 

szufladkowani? 

Na szczęście nie żyjemy tylko 
wyborami samorządowymi. Oprócz 
nich dzieje się wiele ciekawych 
działań i inicjatyw. 

Na stronach internetowych gmin 
pojawiły się informacje o nowym 
projekcie rządowego wsparcia. Tym 
razem jest to projekt skierowany na 
uczniów w wieku 7-20 lat w przypad-
ku dzieci zdrowych oraz do 24 lat w 
przypadku osób niepełnosprawnych. 
Wszyscy oni raz w roku mają otrzy-
mać 300 zł na dobry start. 

Choć programem mają być obję-
te wszystkie dzieci, to jednak warto 
zwrócić uwagę, że aby otrzymać 
wsparcie, należy złożyć wniosek do 
właściwego ze względu zamieszka-
nia Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Od tej reguły są jednak wyjątki i 
wsparcie o którym mowa nie przy-
sługuje dzieciom uczęszczającym 
do przedszkoli jak również uczniom 
realizującym roczne przygotowanie 
przedszkolne w t.zw. zerówce w 
szkole lub w przedszkolu. Wnioski 
można składać do 30 listopada.

Szczegóły warto sprawdzić na 
stronach internetowych swoich 
gmin lub dowiedzieć się we właści-
wych ze względu na zamieszkanie 
OPS-ach.

To dobrze, że myślimy o naj-
młodszych. Ci, którzy dotrwali do 
emerytury lub wchodzą w ten wiek 
również coraz częściej i odwaniej 
sygnalizują swoje potrzeby organi-
zując się w różne organizacje.

Coraz częściej spotykają się 
seniorzy zaangażowani w działal-
ność Rad Seniorów. Odbywają się 
spotkania dotyczące między innymi 

komunikacji i zarządzania zespo-
łem, diagnozy lokalnych potrzeb 
czy prawnych podstaw działania 
samorządu terytorialnego. 

Prowadzone są prace nad pro-
gramem założeń do działań rady 
seniorów. W spotkaniach tych aktyw-
nie uczestniczą przedstawiciele Rad 
Seniorów z Wołomina i Zielonki. 
Wołominiacy  opracowują schemat 
działania usługi „Taxi-senior”, czyli 

darmowych kursów dla samotnych  
osób starszych o szczególnych 
potrzebach.

Seniorzy skupiają się na upo-
rządkowaniu systemu instytucjonal-
nego – mają coraz więcej organów 
przedstawicielskich na różnych 
szczeblach samorządu. 

Czas na wypracowanie jasnych 
zasad funkcjonowania tych organów, 
w tym reguł wyboru przedstawicieli 
spośród Rad Seniorów.

A jaki porządek wprowadzą 
nam nowo wybrani jesienią samo-
rządowcy?

Dla najmłodszych  
i najstarszych

Teresa Urbanowska

Na stronach interneto-
wych gmin pojawiły się in-

formacje o nowym projekcie 
rządowego wsparcia. Tym 
razem jest to projekt skie-

rowany na uczniów w wieku 
7-20 lat w przypadku dzieci 
zdrowych oraz do 24 lat w 
przypadku osób niepełno-

sprawnych. Wszyscy oni raz 
w roku mają otrzymać 300 

zł na dobry start. 

Tłuszcz walczy ze smogiem 
dopłaty do przyłączy gazowych

Od 11 czerwca 2018 r. ruszył nabór wniosków na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy 
Tłuszcz dla osób fizycznych na przedsięwzięcia polegające na trwałej zmianie systemu ogrze-
wania z paliwa stałego na paliwo gazowe w tym: wykonanie instalacji i podłączenie do sieci 
gazowej oraz wykonanie Instalacji i podłączenie do własnego zbiornika LPG

Dotacja może być udzielona wy-
łącznie na dofinansowanie kosztów 
kwalifikowanych zadania, do których 
zalicza się: koszt przygotowania doku-
mentacji technicznej, koszt wykonania 
przyłącza gazowego oraz wykona-
nia instalacji wewnętrznej, montaż 
zbiornika (kosztów kwalifikowanych 
nie stanowią wydatki poniesione na: 
zakup, montaż  i instalację nowego 
kotła gazowego, demontaż starego 
kotła na paliwo stałe, wykonanie lub 
dostosowanie istniejącego przewodu 
spalinowego).

Dotacja będzie udzielana w wyso-
kości do 80% poniesionych kosztów 
kwalifikowanych zadania, ale nie 
więcej niż 5 000,00 zł. Przyznanie 
dotacji następuje po spełnieniu łącznie 
następujących warunków:
•  dotychczasowy kocioł na paliwo stałe 
zostanie trwale zlikwidowany,
• zostanie zamontowany i uruchomio-
ny fabrycznie nowy (nieużywany) ko-
cioł gazowy posiadający dopuszczenie 

do użytkowania na terenie Polski oraz 
certyfikaty zgodności CE.

Dofinansowaniem objęte są koszty 
poniesione na realizację przedsięwzię-
cia od dnia złożenia wniosku

Nabór wniosków trwać będzie do 
11 lipca 2018 r. Wnioski złożone po tym 
terminie nie będą rozpatrywane.

Beneficjent zobowiązany jest do 
utrzymania nowego systemu ogrze-
wania objętego dotacją przez okres co 
najmniej 5 lat, licząc od dnia otrzyma-
nia dotacji. Szczegółowe  informacje 
dotyczące możliwości otrzymania 
dotacji dostępne są  w Ogłoszeniu 
Burmistrza Tłuszcza.

Należy wypełnić  Wniosek o udzie-
lenie dotacji i złożyć w Biurze Obsługi 
Interesantów Urzędu Miejskiego w 
Tłuszczu lub wysłać na adres Urząd 
Miejski w Tłuszczu ul. Warszawska 10, 
05-240 Tłuszcz. W przypadku współ-
własności nieruchomości do wniosku 
należy dołączyć Oświadczenia wszyst-
kich współwłaścicieli o wyrażeniu 

zgody na likwidację istniejącego źródła 
ciepła i zmianę systemu ogrzewania  z 
paliwa stałego na paliwo gazowe

 Komisja powołana przez Burmi-
strza Tłuszcza dokonuje weryfikacji 
wniosku. Komisja pracuje na pod-
stawie Regulaminu pracy Komisji 
rozpatrującej wnioski o przyznanie 

dotacji.  Wnioski pozytywnie zweryfi-
kowane przez Komisję przedstawiane 
są do zaakceptowania Burmistrzo-
wi Tłuszcza. Po zaakceptowaniu 
wniosku przez Burmistrza Tłuszcza 
Wnioskodawca zostaje powiadomiony  
o udzieleniu dotacji oraz o terminie  
i miejscu podpisania umowy dotacji. 
Do 31 października 2019 r. Wniosko-
dawca zobowiązany jest do rozliczenia 
dotacji. W tym celu należy wypełnić 
Wniosek rozliczenia dotacji i złożyć 
go wraz z załącznikami  w Biurze Ob-
sługi Interesantów Urzędu Miejskiego  
w Tłuszczu lub wysłać na adres Urząd 
Miejski w Tłuszczu ul. Warszawska 
10, 05-240 Tłuszcz. Komisja po-
wołana przez Burmistrza Tłuszcza 
dokonuje oceny rozliczenia dotacji  
w tym przeprowadza wizję w terenie  
i sporządza protokół rozliczenia umo-
wy dotacji. W przypadku pozytywnej 
oceny rozliczenia dotacji następuje 
wypłata dotacji na rachunek wskazany 
przez Wnioskodawcę.

Za nami kolejne ciepłe dni. 
Upalna pogoda sprawiła, że wie-
le osób postanowiło wolny czas 
spędzić nad wodą. Tylko w Boże 
Ciało utonęło 10 osób. W ciągu 
pierwszych 3 dni czerwca życie w 
wodzie straciło 12 osób. Łącznie od 
1 kwietnia do 3 czerwca utonęło w 
Polsce już 101 osób. 

Przyczyn większości wypadków 
nad wodą należy upatrywać w 
nadmiernej brawurze osób zaży-
wających kąpieli, często połączonej 
z alkoholem, słabym rozeznaniu 
zbiornika, braku umiejętności i 
nieodpowiednim przygotowaniu 
się do pływania, niestosowaniu 
indywidualnych środków ochrony, 
ale również w braku odpowied-
niego nadzoru osób dorosłych nad 
nieletnimi.

Aby wypoczynek nad wodą był 
bezpieczny, musimy pamiętać, że 
bezpieczeństwo nasze i naszych 
dzieci w tych miejscach zależy w 
dużej mierze od nas samych. Prze-
strzegajmy więc podstawowych 
zasad, które powinny obowiązywać 
podczas wypoczynku nad wodą.

Pomimo, że zarówno w zakresie 
wypadków tonięć jak i utonięć osób 
na przełomie ostatnich lat widocz-
na jest tendencja spadkowa, to 
niepodważalnie należy stwierdzić, 
że tego rodzaju zdarzenia nadal 
stanowią wyzwanie dla działań na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa 
osób korzystających z rekreacji 
wodnej, tak aby tego typu przypadki 
dramatu, nie tylko dla ofiary takiego 
zdarzenia, ale również dla jego ro-
dziny i najbliższych, udało się w jak 
największym stopniu wykluczyć

Zbliża się czas wakacji i beztro-
skiego wypoczynku połączonego 
z rekreacją w wodzie i nad wodą. 
Niestety jest to również okres, 
kiedy dochodzi do większej liczby 
utonięć. Aby zapobiegać tego typu 
zdarzeniom policjanci rozpoczęli 
działania w ramach drugiej edycji 
ogólnopolskiej akcji informacyjno-
edukacyjnej pod nazwą „Kręci mnie 
bezpieczeństwo…nad wodą”.

Projekt ten został objęty hono-
rowym patronatem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
oraz wpisany do Harmonogra-
mu realizacji zadań w 2018 r. w 
ramach Programu Ograniczania 
Przestępczości i Aspołecznych 
Zachowań „Razem bezpieczniej” 
im. Władysława Stasiaka. Partne-
rami w projekcie są: Departament 
Ochrony Ludności i Zarządzania 
Kryzysowego, Departament Ko-
munikacji Społecznej oraz De-
partament Porządku Publicznego 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, a także Fundacja 
PZU.

Pomimo, że zarówno w zakresie 
wypadków tonięć jak i utonięć osób 

na przełomie ostatnich lat widocz-
na jest tendencja spadkowa, to 
niepodważalnie należy stwierdzić, 
że tego rodzaju zdarzenia nadal 
stanowią wyzwanie dla działań na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa 
osób korzystających z rekreacji 
wodnej, tak aby tego typu przypadki 
dramatu, nie tylko dla ofiary takiego 
zdarzenia, ale również dla jego ro-
dziny i najbliższych, udało się w jak 
największym stopniu wykluczyć.

Mając na celu poprawę bezpie-
czeństwa osób przebywających w 
wodzie i nad wodą, Biuro Prewencji 
Komendy Głównej Policji zainicjo-

wało drugą edycję ogólnopolskiej 
akcji informacyjno-edukacyjnej 
pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo…
nad wodą”.

Jednym z głównych celów pod-
jętego przedsięwzięcia jest zwróce-
nie szczególnej uwagi społecznej 
na zagrożenia jakie nieść może 
ze sobą rekreacja wodna, a także 
promowanie odpowiedzialnych 
postaw osób przebywających w 
wodzie i nad wodą, a w efekcie dal-

sze ograniczanie wypadków. Akcja 
realizowana będzie do września 
2018 r. na terenie całego kraju. 
Działania zintensyfikowane będą 
w rejonach obszarów wodnych, a 
także ośrodków rekreacji i wypo-
czynku. Tradycyjnie policjanci będą 
przypominać dzieciom, młodzieży i 
dorosłym wypoczywającym nad wodą 
(również wędkarzom) o zasadach 
bezpieczeństwa. Policja zachęca do 
korzystania z Krajowej Mapy Zagro-
żeń Bezpieczeństwa, gdzie można 
zgłaszać m. in. następujące zagroże-
nia: informacje o zaobserwowanych 
tzw. „dzikich kąpieliskach”, miej-

scach niebezpiecznych na terenach 
wodnych oraz przypadki utonięć.

Do realizacji projektu Biuro 
Prewencji KGP, przygotowało in-
formatory (330 tys. egz.), naklejki 
(80 tys.) oraz plakaty edukacyjne 
(7,5 tys. egz.), które wskazują zasa-
dy bezpiecznego zachowania nad 
wodą, a także obrazują oznaczenia 
obowiązujące na kąpieliskach. Będą 
one wykorzystane m. in. podczas 
spotkań policjantów dzielnicowych 

oraz zajmujących się profilaktyką 
społeczną z dziećmi w szkołach 
jeszcze przed zakończeniem roku 
szkolnego.

W tegorocznej akcji ponow-
nie zorganizowano konkurs na 
przygotowanie 30-sekundowego 
spotu filmowego przedstawiającego 
bezpieczny wypoczynek nad wodą 
oraz promującego zdrowy i aktywny 
tryb życia pn. „Filmowy przeWOD-
NIK”. W konkursie wziąć mogą 
udział zespoły liczące do 3 osób w 
wieku do 18 lat – oczywiście pod 
opieką dorosłego opiekuna. Prace 
konkursowe można przesyłać do 

dnia 7 września 2018 r., na adres 
Biura Prewencji Komendy Głównej 
Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 
Warszawa z dopiskiem „Filmowy 
przeWODNIK”.

Więcej na temat akcji „Kręci 
mnie bezpieczeństwo…nad wodą”, 
bieżące wydarzenia, porady oraz 
regulamin konkursu można znaleźć 
na stronie: www.policja.pl/bezpie-
czenstwo-nad woda.

(Biuro Prewencji KGP)

„Kręci mnie  
bezpieczeństwo…
nad wodą”

Mając na celu poprawę bezpieczeństwa osób przebywających w wodzie 
i nad wodą, Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji zainicjowało drugą 
edycję ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Kręci mnie 
bezpieczeństwo…nad wodą”.

W Policja apeluje o rozwagę nad wodą w tym roku od 1 kwietnia do 3 czerwca utonęło w Polsce już 101 osób
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Nielegalne odcięcie  
dłużnikom wody  
przez wspólnotę mieszkaniową

Mariusz Astasiewicz 
radca prawny

Często docierają do mnie pytania 
członków wspólnot mieszkaniowych, 
jak to jest z długami „czynszowymi” 
i odcinaniem dłużnikom mediów 
przez wspólnotę. Intencja jest oczy-
wista i polega na wywarciu nacisku, 
czy wręcz szantażu względem dłuż-
nika zalegającego z opłatami na kosz-
ty utrzymania części wspólnej. 

Z całą stanowczością jednak 
należy podkreślić, że uchwała pod-
jęta przez wspólnotę, zmierzająca 
do odcięcia wody, prądu, czy innych 
mediów, będzie bezprawna. 

Podobną sprawę rozpoznawał 
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w 
sprawie I ACa 278/11. Dotyczyła 
Wspólnoty Mieszkaniowej „Dz.” 
administrowanej przez Spółdzielnię 
Eksploatacyjno - Mieszkaniową 
Kombinat w G. Powodowie zaprze-
stali uiszczania opłat za wodę, a od 
2006 r. nie ponosili żadnych opłat 
związanych z korzystaniem z miesz-
kania, dlatego też w konsekwencji 
wszczęta została egzekucja. Uchwałą 
właścicieli lokali postanowiono o 
zamontowaniu „inteligentnego, 
sterowanego elektronicznie zaworu” 
na rurze zasilającej w wodę lokal 
dłużników. Upoważniono admini-
stratora Wspólnoty do udostępnienia 
powodom miesięcznych kodów 
sterujących po uprzedniej wpłacie 
zaległości i bieżących opłat za lokal. 
Administrator został zobowiązany 
do poinformowania powodów o 
montażu zaworu i terminie jego 
uruchomienia z 20 - dniowym wy-
przedzeniem. Uchwała ta została 
zaskarżona przez powodów, którzy 
zarzucili jej niezgodność z prawem. 

Warto przypomnieć, iż zgodnie 
z art. 25 ustawy o własności lokali 
właściciel lokalu może zaskarżyć 
uchwałę do sądu z powodu jej nie-
zgodności z przepisami prawa lub 
z umową właścicieli lokali albo jeśli 
narusza ona zasady prawidłowego 
zarządzania nieruchomością wspól-
ną lub w inny sposób narusza jego 
interesy. Powództwo to może być 
wytoczone przeciwko wspólnocie w 
terminie 6 tygodni od dnia podjęcia 
uchwały na zebraniu ogółu właścicieli 
lokali albo od dnia powiadomienia 

wytaczającego powództwo o 
treści uchwały podjętej w try-
bie indywidualnego zbierania 
głosów. Zaskarżona uchwała 
podlega wykonaniu, chyba 
że sąd wstrzyma jej wyko-
nanie do czasu zakończenia 
sprawy.

Co ciekawe Sąd Okrę-
gowy we Wrocławiu uznał, 
iż zaskarżona uchwała nie 
jest bezprawna, jednakże 
Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 
14.04.2011 r. zmienił wyrok i uchylił 
problematyczną uchwałę. Sąd odwo-
ławczy argumentował wyrok tym, iż 
ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków nie przewiduje możliwości 
odcięcia dostawy wody przez inne 
podmioty niż przedsiębiorstwo 
wodociągowo - kanalizacyjne, w tym 
właściciela czy zarządcę budynku 
wielolokalowego, gdy użytkowaniu 
lokalu mieszkalnego zalega z płat-
nościami. Sąd wskazał, że przepisy 
ustawy przewidują, iż możliwość 
ograniczenia korzystania z wody pit-
nej w ściśle określonych wypadkach i 
określonemu podmiotowi (tu: przed-
siębiorstwo wodno - kanalizacyjne) 
i tylko ten podmiot może odciąć 
dostawę wody. Jest to uprawnienie re-
glamentacyjne, a nie wolnościowe.

radca prawny
Mariusz astasiewicz

 
Kancelaria Radcy Prawnego 
ul. Powstańców 47 lok. 16, 

05-091 Ząbki  
tel. 694 315 734

Upoważniono administratora 
Wspólnoty do udostępnienia 
powodom miesięcznych 
kodów sterujących po 
uprzedniej wpłacie zaległości 
i bieżących opłat za lokal. 
Administrator został zobo-
wiązany do poinformowania 
powodów o montażu zaworu 
i terminie jego uruchomienia

– Panie Burmistrzu, z roku na rok 
wzrasta zadłużenie gminy Tłuszcz, 
na koniec bieżącego roku może 
wynieść nawet 39,4 mln zł. Jaki 
procent budżetu ono stanowi? Czy 
zamierza Pan podjąć działania, 
żeby zadłużenie nie rosło - jeśli 
tak to jakie?  
– Zadłużenie gminy Tłuszcz jest 
zadłużeniem bezpiecznym i na ko-
niec 2018 roku wyniesie ok. 39 % 
w stosunku do dochodów budżetu. 
Należy pamiętać o tym, że w tym 
samym roku dochody zaplanowano 
na kwotę  blisko 100 mln zł, z cze-
go ponad 32% (33,5 mln zł) prze-
znaczone zostanie na inwestycje.  
W momencie gdy obejmowałem urząd 
Burmistrza dochody gminy wynosiły 
43 mln zł., a zadłużenie stanowiło 31 
% względem dochodów, więc było na 
podobnym poziomie. Jak widać docho-
dy budżetu gminy na przestrzeni kilku 
lat zwiększyły się ponad dwukrotnie. 
Deficyt budżetu w Gminie Tłuszcz 
ma charakter inwestycyjny, mający 
generować rozwój. To bowiem gmina 
jest głównym inwestorem, dba o roz-
budowę i unowocześnienie infrastruk-
tury (tj. wodociągów, kanalizacji, dróg, 
budynków użyteczności publicznej, 
oświetlenia ulicznego itp.) służącej 
całej lokalnej wspólnocie. 
Niestety, dochody własne gminy są 
niewystarczające, by pokryć wszystkie 
koszty inwestycyjne, a to właśnie 
przekłada się na poziom zadłużenia  
i jest zjawiskiem typowym dla jedno-
stek rozwijających się, do których po 
wielu latach zaniedbań poprzednich 
władz, zalicza się Gmina Tłuszcz. 
Stawiam na jej stabilny rozwój, który 
w przyszłości przełoży się na dobrobyt 
oraz przyciągnie nowych miesz-
kańców do podwarszawskiej miej-
scowości. Rezygnacja z inwestycji 
stanowiłaby zahamowanie postępu. 
W ostatnich latach Gmina Tłuszcz  
w sposób niespotykany wcześniej 
pozyskuje środki zewnętrzne na re-
alizację inwestycji. Tylko w tej kadencji  
tj. w latach 2014-2018 udało się po-
zyskać ponad 25 mln zł. Zaciąganie 
kredytów uzasadnione jest więc ko-
niecznością sfinansowania wkładu 
własnego na realizację  planowanych 
inwestycji. Gmina Tłuszcz nie byłaby 
wstanie realizować tylu inwestycji  
z dochodów własnych. W najbliższej 
przyszłości Polska będzie w coraz 
w mniejszym stopniu korzystać ze 
środków Unii Europejskiej, więc tym 
samym są to ostatnie chwile, aby przy 
udziale dofinansowań zrealizować 
najkosztowniejsze inwestycje. 
– Co dalej  z projektem instalacji 
wodno – kanalizacyjnej na osiedlu 
Klonowa - Norwida? Brak ofert  
w przetargach mieszczących się  
w budżecie. Wykonawcy skarżą się 
że kosztorys jest niedoszacowany 
i nie uwzględnia trudnych warun-
ków prowadzenia prac (podmokły 
teren). Czy gmina straci dotację na 
to zadanie?
– Skąd taki pomysł, że możemy 
stracić dotację? Takie-
go ryzyka nie było  
i nie ma.  W roku 
2018, a nawet już 
w roku 2017, 
rozpoczęły się 
trudności w 
pozyskaniu 
wykonawcy 
robót wod-
no-kanali-
zacyjnych. 
To nie tylko 
nasz problem, ale również problem 
innych samorządów, które inwestują 
w tej branży. Umowa z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
na dofinansowanie projektu została 
podpisana w 2016 roku na podstawie 
kosztorysów z tego właśnie okresu. 
Sytuacja na rynku zmieniła się w 2017 
roku i jak obserwuję, ceny ofertowe 
we wszystkich przetargach, nie tylko 
w naszej gminie, są znacznie wyższe 
od kosztorysów. W kwietniu odbył 
się trzeci przetarg na wykonanie II 
etapu budowy sieci wodociągowo-
kanalizacyjnej na osiedlu Klonowa 

-Norwida w Tłuszczu, do którego 
wpłynęła oferta z ceną do zaakcep-
towania przez nas, choć i tak wyższą 
od szacowanej.  Przetarg został roz-
strzygnięty i w najbliższym czasie 
podpiszemy umowę na wykonanie 
robót budowlanych. Aby rozstrzygnąć 
ten przetarg i kontynuować realizacje 
projektu, rozpoczęliśmy starania z 
Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie o zwiększenie dotacji na 
pokrycie wyższych kosztów realizacji 
inwestycji. Mam wrażenie, że wyko-
nawcy też chcą nadmiernie wykorzy-
stać koniunkturę i kalkulują wykonanie  
1 m kanalizacji sanitarnej na ponad 1,5 
tys. zł.  Niedawno te same roboty były 
wyceniane na 500 zł. Nawet wzrost 
cen materiałów budowlanych i wzrost 
kosztów pracy dla firm budowlanych 
nie usprawiedliwiają takiego wzrostu 
cen w branży. Mimo, że ten rok jest ro-
kiem wyborczym, to dbałość o finanse 
publiczne nie pozwala mi na realizacje 
inwestycji za wszelką cenę.  Nie po to 
pozyskujemy dofinansowanie, aby je 

tracić, lecz dobrze wykorzystać w celu 
rozwoju gminy Tłuszcz. Podsumo-
wując, projekt wodno-kanalizacyjny 
na osiedlu Klonowa-Norwida w żaden 
sposób nie jest zagrożony i przebiega 
zgodni z harmonogramem.
– W kampanii wyborczej w 2014 
roku obiecywał Pan, że „nie-

możliwe stanie się możliwe  
i wiadukt połączy miasto”, ale dla 
mieszkańców nadal jest to jedynie 
obietnica. Wiaduktu nie ma i nie 
wiadomo kiedy będzie? Czy mogę 
prosić o komentarz?
– Starania dotyczące budowy wia-
duktu nad przejazdem kolejowym  
w Tłuszczu trwają od wielu lat. Każdy 
kto w godzinach porannych lub popo-
łudniowych znalazł się w okolicach 
przejazdu kolejowego w Tłuszczu 
wie, jak bardzo jest uciążliwy oraz 
do jak niebezpiecznych sytuacji tam 
dochodzi. Niektórzy z mieszkańców 
muszą kilka razy w ciągu dnia poko-

nywać to skrzyżowanie, a przejazd z 
jednej strony miasta na drugą zajmuje 
często kilkadziesiąt minut. Przy okazji 
każdego ze spotkań z przedstawicie-
lami PKP PLK S.A. nalegałem na bu-
dowę wiaduktu w Tłuszczu. Niestety, 
nie udało się tej inwestycji zrealizować  
w ramach I etapu przebudowy linii 
E75 Rail Baltica, nad czym ubolewam, 
bo obecnie moglibyśmy się cieszyć 
bezkolizyjnym skrzyżowaniem, tak 
jak ma to miejsce z Wołominie czy 
Zielonce. Jednak udało się wywalczyć 
aby był on realizowany w II etapie. Pod 
koniec 2017 roku PKP PLK S.A. ogło-
siła przetarg  na „Zaprojektowanie i 
wykonanie robót budowlanych pn.: 
wykonanie skrzyżowań dwupoziomo-
wych w Tłuszczu, Zielonce, Mokrej 
Wsi”. Termin składania ofert upłynął 
9 lutego, a 16 kwietnia PKP PLK SA 
zamieściło na stronie przetargowej 
informacje o wyłonieniu generalne-
go wykonawcy. Zgodnie z zapisami  
w ofercie przetargowej, termin za-
kończenia prac wynosi maksymalnie  
18 miesięcy W chwili obecnej czekamy 

na podpisanie umowy. Z informacji ja-
kie uzyskaliśmy z PKP PLK S.A. pod-
pisanie umowy ma nastąpić w okolicy 
20 czerwca br. Proszę pamiętać, że 
ta inwestycja nie jest prowadzona 
przez gminę, tylko przez PKP PLK 
S.A. Oczywiście podczas spotkań  
z przedstawicielami kolei przekazu-
jemy im swoje uwagi i śledzimy na 
bieżąco postępy prac, tak jak miało 
to miejsce w przypadku moderniza-
cji linii kolejowej, jednak nie mamy 
wpływu na formalne przygotowanie 
inwestycji. 19 kwietnia odbyło się 
spotkanie dotyczące kolejnej in-
westycji kolejowe na terenie gminy 
Tłuszcz, którą jest budowa przejścia 
pod torami w Jasienicy, które połączy 
osiedle Okrąg ze stacją kolejową. 
Będzie tam wykonany ciąg pieszo-
rowerowy, umożliwiający szybkie i 
bezpieczne dojście do stacji. Zgod-
nie z zapewnieniami inwestora, 
wszystkie prace powinny zakończyć 
się jeszcze w tym roku, a po wybudo-
waniu przejścia, gmina przejmie je  

w zarząd wraz z wybudowanym cią-
giem pieszo- jezdnym. 
– Planowana jest  budowa nowej 
oczyszczalni ścieków, kiedy ta 
inwestycja zostanie zakończona i 
jakie będą jej koszty?
– W związku z rozwojem sieci wodo-
ciągowej i kanalizacyjnej na terenie 
całej gminy Tłuszcz konieczna jest 
budowa nowej oczyszczalni ścieków. 
W 2017 roku udało się wykupić prawie 
10ha gruntów, co stanowi 2/3 całości 
terenu na którym powstanie nowa 
oczyszczalnia, a od początku bieżące-
go roku podpisywane są kolejne akty 
notarialne.  Wkrótce przewidziane 

jest zakończenie wykupu i rozpoczęcie 
projektowanie oczyszczalni, co jest 
długotrwałym procesem ze względy 
na uzyskanie pozwoleń. Aby nowa 
oczyszczalnia jak najlepiej spełniała 
swoje funkcje, rozpatrujemy różne 
warianty budowy i możliwości kilku 
rozwiązań technologicznych. Koszty 
budowy będą znane dopiero po wyko-
naniu projektu.  
- W Tłuszczu brakuje miejsc, w 
których mogłyby być realizowa-
ne duże wydarzenia kulturalne. 
Czy przewiduje Pan powstanie 
takich miejsc lub remont Sali wi-
dowiskowej w Centrum Kultury, a 
jeśli tak to w jakiej perspektywie 
czasowej?
Gmina Tłuszcz jest gotowa na bu-
dowę nowej sali widowiskowej, bądź 
remont obecnie znajdującej się przy 
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, 
która ze względu na względu na 
bezpieczeństwo została zamknięta 
w grudniu 2014 roku, czy też apli-
kowanie o środki zewnętrzne na ten 
cel, jednak działania są blokowane 

przez Wojewodę Mazowieckiego. 
Historia zaczęła się już kilka lat temu, 
kiedy Gmina Tłuszcz wystąpiła do 
sądu o zasiedzenie nieruchomości 
na której znajduje się budynek Cen-
trum Kultury Sportu i Rekreacji.  
W związku z tym, że gmina użytkuje 
ten budynek mniej niż 30 lat, sąd 
stwierdził, że zasiedzenie może być do-
konane tylko na rzecz Skarbu Państwa, 
który reprezentuje Wojewoda. Natych-
miast podjąłem działania zmierzające 
do przekazania budynku na rzecz 
gminy, jednak spotkałem się z oporem 
Wojewody Mazowieckiego Zdzisława 
Sipiery, którego niechęć wynika z 
obaw, że budynek zostanie sprzedany. 
Chociażby ze względu na przeszłość 
budynku i fakt, że od kilkudziesięciu lat  
w tym miejscu mieści się instytucja 
kulturalna, możliwość sprzedaży 
lub zmiany przeznaczenia użytko-
wania budynku nie jest brana pod 
uwagę. Odbyłem wiele spotkań z 
samym Wojewodą Mazowieckim, jak 
i jego Zastępcą Sylwestrem Dąbrow-

skim oraz wystosowałem kilka pism  
w przedstawionej sprawie, jednak jak 
się okazuje na finał tej sprawy wraz 
z mieszkańcami gminy będę musiał 
jeszcze zaczekać. Obecnie większe 
wydarzenia kulturalne odbywają się  
w hali sportowej przy Szkole Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu. 
To właśnie tam w tym roku odbył się 
już noworoczny koncert Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej& Chóru Miejskiego 
LUX MEA oraz zaproszonych gości 
na który przybyło blisko pół tysiąca 
widzów czy finał plebiscytu Róża 
Burmistrza Tłuszcza i koncert z okazji 
Dnia Kobiet. 

Tłuszczańskie 
problemy

O budowie wiaduktu nad przejazdem kolejowym w Tłuszczu, zadłużeniu 
gminy i nowej oczyszczalni ścieków z Pawłem Bednarczykiem, burmi-
strzem Tłuszcza rozmawia Aleksandra Olczyk

alizację inwestycji. Tylko w tej kadencji 
tj. w latach 2014-2018 udało się po-
zyskać ponad 25 mln zł. Zaciąganie 
kredytów uzasadnione jest więc ko-
niecznością sfinansowania wkładu 
własnego na realizację  planowanych 
inwestycji. Gmina Tłuszcz nie byłaby 
wstanie realizować tylu inwestycji 
z dochodów własnych. W najbliższej 
przyszłości Polska będzie w coraz 
w mniejszym stopniu korzystać ze 
środków Unii Europejskiej, więc tym 
samym są to ostatnie chwile, aby przy 
udziale dofinansowań zrealizować 
najkosztowniejsze inwestycje. 
– Co dalej  z projektem instalacji 
wodno – kanalizacyjnej na osiedlu 
Klonowa - Norwida? Brak ofert 
w przetargach mieszczących się 
w budżecie. Wykonawcy skarżą się 
że kosztorys jest niedoszacowany 
i nie uwzględnia trudnych warun-
ków prowadzenia prac (podmokły 
teren). Czy gmina straci dotację na 

– Skąd taki pomysł, że możemy 
stracić dotację? Takie-
go ryzyka nie było 
i nie ma.  W roku 
2018, a nawet już 
w roku 2017, 

zgodni z harmonogramem.
– W kampanii wyborczej w 2014 
roku obiecywał Pan, że „nie-

przez gminę, tylko przez PKP PLK 
S.A. Oczywiście podczas spotkań 
z przedstawicielami kolei przekazu
jemy im swoje uwagi i śledzimy na 
bieżąco postępy prac, tak jak miało 
to miejsce w przypadku moderniza
cji linii kolejowej, jednak nie mamy 
wpływu na formalne przygotowanie 
inwestycji. 19 kwietnia odbyło się 
spotkanie dotyczące kolejnej in
westycji kolejowe na terenie gminy 
Tłuszcz, którą jest budowa przejścia 
pod torami w Jasienicy, które połączy 
osiedle Okrąg ze stacją kolejową. 
Będzie tam wykonany ciąg pieszo-
rowerowy, umożliwiający szybkie i 
bezpieczne dojście do stacji. Zgod
nie z zapewnieniami inwestora, 
wszystkie prace powinny zakończyć 
się jeszcze w tym roku, a po wybudo
waniu przejścia, gmina przejmie je 

– Pod koniec 2017 r. PKP PLK S.A. ogłosiła przetarg na 
„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 

pn.: wykonanie skrzyżowań dwupoziomowych 
w Tłuszczu, Zielonce, Mokrej Wsi”.(...) 

a 16 kwietnia zamieściło na stronie 
przetargowej informacje o wyłonieniu 

generalnego wykonawcy. Zgodnie 
z zapisami w ofercie przetargowej, 

termin zakończenia prac wynosi 
maksymalnie 18 miesięcy. W chwili 

obecnej czekamy na podpisanie 
umowy – mówi Paweł Bednarczyk
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Wierni zgromadzeni na 
terenie Cmentarza Żołnie-
rzy Polskich 1920 roku w 
Radzyminie powitali Papieża 
Polaka słowami: „prosimy o 
słowo” na co w odpowiedzi 
usłyszeli: Prosimy o słowo 
- słusznie. Chociaż na tym 
miejscu najbardziej wymowne 
jest milczenie, to przecież 
czasem potrzebne jest 
także słowo. I to słowo 
chcę tu pozostawić. 
Wiecie, że urodziłem 
się w roku 1920, w 
maju, w tym czasie, 
kiedy bolszewicy szli 

na Warszawę. I dlatego noszę 
w sobie od urodzenia wielki 
dług w stosunku do tych, któ-
rzy wówczas podjęli walkę z 
najeźdźcą i zwyciężyli, płacąc 
za to swoim życiem (…). 

W XIX rocznicę tej wizy-
ty  na Cmentarzu Żołnierzy 
Polskich 1920 w Radzyminie 
odprawiona została msza 
święta w uroczystej oprawie 
oraz odsłonięcie pomnika 
Jana Pawła II w miejscu, gdzie 
podczas swojej wizyty modlił 
się nad grobami poległych w 

1920 r. Papież Polak. Rzeźba 
powstała w ramach projektu 
w Radzymińskim Budżecie 
Obywatelskim, a jej twórcami 
są artyści zamieszkali w Ra-
dzyminie – państwo Beata i 
Maciej Aleksandrowiczowie. 

 Pomysłodawcą stworzenia 
monumentu jest Mirosław Ju-
siński, dyrektor ROKiS, który 
zgłosił ten projekt w ramach 
Radzymińskiego Budżetu 
Obywatelskiego 2017 i zebrał 
ponad 600 głosów poparcia dla 
budowy pomnika

Przed uroczystościami, o 
godz. 16:00 odbyło się  wspól-
ne rozwinięcia 123-metrowej 
Flagi Narodowej i jak czytamy 
w informacjach gminy nagra-
nie filmowe z tego wydarze-
nia będzie wykorzystane do 
stworzenia spotu filmowego 
pt. „Młodzi mieszkańcy z 
Gminy Radzymin w hołdzie 
dla Niepodległej” z okazji 
100-lecia odzyskania niepod-
ległości. Spot i rozwinięcie 
flagi narodowej.

W XIX rocznicę 
tej wizyty  na 
Cmentarzu Żołnie-
rzy Polskich 1920  
w Radzyminie odpra-
wiona została msza 
święta w uroczystej 
oprawie oraz odsłonię-
cie pomnika  
Jana Pawła II 

Ojciec Święty Jan Paweł II nawiedził Radzymin na 
zaproszenie ówczesnych władz gminy Radzymin 
13 czerwca 1999 roku. Jego helikopter wylądo-
wał przy Cmentarzu Żołnierzy Polskich 1920 roku  
o godz. 18:13. Papież modlił się nad mogiłami, gdzie 
spoczywają szczątki żołnierzy poległych w Bitwie 
Warszawskiej, spotkał się też z żyjącymi jeszcze 
wówczas weteranami wojny polsko-bolszewickiej.

W rocznicę wizyty 
Papieża Polaka
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Przetarg na realizację 
inwestycji przy ul. Space-
rowej wygrało konsorcjum 
firm Husar Budownictwo 
Inżynieryjne oraz Krevox 
Europejskie Centrum Eko-
logiczne. W lutym tego roku 
została podpisana umowa na 
realizację prac. Na wiosnę 
roboty ruszyły z kopyta. 

Najpierw został przygoto-
wany teren pod inwestycję, 
potem rozpoczęły się prace 
budowlane. Obecnie wyko-
nawcy są na etapie realiza-
cji konstrukcji żelbetowej 
zbiornika i robót murar-
skich. Stacja będzie gotowa 
w przyszłym roku.

W pierwszym etapie 
możliwości produkcyjne sta-
cji na terenie Czarnej Strugi 
sięgną 150 m. sześc. wody 
na godzinę (obiekt przy Że-
romskiego ma dwukrotnie 
wyższe). Obok hali stanie 
zbiornik retencyjny, który 
będzie w stanie pomieścić 
1000 m. sześc. wody. Dla 
porównania, trzy zbiorniki 

przy Żeromskiego to zapas 
1500 m. sześc.

    - Dzięki temu zwięk-
szymy bezpieczeństwo 
dostaw dla miasta teraz i 
w przyszłości - podkreśla 
Kajetan Paweł Specjalski, 
dyrektor zarządu Wodociągu 
Mareckiego.

W 2017 r. Wodociąg Ma-
recki sprzedał 1,46 mln m. 
sześc. wody. W roku 2020-21 
(prognoza od 11 czerwca 

do 10 czerwca) - zakłada 
zużycie na poziomie 
1,74 mln m. sześc.

Co ważne, miej-
ska firma uzyskała 

unijne dofinansowanie do tej 
ważnej inwestycji. W marcu 
podpisała umowę z Narodo-
wym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Do dofinansowa-
nia kwalifikują się koszty 
sięgające niemal 28,1 mln 
zł. Spółka otrzyma 19,3 mln 
zł bezzwrotnego wsparcia. 
Część z tych pieniędzy trafi 
właśnie na budowę drugiej 
SUW.

W realizacji kluczowej 
inwestycji Wodociągowi Ma-
reckiemu pomaga finansowo 
Unia Europejska.

Źródło: UM Marki

W realizacji  
tej kluczowej 

dla miasta  
i jego mieszkań-
ców inwestycji, 

Wodociągowi 
Mareckiemu pomaga 

finansowo  
Unia Europejska

W letnie miesiące stacja przy Żeromskiego w Markach 
wykorzystuje 100 proc. możliwości. Dlatego władze 
miasta i spółki Wodociąg Marecki zdecydowały, że - 
biorąc pod uwagę rozwój Marek - konieczne jest wybu-
dowanie drugiej Stacji Uzdatniania Wody i połączenie 
jej z wodociągową magistralą.

Powstaje nowa  
Stacja Uzdatniania 
Wody w Markach
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Niecodzienny Jubileusz

Rodzinny Piknik Ekologiczny zorganizowany z okazji 25. lecia Zakładu Energetyki Cieplnej (ZEC) 
w Wołominie przeszedł już do historii. Odbył się on pod hasłem ZEC w Wołominie Ambasadorem 
Czystego Powietrza. W organizację wydarzenia zaangażowało się wiele osób, organizacji, firm 
i instytucji. Było sportowo, poznawczo, edukacyjnie, rozrywkowo i… niezwykle gorąco.

– Zastanawiając się nad formą 
uczczenia jubileuszu ZECu zwrócili-
śmy się do mieszkańców z zaprosze-
niem do współorganizacji tej rocznicy. 
Nasz zakład to bardzo lokalna firma, 
która służy wołomińskim instytucjom 
i mieszkańcom tego miasta. Rodzinny 
Piknik Ekologiczny, który odbył się 
w minioną sobotę (9 czerwca), to 
efekt szerokiej koalicji tych, którzy 
rozumieją wagę jakości powietrza – 
mówi Paweł Królak, prezes ZEC w 
Wołominie.

Organizatorzy postawili na in-
tegrację i edukację poprzez sport i 
wspólną zabawę. – Zanieczyszczenie 
powietrza zaczyna stanowić w Polsce 
coraz poważniejszy problem. Smog 
rok rocznie wpływa na wzrost liczby 
zgonów z powodu chorób układu 
oddechowego i krążenia oraz zwiększa 
ryzyko nagłych przypadków wymagają-
cych hospitalizacji. Dlatego tak bardzo 
ważne są działania propagujące odpo-
wiedzialność za środowisko naturalne. 
To obowiązek każdego z nas – mówi 
Teresa Urbanowska, dziennikarka 
„Życia Powiatu na Mazowszu” i prezes 
Zarządu Mazowieckiego Forum Biz-
nesu, Nauki i Kultury w Wołominie, 
które przyjęło na siebie obowiązek 
organizatora wydarzenia. – Tym wyda-
rzeniem zapoczątkowaliśmy społeczną 
akcję „Zostań Ambasadorem Czystego 
Powietrza”, nad którą patronat przyjęła 
Burmistrz Wołomina. Takim Ambasa-
dorem Czystego Powietrza powinien 
stać się każdy, kto kocha swoje dzieci i 
myśli o tym, w jakich warunkach będą 
dorastały i żyły. Nikt z nas nie chciałby 
chodzić w masce tlenowej – mówi 
nasza rozmówczyni.

Przez 25 lat ZEC funkcjonując jako 
spółka gminy przyłączył do wspólnej 
sieci wszystkie osiedla mieszkaniowe, 
większe zakłady, instytucje i budynki 
użyteczności publicznej zasilane 
wcześniej w ciepło przez niewielkie 
kotłownie przyczyniając się do zmniej-
szenia niskiej emisji. Zmianie uległa 
też jakość spalin wydobywających się 
z komina ZEC. Spółka dostosowuje 

również swoją technologię do nowych 
wymogów ochrony środowiska. Już 
dziś można ją więc określić mianem 
Ambasadora Czystego Powietrza.

I choć nikogo nie trzeba przekony-
wać jak ważne dla nas jest powietrze, 
to warto abyśmy o tym jak najczęściej 
rozmawiali i starali się wyeliminować 
z naszych praktyk działania, które 
powodują zwiększenie niskiej emisji 
takie jak palenie śmieci w naszych 
domowych paleniskach. Do jakości 

powietrza w dużej mierze przyczyniają 
się również spaliny naszych aut.

Program Rodzinnego Pikniku 
Ekologicznego w ZEC skupiał się więc 
na sporcie i edukacji ze wskazaniem 
jakie znaczenie ma dla poszczególnych 
działań powietrze i jego jakość. Były 
więc biegi i spacery wokół komina i to 
w doborowym towarzystwie bo z udzia-
łem Patrycji Bereznowskiej, polskiej 
lekkoatletki uprawiającej biegi długo-
dystansowe oraz Marioli Pasikowskiej, 

Mistrzyni Europy w Nordic Walking  
utytułowanych mieszkanek Gminy 
Wołomin zorganizowane przez ekipę 
OSiR Huragan Wołomin pod bacznym 
okiem dyrektor Bożeny Matusiak, było 
sadzenie roślin z Leroy Merlin „Dzie-
ciaki sadzeniaki”; były stoiska warszta-
tów ekologicznych prowadzone przez 
animatorów Mazowieckiego Forum 
Biznesu Nauki i Kultury: budowanie 
domków i gniazd dla pszczołowatych, 
stoisko przyrodnicze z poznawania 

drzew i wspólne budowanie i pusz-
czanie latawców w które włączyli się 
również mieszkańcy Domu Dzien-
nego Pobytu Senior + prowadzonego 
przez wołomiński Ośrodek Pomocy 
Społecznej. 

Nie zabrakło też tak bardzo lubia-
nych warsztatów sensorycznych, które 
poprowadziła Lidia Szymańska, której 
asystowała 12 letnia córka Amelia i 
malowania buziek – bez którego żaden 
letni piknik odbyć się nie może. Z uwagi 

na lokalizację ZEC (ruchliwa i wypad-
kowa ulica Szosa Jadowska) na pikniku 
zagościło również mobilne miasteczko 
ruchu drogowego prowadzone przez 
Koło Rencistów i Emerytów Policyj-
nych nr 12 z Wołomina oraz symulator 
wypadków.

Dużym zainteresowaniem cieszyły 
się wycieczki po ZECu. - Na wszystkich 
stanowiskach nasi instruktorzy przez 
cały czas mieli pełne obłożenie. Choć 
dzień był wyjątkowo upalny to dzieci i 

ich rodziców nie trzeba było specjal-
nie zachęcać do wspólnego tworzenia 
i działania – zgodnie podsumowali 
sobotnie spotkanie instruktorzy.

Dzień w ZECu zakończył koncert 
Nowatora, zaproszonego przez radio 
FAMA wokalisty. Organizatorzy dzię-
kują wszystkim, którzy wsparli orga-
nizacyjnie i finansowo realizację tego 
wydarzenia: Galerii Wołomin, Firmie 
ParaCor, Carrefour, Leroy Merlin, 
Światłowód Wołomin Bison Energy i 
wielu innym.

Biegi i spacery wokół 
komina odbyły się  
z udziałem Patrycji Bere-
znowskiej, polskiej lek-
koatletki uprawiającej 
biegi długodystansowe 
oraz Marioli Pasikow-
skiej, Mistrzyni Europy 
w Nordic Walking  uty-
tułowanych mieszkanek 
Gminy Wołomin.  
Nie zabrakło również 
przedstawicieli władz 
Gminy Wołomin  
w osobach burmistrz  
Elżbiety Radwan i jej 
zastępcy Edyty Zbieć.

ArtPiątki dla każdego
Od kilku tygodni animatorzy skupieni w Pracowni Artystycznych Wyzwań działającej przy Mazowieckim 
Forum Biznesu Nauki i Kultury prowadzą piątkowe warsztaty integracyjne dla trzech grup. 

Artystyczny piątek trwa od godziny 
10.00 rano a kończy się około godziny 
21.00. – Zaczynamy od rana z grupą senio-
rów, którym pokazujemy i przypominamy 
zabawy z farbami. Pokazujemy nowe 
techniki jak też stwarzamy możliwość 
poznania i odkrycia materiałów plastycz-
nych – opowiada Teresa Urbanowska, 
prezes Stowarzyszenia. 

Zajęcia są tak pomyślane, aby po-
mysły można było wykorzystać w trakcie 
spotkań rodzinnych z wnukami. – Za 
nami już cztery warsztatowe spotkania. 
Do końca roku mamy – zgodnie z reali-
zowanym projektem jeszcze dwa a nasi 
uczestnicy zaczynają się coraz bardziej 
nakręcać na wspólne tworzenie. Powstają 
kolejne, ciekawe pomysły – mówi Celina 
Subda.

Po spotkaniu z seniorami mała chwila 
wytchnienia dla instruktorek i kolejne – 
poobiednie spotkanie – tym razem w Klu-
bie Fundacji Osób Niepełnosprawnych 
„Arka” w Wołominie. Arkowicze spotykają 
się w tym tygodniu po raz czwarty i choć 

jest to ostatne spotkanie projektowe to 
MFBNiK przygotowało jeszcze spo-
tkanie niespodziankę, które będzie już 
ostatnim przed wakacjami. Cotygodniowe 
ArtPiątki kończą spotkania rodzinne na 
które przychodzi coraz więcej nowych 
osób – dorosłych i dzieci. – To czas na 
spotkania w gronie rodzinnym gdyż piąt-
kowe popołudnie to świetna pora na taką 
rodzinną integrację. Uczestniczą w nich 
zarówno dzieci jak też Mamy, Tatusiowie 
i dziadkowie. Cieszy nas, że poddają się 
pomysłowości naszych instruktorów a 
jeszcze bardziej to, że sami również wy-
chodzą z inicjatywą i pomysłami dzieląc 
się swoimi twórczymi inspiracjami. Mamy 
nadzieję, ze po wakacjach uda nam się 
ten pomysł kontynuować – mówi Teresa 
Urbanowska.

Projekt ArtPiątki realizowany jest 
przy wsparciu finansowym ze środków 
Gminy Wołomin „Wspieranie działalności 
na rzecz rodziny i macierzyństwa, w tym 
wzmacnianie więzi międzypokolenio-
wych. RedakcjaWspólne tworzenie to radość dla małych i dużych
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Edukacja
Wybierz mądrze  
przyszłość dziecka

Szkoła podlega takim samym procesom jak reszta społeczeństwa. Zmienia swoje oblicze. Dzisiejsze sześciolatki zakończą swoją 
edukację około 2035 roku. Nikt z nas nie potrafi przewidzieć, jak wówczas będzie wyglądał świat, jakie zawody będą się liczyły 
na rynku pracy, a jakie odejdą w zapomnienie – mówi Katarzyna Pluta, dyrektor Słonecznej Szkoły Podstawowej w Kobyłce.

– Pani Dyrektor, świat zmie-
nia się coraz szybciej, a co z 
edukacją? Czy i jak nadąży za 
zmieniającym się światem?
– Szkoła podlega takim samym 
procesom jak reszta społeczeństwa. 
Zmienia swoje oblicze. Dzisiejsze 
sześciolatki zakończą swoją edukację 
około 2035 roku. Nikt z nas nie potrafi 
przewidzieć, jak wówczas będzie 
wyglądał świat, jakie zawody będą się 
liczyły na rynku pracy, a jakie odejdą w 
zapomnienie. To, co na pewno warto 
i można zapewnić swoim dzieciom 
to dobra, gruntowna edukacja pod 
każdym względem. Aby tak było, 
trzeba wybrać dobrą szkołę. Szkołę, 
która prowadzi nowoczesne metody 
aktywizujące, zapewnia uczniom 
technologie komunikacyjno- infor-
macyjne (tablety, monitory dotykowe, 
laptopy) oraz programowanie, prowa-
dzi indywidualizację nauczania, małe 
klasy, odwołuje się do zasad neurody-
daktyki, i która w praktyczny sposób 
uczy języka obcego, zmierzając ku 
dwujęzyczności. Niezwykle ważny 
jest także dobór kompetentnych 
nauczycieli o wysokich kwalifikacjach 
– te wszystkie składniki, to przepis 
na dobrą szkołę. A ona jest bardzo 
istotna, gdyż edukacja w Polsce jest i 
długo jeszcze będzie przepustką do 
lepszego życia, dlatego tak ważne jest 
jak i gdzie uczy się nasze dziecko.
– Gdzie zatem szukać szkoły, 
która przygotuje nasze dziecko 
na nieznaną przyszłość? 
– Dobrym rozwiązaniem jest edu-
kacja niepubliczna. Takie szkoły są 
„skrojone” na miarę uczniów. Mogą 
prowadzić programy i zajęcia w inny 
sposób niż szkoły publiczne, które 
obowiązują ścisłe ramy. Słoneczna 
Szkoła Podstawowa, w której pra-
cuję, posiada wyżej wymienione 
zalety, oraz oferuje znakomitą kadrę. 

Warto przy tym pamiętać, że jakość 
w nauczaniu nie oznacza WIĘCEJ, 
ale LEPIEJ. Dlatego w Szkole Sło-
necznej bardzo dbamy o wysokie 
kompetencje uczniów w kształto-
waniu postaw społecznych, pracę z 
emocjami, partnerstwo dla rodzi-
ców w rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych. Troszczymy się o 
harmonijny rozwój w tych obszarach, 
co wspiera karierę szkolną ucznia. 
Dzięki zwiększonej liczbie godzin 
obowiązkowych, dziecko rzetelnie 
uczy się i rozwija uzdolnienia, zarów-
no na zajęciach obowiązkowych, jak 
i na kołach zainteresowań. Nie musi 
chodzić na korepetycje lub do szkoły 
językowej – wykorzystuje swój czas 
efektywnie w jednym miejscu.
– Czy taka strategia edukacji 
przynosi efekty?
– Absolutnie tak. W Szkole Słonecz-
nej mamy laureatów i wyróżnio-
nych w konkursach ogólnopolskich, 

przyznajemy stypendia naukowe. 
Chcemy w ten sposób dać wyraźnie 
do zrozumienia, że wartość edukacji 
jest dla nas bardzo ważna. Pozwolić 
naszym uczniom doznać radości 
wymiernych gratyfikacji wynikają-
cych z włożonego w naukę wysiłku. 
Stypendium naukowe pomyślane 
jest tak, że nie można tych pieniędzy 
przeznaczyć na cokolwiek, należy je 
wydać na konkretne cele związane 
z edukacją, w ten sposób młody 
człowiek sam inwestuje we własny 
rozwój. W Słonecznej przyznaje-
my stypendia już od I klasy, jeśli w 
zerówce dziecko miało sukcesy w 
konkursach. 
– Wybór szkoły to trudna i odpo-
wiedzialna decyzja rodzica. Co 
pani Dyrektor może doradzić?
– Niełatwo być osobą prowadzącą 
młodego człowieka przez arkana wie-
dzy i umiejętności w przygotowaniu 
do samodzielnego życia. Zarówno 

w funkcji rodzica jak i nauczyciela, 
ponieważ mimo mnogości metod i 
obszernej wiedzy na temat rozwoju 
dziecka, wciąż nie ma jednej dobrej 
recepty. Szkoła powinna być partne-
rem dla rodziców w wychowaniu i 
edukacji dziecka. Warto sobie wybrać 
mądrze partnera. Przed dokonaniem 
wyboru zastanowić się, czego oczeku-
jemy, jak widzimy przyszłość naszego 
dziecka, co mu chcemy zapewnić.

Solidna szkoła podstawowa zwiększa szanse dziecka na dobre wykształcenie i sukces życiowy. 

Słoneczna Szkoła Podstawowa 
Kobyłka, ul. Jana Brzechwy 5

tel. 660 570 013
www.szkolasloneczna.edu.pl

TAI CHI

  516 099 060

Miejski Dom Kultury w Wołominie
 grupy początkująca i zaawansowani  
w poniedziałki i środy o godz. 2000-2130

 Seniorzy (UTW) – wtorki, godz. 930-1100

Dom Kultury w Tłuszczu
 Seniorzy (UTW)  – wtorki,  godz. 1230-1400



Przedszkole „Przystań Elfów” jest 
placówką nastawioną na szeroko 

rozumiany rozwój dziecka.  
Nasi wychowankowie poznają 

radość płynącą z zabawy, uczą się 
współdziałania z innymi,  

z przyjemnością poznają otacza-
jący świat. Codziennie uczymy ich 

samodzielności, podpowiadamy 
jak pokonywać trudności, wpajamy 

zasady bezpieczeństwa.
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godziny otwarcia: 6 - 18
00 00

zgłoszenia
pod nr tel.
795 20 20 97

(wejście do przedszkola od        uliczki)

Kobyłka, ul. Przemysłowa 5

Specjalna promocja!
pierwsze pół roku: 50% opłaty czesnego

dla drugiego dziecka z rodzeństwa

dla dzieci:
od 2,5 do 6 lat

PUNKT PRZEDSZKOLNY

DOMINIŚ

Ząbkowska „Przystań Elfów” 
to Publiczne Przedszkole i Niepubliczny Żłobek,  
w którym dzieci czują codzienną troskę, ciepło i empatię

Prężnie działamy w Ząbkach od 7 lat. Jesteśmy placówką o wysokim standardzie, nasze przedszkole i 
żłobek są przyjazne dzieciom i otwarte na współdziałanie z rodzicami. Mamy bardzo bogatą ofertę. 

Prowadzimy ciekawe zajęcia 
dla dzieci, dysponujemy salą gim-
nastyczną, wprowadzamy inspi-
rujące programy własne. Dzięki 
programowi profilaktyki „Czy to 
bajka, czy nie bajka…” kształtujemy 
umiejętności społeczne; „Podróże 
po Polsce i Europie” pozwalają na 
rozbudzanie u dzieci ciekawości 
światem, program- „Matematyczny 
bazarek”, wspiera rozwój logicznego 
myślenia, a „owocowe spotkania” 
zawsze zakończone są wspólnym 
przygotowaniem zdrowej prze-
kąski. Corocznie organizujemy 
Przegląd Piosenki „Elfikowe Nutki”,  
w którym uczestniczy duża liczba 
dzieci z przedszkoli ząbkowskich. 
Obchodzimy wiele świąt i uro-
czystości, w których swój kunszt 
wokalny i aktorski prezentują nasze 
pociechy. Bardzo ważny jest dla nas 
prawidłowy rozwój fizyczny, dlatego 
dzieci uczestniczą  
w zajęciach sporto-
wo-rekreacyjnych. 

Nasze dzieci 
chętnie uczestni-
czą w spotkaniach 
realizowanych w ra-
mach programu „Cała 
Polska czyta dzieciom”, 
w który aktywnie włączają 
się rodzice. Raz w miesią-
cu odbywają się w przed-
szkolu koncerty muzyczne  
i warsztaty przyrodnicze 
ze zwierzętami. Uwraż-
liwiamy dzieci na sztu-
kę – organizujemy liczne 
wyjazdy na przedstawienia 
teatralne, bądź zapraszamy 
grupy teatralne do nas.

Organizujemy spotkania 
z ciekawymi ludźmi, dbamy 
o bezpieczeństwo dzieci – 
co roku gościmy policjan-
tów, strażników miejskich, 
ratowników medycznych, 
stomatologa. W tym roku od-
wiedziła nas także ratownik 

wodny. Jesteśmy placówką prężnie 
rozwijającą się. W styczniu 2018 
roku otworzyliśmy gabinet integra-
cji sensorycznej, rodzice w każdej 
chwili mogą skorzystać z porady 
psychologa, który na co dzień współ-
pracuje z kadrą pedagogiczną.  

Maluchy rozwijają się w bez-
piecznej atmosferze, mają wiele 
zajęć rozwijających. Tańczą, ekspe-
rymentują, wykonują piękne prace 
plastyczno-techniczne, uczą się 
techniki origami. Dzieci uwielbiają 
zajęcia multimedialne na tablicach, 
które znajdują się w każdej sali. 

Chętni uczestniczą w zaję-
ciach lepienia gliny, zajęciach judo  
i treningach piłkarskich. Smako-
sze poznają tajniki gotowania pod 
czujnym okiem przedszkolnego 
kucharza. Nasze Elfiki nie mają 
czasu na nudę! 

Przedszkole „Przystań Elfów” 
jest placówką nastawioną na szeroko 
rozumiany rozwój dziecka. Nasi wy-

chowankowie poznają radość płyną-
cą z zabawy, uczą się współdziałania 
z innymi, z przyjemnością poznają 
otaczający świat. Codziennie uczy-
my ich samodzielności, podpowia-
damy jak pokonywać trudności, 
wpajamy zasady bezpieczeństwa. 
Umożliwiamy naszym pociechom 
przeżywanie nowych doświadczeń  
i odnoszenie sukcesów. Każde 
dziecko traktujemy indywidualnie, 
stwarzając mu szanse na rozwój 
zgodny z jego możliwościami. Dą-
żymy do osiągania przez dzieci 
gotowości szkolnej oraz sukcesów 
w szkole i poza nią.  

Uczymy dzieci empatii, życz-
liwości i otwartości. W ciągu roku 
przedszkolnego organizowaliśmy 
akcje charytatywne: uczestniczyli-
śmy w „Szlachetnej Paczce”, „Górze 
grosza”, zbieraliśmy pieniążki dla 
Fundacji zajmującej się bezdom-
nymi psiakami. 

Corocznie w czerwcu łączymy 
siły podczas organizacji Festynu 
Charytatywnego „Szlachetny El-

fik”. W tym roku naszym celem 
są podopieczni Koła 

Pomocy Dzieciom 
i Młodzieży Nie-

pełnosprawnej TPD w Ząbkach. 
Pragniemy przekazać im wszystkie 
zebrane podczas festynu fundusze, 
by wesprzeć organizację licznych 
zajęć organizowanych w ciągu roku 
dla 48 rodzin zrzeszonych w Klubie. 
Wierzymy, że zebrane pieniądze 
pomogą w organizacji życia Klubu  
i przyniosą jego podopiecznym wiele 
radosnych doświadczeń . 

Zachęcamy wszystkich, którzy 
pragną wesprzeć nasze działa-
nia, do wspólnej zabawy w sobotę  
16 czerwca. W godzinach 10.00-
14.00 będziemy śpiewać, tańczyć 
i grillować. Nasi mali kucharze 
przygotują poczęstunek w ramach 
konkursu Przedszkolny Chef Ju-
nior. Wszystkie dzieci będą miały 
okazję uczestniczyć w „elfikowych 
konkurencjach” - sportowych, re-
kreacyjnych i plastycznych, skakać 
na dmuchanych zamkach, pływać 
łódeczkami, wykonywać piękne 
makijaże. Nie zdradzimy wszystkich 
atrakcji… będzie ich naprawdę 
dużo, więc warto nas odwiedzić. 
Czekamy na wszystkich, którzy lubią 
się dobrze bawić, a najbardziej na 
tych, którzy wspólną zabawą pragną 
nieść radość naszym bohaterom 
dnia. Zapraszamy!

ul. Mieszka I 7 Targówek autobusy:156, 170, 338
tel. 22 679  16 69 pon-pt 8-15

www.zs34.pl

Zespół Szkół nr 34 im. Mieszka I

Nauka bezpłatna!Technikum nr 30
Technik usług fryzjerskich
Technik budownictwa  
Technik technologii drewna

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 41
fryzjer
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
klasy wielozawodowe: kucharz, cukiernik, piekarz, fotograf, mechanik,  
        elektryk, sprzedawca, stolarz, elektromechanik 

3-LETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
nauka w formie zaocznej (sobota, niedziela)
absolwenci ZSZ rozpoczynają naukę od klasy drugiej

ul. Mieszka I 7 Targówek autobusy:156, 170, 338
tel. 22 679  16 69 pon-pt 8-15

www.zs34.pl

SZKOŁA POLICEALNA NR 36
Technik usług pocztowych i �nansowych - 1 rok
Technik usług kosmetycznych - 2 lata

3-LETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Zespół Szkół nr 34 im. Mieszka I

Nauka bezpłatna!

nauka w formie zaocznej
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Zostaną przebudowane 
odcinki dróg, które pełnią 
ważną rolę komunikacyjną 
dla mieszkańców: Radzy-
mińska (od ulicy Kościel-
nej do ulicy Kazimierza 
Wielkiego), Kościelna (od 

ulicy Kraszewskiej do ulicy 
Załuskiego), Serwitucka 
(od ulicy Zagańczyka do 
ulicy Moniuszki oraz na 
odcinku od ulicy Szyma-
nowskiego do ulicy Napo-
leona), Mickiewicza (od 
ulicy Zagańczyka do ulicy 
Barbary), Dąbrowskiego 
(od ulicy Poniatowskiego 
do ulicy Nadarzyńskiej).

Miasto komplekso-
wo poprawia jakość dróg  
i usprawnia dostęp miesz-
kańców do placówek pu-
blicznych. Będzie to lepsza 
komunikacja do służby 

zdrowia, szkół, służb i 
miejskich jednostek.

W wyniku prowadzo-
nych inwestycji powstanie 
sieć bezpośrednich po-
łączeń drogowych, które 
zwiększą dostępność do 
terenów inwestycyjnych.

Na „Rządowy Program 
na rzecz Rozwoju oraz 

Konkurencyjności 
Regionów poprzez 

Wsparcie Lokal-
nej Infrastruk-

tury Drogowej” zostanie 
przeznaczone w 2018 roku 
łącznie 1,3 mld złotych, 
z czego 47 808 607,00 
zł. otrzyma województwo 
mazowieckie. Beneficjenci 
programu mogą uzyskać 
wsparcie maksymalnie dla 
jednego zadania w przy-
padku zadań zgłoszonych 
przez gminy lub dwóch 
zadań, w przypadku zadań 
zgłoszonych przez miasto 
na prawach powiatu lub 
powiaty ziemskie.

Kobyłka  
poprawia 

jakość dróg  
i usprawnia do-

stęp mieszkańców 
do placówek publicz-

nych. Będzie to lepsza 
komunikacja do służby 

zdrowia, szkół, służb  
i miejskich jednostek

Pięć odcinków ulic w mieście zostanie przebudo-
wanych z dotacji, która wpłynie do budżetu miasta 
Kobyłka. Milion złotych zostało pozyskanych  
w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju 
oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie 
Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Kolejny milion  
złotych dotacji  
na drogi w Kobyłce

lepsze drogi w
 Kobyłce

Śmiało można powiedzieć, że był to tydzień obfitujący w różnorakie atrakcje dla mieszkańców 
Powiatu Wołomińskiego, gdzie każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Świętowanie zainaugurowali-
śmy w dniu 20.05.2018 r., spotkaniem z  Kevinem Aistonem, Elizabeth Duda i Conrado Moreno, 
zaś zwieńczeniem wieczoru był występ węgierskiego zespołu Erdőfű. 

Dzień później mieliśmy przy-
jemność gościć w Miejskim Ośrod-
ku Kultury w Kobyłce Pana Jana 
Nowickiego. Aktora, którego niko-
mu nie trzeba przedstawiać. Rola 
w „Biesach” jest wręcz legendarna, 
związany przez lata z krakowskim 
Teatrem Starym, w którym zagrał 
chociażby w „Nastazji Filipownej”, 
„Tangu” czy w „Nocy Listopado-
wej”. Role te przeszły do historii 
teatru polskiego. U nas Pan Jan 
Nowicki z wielkim dystansem 
opowiadał o swoich słabościach, 
miłości do sztuki oraz o swoim 
zamiłowaniu do pisania. Wtorkową 
atrakcją wieczoru był występ kaba-
retu „Moherowe Berety”. Cztery 
Panie, które stworzyły tę jakże 
przezabawną grupę. Licznie zgro-
madzona kobyłkowska publiczność, 
przez prawie dwie godziny była 

bawiona ogromną dawką lekkiego 
i bardzo trafnego humoru. W środę 
odbyliśmy wyprawę w przeszłość. 
Zabrali Nas w nią Pani Maria Balic-
ka oraz Pan prof. Oskar Czarnik. Był 
to Niesamowity wieczór pełen zdjęć 
z dawnych lat, opowieści, anegdot 
oraz wspomnień na temat naszego 
miasta i ludzi związanych z Kobyłką.  
W czwartek odbyła się wyjątkowa, 
uroczysta sesja Rady Miasta, pod-
czas której zostały rozdane wyróż-
nienia i nagrody zasłużonym dla 
Miasta Kobyłka, m.in. Kryształowa 
Kobyłka. Muzycznych doznań nie 
było końca, gdyż dodatkową atrakcją 
był koncert Pana Tadeusza Woźnia-
ka wraz z zespołem. Mogliśmy usły-
szeć takie hity jak: Smak i zapach 
pomarańczy, Hej Hanno czy Zegar-
mistrz Światła. Nie zapomnieliśmy 
o najmłodszych mieszkańcach 

Kobyłki. W piątek dzięki aktorom 
z Teatru „Wariacje” mogliśmy 
przeżyć kolejną niezwykłą podróż 
w czasie. Artyści w pełnym emocji 
spektaklu przedstawili całą historię 
Kobyłki. Zwieńczeniem całego 

tygodnia był Piknik Rodzinny. Na 
wszystkich czekała moc atrakcji. 
Dla najmłodszych przygotowaliśmy 
bezpłatne urządzenia rozrywkowe : 
wesołe miasteczko, kule w wodzie 
oraz ławka młodzieżowa, która 
wynosiła wszystkich śmiałków 
na ponad 15 metrów. Na głównej 
scenie gościliśmy artystów z Polski 
i z zagranicy. Z włoskim reper-
tuarem wystąpił Alberto Amati.  
Z Rockowym akcentem weszli na 
scenę artyści z grupy Jary Oddział 
zamknięty. Główną atrakcją wieczo-
ru był znany w całej Polsce jak i na 
świecie zespół happysad, którego 
piosenki publiczność z całego Po-
wiatu Wołomińskiego śpiewała do 
późnych godzin. 

Dziękujemy wszystkim za ten 
wspaniały emocjonujący tydzień  
i widzimy się za rok ! 

Obchody 50-lecia nadania praw 
miejskich Miasta Kobyłka za nami

Publiczność z zainteresowaniem oglądała spektakl poświęcony historii Kobyłki Znany i powszechnie lubiany aktor Jan Nowicki odwiedził Kobyłkę

Z okazji uroczystych ob-
chodów 50-lecia nadania 
praw miejskich Miastu Ko-
byłka na wszystkich czeka-
ła moc atrakcji. Zwień-
czeniem całego tygodnia 
był Piknik Rodzinny. Dla 
najmłodszych przygotowa-
liśmy bezpłatne urządzenia 
rozrywkowe, a na głównej 
scenie gościliśmy artystów 
z Polski i z zagranicy.
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Na brak atrakcji w miniony 
weekend, 9-10 czerwca, miesz-
kańcy Ząbek narzekać nie mogli. 
Festyn w Szkole Podstawowej nr 2,  
Marsz „Kierunek Życie i Rodzina” 
oraz Dzień Dziecka w Parku Miej-
skim, zapewniły mieszkańcom moc 
atrakcji. 

Podczas festynu rodzinnego zor-
ganizowanego  w sobotę, 9 czerwca, 
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana 

Kochanowskiegp na dzieci  
i ich opiekunów czekały m.in. 
liczne konkursy z nagroda-
mi, występy młodych artystów, zaba-
wy i rozgrywki sportowe.  Nie obyło 
się bez malowania uśmiechniętych 
buziek, słodkości oraz zabaw na 
dmuchańcach.  

Dzień później, Fundacja „Wzra-
staj Edukacja, Kultura, Sport” 
zaprosiła mieszkańców Ząbek na 
Marsz „Kierunek Życie i Rodzina”, 

który zakończył się na Stadionie 
Miejskim w Ząbkach uroczystym 
wspólnym polonezem oraz insce-
nizacją historyczną pt. „Chrzest 
Polski”.

Nieco spóźniony Dzień Dziecka 
odbył się 9 czerwca w Parku Miej-
skim w Ząbkach. Liczne atrak-
cje, aktywnie spędzony czas oraz 
niezapomniany występ Orkiestry 
Dętej Miasta Ząbki pod batutą Bar-
bary Hijewskiej sprawiły wszystkim 
uczestnikom, zarówno młodszym, 

jak i starszym, wiele radości. Pa-
tronat honorowy nad wydarzeniem 
objął burmistrz Robert Perkowski.

Piękna pogoda, czas spędzony w 
gronie najbliższych i ogrom atrakcji 
sprawiły, że dla mieszkańców Ząbek 
był to weekend pełen niezapomnia-
nych wrażeń.

Fundacja „Wzrastaj Eduka-
cja, Kultura, Sport” zapro-
siła mieszkańców Ząbek 
na Marsz „Kierunek 
Życie i Rodzina”, który 
zakończył się na Sta-
dionie Miejskim w Ząb-
kach z udziałem licznie 
przybyłych mieszkań-
ców władz kościelnych 
i miejskich.

mi, występy młodych artystów, zaba-mi, występy młodych artystów, zaba-mi, występy młodych artystów, zaba

cja, Kultura, Sport” zapro-cja, Kultura, Sport” zapro-cja, Kultura, Sport” zapro
siła mieszkańców Ząbek 

Namaluj  
z nami Wołomin

Do wspólnego  
malowania Wołomina 

zaprosiła Pracow-
nia Artystycznych 

Wyzwań  
z Wołomina (PAW), 

działająca przy 
Mazowieckim 

Forum Biznesu, 
Nauki i Kultury. 

W jednodniowych 
spotkaniach plenerowych 
uczestniczy kilkunastu 
malarzy, którzy po raz 
ostatni spotkają się w ra-
mach projektu „Namaluj 
z nami Wołomin” w najbliż-
szą niedzielę 17 czerwca.

Tradycyjnie spotkanie roz-
pocznie się ok. godz. 9.00 od 
zaplanowania, przy tradycyjnej 
herbacie, działań artystycznych 
po czym malarze wyruszą na 
spacer po Wołominie. – Z takiego 
spaceru wracamy z pomysłami, 
zdjęciami a często nawet już z 
gotowymi obrazami – opowiada 
Gabriela Czarnecka, uczestniczka 
plenerów a także członek Mazo-
wieckiego Forum Biznesu, Nauki 
i Kultury.

Najbliższa niedziela będzie 
wyjątkowo atrakcyjnym dniem 
zarówno dla plenerowiczów jak 
też dla mieszkańców, gdyż w go-
dzinach popołudniowych 14.00 – 
16.00 odbędzie się wernisaż prac, 
które powstały podczas dwóch 
plenerowych spotkań realizowa-
nych w ramach projektu „Nama-
luj z nami Wołomin” w ramach 
realizacji zadania publicznego pod 

tytułem: „Prowadzenie działań 
wspierających edukację kulturalną 
oraz popularyzację dziedzictwa 
historycznego Wołomina”. Projekt 
realizowany jest przy finansowym 
wsparciu ze środków Gminy 
Wołomin.

Podczas wystawy zostaną za-
prezentowane miejsca, które 
przykuły uwagę odwiedzających 
Wołomin artystów. – Będzie na 
co popatrzeć ale tą wystawą chce-
my też zachęcić do dyskusji o 
Wołominie. Odbędzie się ona w 
miejscu zaniedbanym – na tere-
nie Starej Elektrowni przy ulicy 
Daszyńskiego. Jest to miejsce 
wymarzone do działań takich jakie 
prowadzi nasze stowarzyszenie 
i warto zwrócić na nie uwagę – 
mówi Teresa Urbanowska, prezes 
MFBNiK. 

Rodzinny weekend  
w Ząbkach

Bezpieczni w sieci  
piknik rodzinny w SP w Józefowie

Impreza odbyła się 25 maja 2018r.  
O godzinie 15.30 przygotowania zo-
stały dopięte na przysłowiowy ostatni 
guzik, na pięknie udekorowanym 
szkolnym dziedzińcu oczekiwano 
na pierwszych gości i wtedy właśnie 
organizatorom niemiłą niespodziankę 
sprawił deszcz, który najpierw nie-
śmiało,  a potem coraz  skuteczniej  
moczył dekoracje i zbierających się 
uczestników pikniku. Nie było rady, 
trzeba było natychmiast wprowadzić w 
życie” plan B” i przenieść się do hali  
sportowej. Ten moment udowodnił  
jak zintegrowana i pełna poświęcenia 
jest szkolna społeczność. W ciągu 
piętnastu minut  ławki, stoliki, sprzęt 
nagłaśniający,  a także wszystkie  sto-
iska  znalazły się pod dachem. Można 
było zaczynać...

Hasło Pikniku „Bezpieczni w 
sieci” nawiązywało do bardzo ważnej 
problematyki właściwego i odpowie-
dzialnego korzystania z możliwości 
jakie daje Internet. Wręczono na-
grody w konkursie plastycznym na 
plakat i hasło na temat  kulturalnego 
komunikowania się w Internecie  
zorganizowanym przez A. Brzozow-
ską oraz  zaprezentowano  gazetki pt. 
„Gdzie szukać pomocy” wykonane 
przez uczniów klas VI, VII oraz  II 
i III gimnazjum pod kierunkiem 
wychowawców klas oraz Arkadiusza 
Wójcika i  Ireny Jankowskiej

Wielu wrażeń dostarczyło  przed-
stawienie profilaktyczne pt. „Sen o 

Internecie” w wykonaniu uczniów  
z klasy VI i VII pod opieką  Anety 
Szczepańskiej i  Elżbiety Stachurskiej,  
a także krótka scenka pt. „To twoja 
decyzja” , którą przygotowało Szkolne 
Koło Teatralne. Można było posłuchać 
wzruszających piosenek  w wykonaniu 
dziewcząt z klasy VII i IIg przygo-
towanych przez  Izabelą Głowacką. 
Bardzo podobał się brawurowy pokaz 
taneczny w stylu country w wykonaniu 
dzieci ze Studia Tańca CLOU pod 
kierunkiem  Marty Grzegorek.

Na licznie przybyłych uczestników 
Pikniku czekało wiele atrakcji. Przy-

gotowano plener malarski, którym 
opiekowały się Wioletta Korzeniew-
ska i  Joanna Jaworska, powstały 
naprawdę piękne prace. Quiz wiedzy 
o bezpiecznym korzystaniu z Inter-
netu poprowadziły Bożena Piesio 
i  Agnieszka Berlińska. Jak zwykle 
wielką popularnością cieszyła Loteria 
fantowa, nad którą czuwały  Mirosława 
Czajka, Iwona Rasińska i  Elżbieta 
Chrzanowska. Nie zabrakło chętnych 
w kąciku malarskim przygotowanym 
przez  Anetę Szczepańską i Renatę 
Rasińską. Podobała się też odrobina 
szaleństwa przy malowaniu buzi, pani 

Anna Kurek,  Izabela Głowacka,  El-
wira Sobólska miały pełne ręce roboty, 
podobnie jak  Beata Wojciechowska,  
która pokazywała jak z koralików 
wyczarować istne cuda w sam raz na 
prezent dla mamy. Nie obyło się bez 
pokazu pierwszej pomocy przedme-
dycznej przygotowanej przez uczenni-
ce z klasy III gimnazjum i  Arkadiusza 
Wójcika. Dzięki uprzejmości  Ewy 
Sępkowskiej można było  zmierzyć 
sobie ciśnienie  lub dokonać pomiaru 
poziomu cukru.

Długa kolejka łakomczuszków 
oczekiwała na  słodką porcję waty 
cukrowej, a potem do „fotobudki”, by 
zostało wesołe zdjęcie na pamiątkę.

Na Pikniku  nie mogło zabraknąć 
strażaków. Dzięki zaangażowaniu 
radnych  Mirosława Kuligowskiego 
oraz  Tomasza Rasińskiego w tym roku 
aż trzy jednostki Ochotniczych Straży 
Pożarnych: z Kuligowa z Ludwinowa – 
Józefowa i z Radzymina przygotowały 
wspaniały pokaz swoich umiejętności i 
wyposażenia. Największe zaciekawie-
nie wywołała niezwykle długa drabina 
pożarnicza, bardzo przydatna przy ga-
szeniu pożarów wysokich budynków, 
w tym wypadku wykorzystana została 
do podziwiania  piękna  najbliższej 
okolicy i wykonania zdjęć.

Pokazy strażaków obejrzał także  
Radosław Korzeniewski, Wójt Gminy 
Dąbrówka, który zawsze chętnie 
uczestniczy  w ważnych  w życiu szkoły 
wydarzeniach i chętnie je wspiera.

Chętnych do pamiątkowej fotografii z Wójtem nigdy nie brakuje...

Mistrzowskie lody z Ząbek

Mateusz Olszewski z Ząbek znalazł się w gronie finalistów i zdobył „Złotą Szpatułkę” na presti-
żowym Gelato Festival 2018, który zdaniem wielu znawców tematu jest jednym najważniejszych 
wydarzeń w świecie lodów włoskich. W tym roku festiwal lodów gościł w Polsce po raz drugi,  
a wielki finał trasy europejskiej odbędzie się we Florencji podczas Festiwalu „All Star”.

Na polskim „przystanku” Gelato Festival 2018 w Warszawie nie zabrakło też mocnego akcentu z powiatu wołomiń-
skiego. Mateusz Olszewski z ząbkowskiej Lodziarni Palermo zdobył „Złotą Szpatułkę” w konkursie Tonda Challenge, 
a wcześniej podczas profesjonalnego konkursu dla lodziarzy Challenge Primulator został jednym ze zwycięzców. 
Dzięki tym zwycięstwom będzie reprezentował Polskę w kolejnym etapie konkursu Gelato Festival World Masters. 
Zapytaliśmy laureata o jego drogę do tego ogromnego  sukcesu.

– Skąd pomysł na lody o smaku 
kremówki? 
– Pomysł na lody o smaku kre-
mówki., pojawił się w mojej gło-
wie spontanicznie. Polska edycja 
konkursu ma na celu wyłonienie 
smaku, który będzie reprezen-
tował Polskę na Mistrzostwach 
Europejskich. Pomyślałem o kla-
sycznym polskim deserze, którego 

lodową wersję chcę promować w 
europejskim finale. Rozpocząłem 
od smaku masy lodowej, który miał 
naśladować smak kremu, dla do-
pełnienia kompozycji użyłem po-
kruszonego ciasta francuskiego. 
– Jak zaczęła się Pana przygoda 
z produkcją lodów? 
– Pochodzę z rodziny o tradycjach 
lodziarskich, od ponad 25 lat pro-
wadzimy w Ząbkach lodziarnię 
pod nazwą Palermo. Od najmłod-
szych lat pomagałem budować 
rodzinny biznes. Dorastałem 
na produkcji lodziarskiej i przy 

sprzedaży lodów. Z biegiem lat 
pomoc stała się sposobem na życie 
i ogromną pasją.
– Jakie sukcesy udało się Panu 
dotychczas osiągnąć?
– Dotychczas nie uczestniczyłem 
w konkursach. Skupiałem się roz-
woju zawodowym. Ukończyłem 
kursy lodziarskie organizowane 
przez Carpigiani Gelato Univer-

sity oraz Scuola di Gelato MEC3. 
Udzielałem się również w Gelato 
World Tour organizowanym w 
Berlinie i Singapurze. Nawiązy-
wałem znajomości, podglądałem 
jak pracują mistrzowie lodziarscy 
w innych krajach. W kwietniu 
2018 po namowach mojej rodziny 
i bliskich znajomych zdecydowa-
łem się na start w Gelato Festival 
Challange w Łodzi, na którym 
zdobyłem drugie miejsce za smak 
KREMÓWKA, który zaprezento-
wałem również na Gelato Festival 
2018 w Warszawie. 

– Jakie produkty stosuje Pan do 
produkcji swoich lodów?
– W produkcji naszych lodów uży-
wamy świeżego mleka i śmietanki 
z Kujaw, żółtek jaj, czekolady z 
Lubeki, świeżych owoców i prze-
tworów owocowych. Składników 
dobrej jakości, które wprost prze-
kładają się na ostateczny smak 
lodów.

– W jaki sposób tworzy Pan nowe 
smaki?
– Nowe smaki to szukanie inspi-
racji i wiele prób, które trzeba 
przeprowadzić, żeby uzyskać 
zadowalający smak i konsysten-
cję. Wytrwałość popłaca, bo 
najlepsze kompozycje zyskują 
uznanie i uśmiech na twarzach 
gości, a to w tym zawodzie jest 
najlepszą zapłatą za poniesiony 
trud. Wczoraj na Gelato Festival 
w Warszawie zdobyłem Złotą 
Szpatułkę – to dla mnie ogromny 
sukces.

Gelato Festival Warsaw to je-
den z etapów konkursu Gelato 
Festival World Masters na skalę 
międzynarodową, podczas któ-
rego jurorzy profesjonalni oraz 
publiczność oceniają smaki lo-
dów, wykreowane specjalnie na 
to wydarzenie i wybierają naj-
lepszych producentów lodów. 
W skład jury profesjonalnego 
polskiej edycji festiwalu weszli: 
Bohdan Kołakowski, manager 
ds. gastronomii, sommelier, 
bloger i poeta, Aleksandra 
Olczyk, redaktor „Życia Po-
wiatu na Mazowszu”, autorka 
bloga „To gotują Saudyjskie 
Wielbłądy”, Magdalena Paw-
lak, fotograf kulinarny, „Home 
Photo Shot”, Paweł Wolny, 
fotoreporter „Życia Powiatu 
na Mazowszu”, Kamila Tokar-
ska, autorka bloga kulinarnego 
„Ugotowane – Pozamiatane”, 
Iza Kraj, dziennikarka „Su-
perExpressu” oraz Agnieszka 
Karp-Szymańska, współwła-
ścicielka portalu CzasDzieci.pl. 
Sponsorami strategicznymi 
tego wydarzenia są: Sigep, Car-
pigiani, Gelato World Tour oraz 
Mec3 i ifi. Gelato Festival Varsav 
było obsługiwanie od strony PR 
przez firmę Perfect Ideas. War-
to także zaznaczyć, że przy or-
ganizacji wydarzenia współpra-
cowała Agnieszka Szyszkowska 
(Asz Marketing) z Wołomina. 
Zwycięzcą European Gelato 
Festival 2018 w Warszawie 
został smak „Chlebowiec z 
ryżem jaśminowym i jagodą 
kamczacką” stworzony przez 
mistrzów Piotra i Adama Lu-
bockich z cukierni Artisan w 
Szczecinie.

Gelato  
Festival  
Warsaw

– Pochodzę z rodziny 
o tradycjach lodziar-
skich, od ponad 25 lat 
prowadzimy w Ząbkach 
lodziarnię pod nazwą 
Palermo. Od najmłod-
szych lat pomagałem 
budować rodzinny 
biznes. Dorastałem na 
produkcji lodziarskiej  
i przy sprzedaży lodów. 
Z biegiem lat pomoc 
stała się sposobem 
na życie i ogromną 
pasją – mówi Mateusz 
Olszewski z ząbkowskiej 
Lodziarni Palermo, który 
zdobył „Złotą Szpatuł-
kę” w konkursie Tonda 
Challenge a wcześniej 
podczas profesjonal-
nego konkursu dla 
lodziarzy Challenge Pri-
mulator został jednym 
ze zwycięzców. 

Gmina Dąbrówka  Tegoroczny Piknik Rodzinny społeczność Szkoły Podstawowej w Józefowie przygotowywała już od 
kwietnia. Ogłoszone zostały konkursy plastyczne oraz zastanawiano się  jak uatrakcyjnić szkolną uroczystość. Przede 
wszystkim należało poszukać życzliwych ludzi, czyli sponsorów, dzięki którym udałoby się zrealizować liczne pomysły.
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Od 18 czerwca 2018r do 22 lipca 2018r.,  
podobnie jak miało to miejsce w latach  
ubiegłych, planowana jest przerwa technologicz-
na w działalności wołomińskiej pływalni. 

Przerwa technologiczna 
na wołomińskiej pływalni

W tym okresie zaplano-
wano prace konserwacyjne, 
remontowe, przeglądy in-
stalacji uzdatniania wody 
basenowej i szereg innych 
prac naprawczych urządzeń, 
które nie mogą być wykona-
ne w czasie całorocznego 

funkcjonowania 
obiektu.

Zakres czyn-
ności do wyko-
nania w trakcie 
trwania przerwy 
technologicznej, 
związany jest przede 
wszystkim ze zwięk-
szeniem bezpieczeństwa i 
komfortu klientów korzysta-
jących z usług pływalni.

Warto podkreślić, iż urzą-
dzenia odpowiadające za 
prawidłową i bezpieczną 
pracę całego obiektu działają 
na „najwyższych obrotach” 
przez cały rok – 7 dni w 
tygodniu. 

Ponadto okres wstrzy-
mania pracy pływalni, daje 
możliwość realizacji prze-

pisów Głównego Inspektora 
Sanitarnego w zakresie wy-
konania całkowitego spustu 
i wymiany wody w basenie 
sportowym i rekreacyjnym 
oraz wyczyszczenia i zde-
zynfekowania niecek base-
nowych.

Planowana przerwa tech-
nologiczna pływalni w drugiej 

połowie 
czerwca, pozwala również 
zakończyć realizację pod-
pisanych umów z zakresie 
prowadzonych zajęć nauki 
pływania dla uczniów z 
placówek oświatowy, które 
szybkim krokiem zbliża-
ją się do zakończenia roku 
szkolnego.

Opracowała: Bożena Matusiak 
- Dyrektor OSiR  

„Huragan” w Wołominie.

W dniu 4 czerwca w Pruszkowie odbył się Finał Ma-
zowsza w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt 
i chłopców klas VI. Chłopcy wystartowali w tych 
zawodach raczej bez większych nadziei na sukces, 
mając do pokonania 14 zespołów z wiele większych 
miast, młodzież trenującą w klubach, szkołach spor-
towych. Ale spotkała ich niespodzianka.

Sukces lekkoatletów 
z Tłuszcza

Rywalizację ciężko było 
śledzić na bieżąco. Sędziowie 
nie dopuszczali nikogo do 
wglądu na karty zawodnicze, 
gdzie zliczane były punkty. 

Wyniki? Na bieżąco nie-
co słabsze niż trzy tygodnie 
wcześniej na zawodach mię-
dzypowiatowych.

Po rywalizacji trwającej 
przeszło pięć godzin, przy-
szedł czas na zliczanie punk-
tów. Bezkonkurencyjny oka-
zał się Radom. Lekkoatleci  
z tej szkoły uzyskali łącznie 

1300 pkt. Brawo. Trzymamy 
za nich kciuki na mistrzo-
stwach Polski. Niech wygra 
Mazowsze.

Chłopcy z Tłuszcza uzy-
skali 1093 pkt. W porównaniu 
do zwycięzców spora strata  
i nikt nie przypuszczał, że 
to może dać nam drugie 
miejsce na podium, co jednak 
się stało.

Sukces? Na pewno. Zo-
stawiliśmy w tyle Warszawę, 
Płock, Siedlce i wiele innych 

dużych miast.
Drugie miejsce na Mazow-

szu zaskoczyło wszystkich - or-
ganizatorów, nauczycieli oraz 
samych sportowców, którzy 
wykazali się ogromną ambicją  
w ostatnim miesiącu przygo-
towując się do tego występu. 
Opłaciło się. Takiego sukcesu 
dawno nie było w naszej szko-
le. Brawo chłopaki !!

W ostatnich dniach zostały 
opublikowane protokoły z za-
wodów. Miło się czyta, 

że Jan Rudajko w klasyfika-
cji indywidualnej zajął piąte  
miejsce. I to, że Igor Strzelczyk  
w rzucie piłeczką palantową  
w tym roku nie miał sobie 
równych. Wynikiem 63 m za-
pewnił sobie pierwszą lokatę 
na Mazowszu. 

Gratulujemy chłopcom 
oraz nauczycielowi prowadzą-
cemu Panu Pawłowi Ołdakowi 
wyniku.
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Lekkoatleci  
z Tłuszcza wywalczyli  

drugą lokatę podczas Finału Mazowsza 
w Pruszkowie

W urządzenia odpo-
wiadające za prawi-
dłową i bezpieczną 

pracę całego 
obiektu działają 

na „najwyższych 
obrotach” przez 
cały rok – 7 dni 

w tygodniu.

Wicher CUP 2018 w Kobyłce
W dniach 16-17 czerwca odbędzie się V. edycja WICHER CUP, turnieju piłkarskiego dla dziesię-
ciolatków, który będzie okazją do rywalizacji dla najlepszych klubów z Polski i zagranicy.

W tegorocznych zmaganiach we-
zmą udział 24 drużyny z Polski, Ukra-
iny i krajów nadbałtyckich. Młodzi 
piłkarze Wichru, podopieczni trenera 
Jacka Grześkowiaka z rocznika 2008, 
podejmą m.in. Legię, Lecha, Jagiel-
lonię, Wisłę Płock, Widzew, Zagłębie 
Lubin, Karpaty Lwów i Team Baltica 
(zawodnicy z Litwy, Łotwy i Estonii). 
Oprócz Wichru, powiat wołomiń-
ski będą reprezentować zawodnicy 
Marcovii i Bobra Tłuszcz. We wstęp-
nej fazie zespoły zagrają w grupach,  
z których po dwa najlepsze trafią 
do tzw. rozgrywek Europejskich,  
a pozostałe będą rywalizować w tzw. 
„Pucharze Polski”. Dzięki takiemu 
systemowi rozgrywek uczestnicy 
turnieju zagrają po ok. 11 meczów  
i  przez cały czas będą to spotkania  
o stawkę. W sobotę o 12.00 rozpocznie 
się ceremonia uroczystego otwarcia 
turnieju z udziałem wszystkich drużyn. 
Na potrzeby turnieju na obiekcie 
OSiR przy Napoleona powstaną 
cztery boiska, na których od 
rana  w sobotę do po-
południa w niedzielę 
toczyć się będzie ry-
walizacja o zwycię-
stwo w WICHER 
CUP.

- Od pierwszej edycji budujemy 
prestiż turnieju. W nawiązaniu do 
naszej nazwy zawsze odbywa się  
w terminie zbliżonym do Światowego 
Dnia Wiatru (15 czerwca). Dzięki 
zaangażowaniu wielu osób w klubie 
i OSiRze jesteśmy chwaleni za orga-
nizację, poziom sportowy i wspaniałą 

atmosferę. Największe polskie kluby 
chętnie do nas przyjeżdżają grać  
i wyjeżdżają z Kobyłki z pozytywnymi 
wrażeniami. Udaje nam się pozyskiwać 
szerokie grono partnerów i sponso-
rów, dzięki którym możemy stale pod-
nosić poziom organizacyjny imprezy  
i kreować pozytywny wizerunek miasta  
i klubu. Podczas poprzednich edycji 
gościliśmy wielu gości  m.in. Andrzeja 
Strejlaua, Dariusza Dziekanowskiego  
i Mirosława Trzeciaka. W tym roku rów-
nież nie zabraknie atrakcji dla kibiców. 
Zapraszam wszystkich mieszkańców 
Kobyłki do przyjścia na turniej, kibi-
cowania młodym zawodników Wichru  

i uczestnictwa w prawdziwym święcie 
dziecięcego futbolu. – mówi Artur 
Rola, prezes MKS Wicher Kobyłka.

WICHER CUP odbywa się pod 
patronatem Starosty Wołomińskie-
go i Burmistrza Miasta Kobyłka. 
Partnerem jest OSIR „Wicher” w 
Kobyłce. W gronie sponsorów są: 
Nuctech Warsaw Ltd, OKNO-
PLAST, PWiK w Wołominie PGE 
Energia Odnawialna S.A., MEDIA 
SUPPORT, L’OREAL, VITA-
SPORT.PL, DRINK FOOD - pro-
ducent Wody Świętokrzyskiej. Profil 
turnieju na facebooku: WICHER 
CUP 2018  

– Od pierwszej edycji budujemy prestiż turnieju. 
(...) Udaje nam się pozyskiwać szerokie grono 
partnerów i sponsorów, dzięki którym możemy 

stale podnosić poziom organizacyjny imprezy  
i kreować pozytywny wizerunek miasta i klubu. 
(...)  W tym roku również nie zabraknie atrakcji 

dla kibiców. Zapraszam wszystkich mieszkańców 
Kobyłki do przyjścia na turniej, kibicowania mło-

dym zawodników Wichru i uczestnictwa  
w prawdziwym święcie dziecięcego futbolu.  

– mówi Artur Rola, prezes MKS Wicher Kobyłka.

UKS Bankówka na turnieju 
OSTRAVA JUNIOR CUP 2018

W dniach 1-3 czerwca br. UKS „Bankówka” Zielonka po raz trzeci skorzystał z zaproszenia 
organizatorów i wziął udział w jednej z największych młodzieżowych imprez unihokejowych  
w Czechach OSTRAVA JUNIOR CUP 2018.Wyjazd na Turniej został objęty Patronatem Burmistrza 
Miasta Zielonka Grzegorza Dudzika.

176 zespołów z Czech, Słowacji  
i Polski uczestniczyło w turnie-
ju, liczba ta stanowi nowy rekord 
ilości drużyn startujących w tym 
zawodach. Młodzi zawodnicy i za-
wodniczki w ośmiu kategoriach wie-
kowych, na 14 boiskach jednocze-
śnie, rozgrywali turniejowe zawody.  
W tym roku padł także rekord  
w udziale polskich drużyn, na 
ostrawskich parkietach było ich 
aż 16.

Klub UKS „Bankówka” był re-
prezentowany w kategorii juniorów 
starszych – rocznik 2001 i młodsi. 
Łącznie w tej kategorii startowały  
33 drużyny, głównie z Czech, Słowa-
cji i jedna nasza z Polski.

Rywalizacja z silnymi zespołami 
czeskimi w grupach nie była łatwa.

UKS Bankówka uległ bardzo 
mocnej drużynie FBC ČPP Bystroň 
Group Ostrava Žlutí 0:3, która 
zdobyła srebrne medale turnieju  

w kategorii juniorów starszych, tym 
samym zespół nie został zakwalifi-
kowany do dalszych gier.

Drużyna UKS Bankówka Zie-
lonka uplasowała się na pozycji  
5. - 8. wśród 33 startujących silnych 
drużyn. 

- Byliśmy bardzo blisko, aby 
niemożliwe stało się możliwym, ale 
i tak to ogromny sukces naszych 
juniorów, którzy rozegrali na wyjeź-
dzie bardzo dobre mecze. Grą którą 
zaprezentowali na boisku oczarowali 
nie jedną czeską drużynę. I to jest 
nasz potencjał na przyszłość. Dla 
naszych zawodników zmierzenie 
się z tak silnymi przeciwnikami 
to kolejne zdobyte doświadczenie  
i cenne wskazówki do dalszej pracy, 
które będą wykorzystywane na tre-
ningach w celu doskonalenia swoich 
umiejętności – podsumował występ 
swoich podopiecznych trener Stani-
sław GłowienkaZawodnicy UKS „Bankówka” Zielonka osiągają coraz lepsze wyniki

Wicemistrzynie z Radzymina

Koniec maja i początek czerwca obfitował w wiele imprez sportowych. Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie wywalczyły w dwóch kategoriach wiekowych Mistrzo-
stwo Mazowsza piłce ręcznej.W dniach 31.05-3.06.2018r. młodsza drużyna dziewcząt (rocznik 2005 i młodsze) 
uczestniczyły w Ogólnopolskich Igrzyskach Dzieci w Głuchołazach zdobywając wicemistrzostwo Polski.

To dla naszej szkoły wielka radość. 
Taki sukces nie bierze się znikąd. 
Ciężka praca dziewcząt, współpraca 
nauczycieli wychowania fizycznego 
ze sobą, pomoc ze strony dyrekcji, 
lokalnej społeczności, ale również 
władz gminy i powiatu wołomiń-
skiego dają wymierne sukcesy w 
postaci takich osiągnięć. Rodzice też 
odgrywają tu wielką rolę. Dzięki ich 
zaangażowaniu dziewczęta uczęsz-
czają do klas sportowych o profilu 
piłki ręcznej oraz na zajęcia w klubie 
sportowym.

Dla naszej szkoły to wielka spra-
wa. Od lat nie mogliśmy wstrze-
lić się w imprezę o takiej randze.  
Do Ogólnopolskich Igrzysk prowa-
dzi długa droga, którą już na etapie 
rejonu, powiatu, czy międzypowiatu 

ciężko przebrnąć.  W powiecie 
walczymy z mocną drużyną ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Zie-
lonce, w międzypowiecie ze szkołą  
z Karczewa (zagłębiem piłki ręcznej 
w powiecie otwockim). Wiedziałam, 
że jeśli przejdziemy te etapy, to na 
Mistrzostwach Mazowsza możemy 
powalczyć nawet o złoto i wziąć 
udział w najważniejszej imprezie 
Szkolnego Związku Sportowego - 
Igrzyskach Dzieci. Dziewczyny też 
w to wierzyły. Rzeczywiście w tym 
roku mamy bardzo mocną ekipę, no 

i oczywiście inne sportowe (klubowe) 
imprezy nie kolidowały z tą najważ-
niejszą szkolną. Dziewczyny walczyły 
z mistrzami wszystkich województw. 
W finale spotkałyśmy się z zespołem 
z Gniezna (również rywalem w gru-
pie). Mecz był bardzo wyrównany, 
ale ostatecznie odniosłyśmy porażkę 
9:11. Jestem dumna z postawy swoich 
uczennic. Jechałyśmy, aby walczyć 
z najlepszymi i próbować zdobyć 
pierwszą dziesiątkę. Tymczasem 
zdobyłyśmy wicemistrzostwo Polski 

i niech to będzie początek naszych 
dalszych szkolnych sukcesów.

Skład zespołu: Natasza Piątkow-
ska, Julia Kopka, Julia Kwirant, Maja 
Wojtyńska, Roksana Kazimierska, 
Maja Parafian, Marysia Piasecka, We-
ronika Jarząbek, Natalia Pzeździecka, 
Oliwia Szmarowska, Oliwia Kornacka, 
Kamila Kogut, Joanna Tabat, Natalia 
Zyska, Klaudia Reszka.

Ogromne podziękowania dla pani 
Agnieszki Wardakowskiej, która pracuje 
na co dzień z częścią dziewcząt, Ewy Fi-

lipek, Pani Dyrektor Małgorzaty Osiec-
kiej Chmielewskiej, Pani Wicedyrektor 
Hannie Baryłce, Panu Mirosławowi 
Jusińskiemu - Dyrektorowi Radzy-
mińskiego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Radzyminie, Panu Tadeuszowi 
Jędrasikowi oraz Panu Burmistrzo-
wi Krzysztofowi Chacińskiemu  
i Gminie Radzymin. Wszystkie te 
osoby przyczyniły się do osiągnięcia 
wspólnego sukcesu.

Monika Sawicka 
SP nr 2 w Radzyminie

Srebrna drużyna z Radzymina 
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Praca 
Zatrudnię

Kierowca kat. B dyspozycyjny do-
świadczenie jako kierowca osobi-
sty, osoba do pomocy w sprawach 
urzędowych, wyjazdach rodzinnych, 
obsłudze wesel, wyjazdów nocnych, 
przyjmę zlecenia, podejmę pracę tel. 
519 646 574.
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

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 48 
m2, II piętro, Wołomin os. Słoneczna 
22 787 08 52

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.

Nieruchomości 
Wynajmę

Małżeństwo poszukuje domku, 
mieszkania samodzielnego do 300 zł, 
zaopiekujemy się posesją, domem, 
dopilnujemy 513 367 980.

Usługi - Różne   
Posprzątam posesję, piwnicę, strych, 
wywiozę złom, koszenie trawy, pra-
ce porządkowe na cmentarzu tel.  
519 646 574.

Zdrowie - Uroda

OGŁOSZENIA DROBNE

UW
AG

A! Ogłoszenie drobne 
do rubryk:
Dam pracę

 i Szukam pracy
BezPłATNe!

Piłka nożna  
dla najmłodszych

W tym roku mija osiem działalności Akademii Piłkarskiej AMP GOOL, 
której głównym celem jest popularyzacja piłki nożnej wśród najmłod-
szych. O tym co w tym czasie udało się osiągnąć i planach na przyszłość 
z Jakubem Szcześniakiem rozmawia Aleksandra Olczyk

– Co Cię skłoniło do zaangażowa-
nia się w działalność sportową ? 
– Sport towarzyszy mi przez całe życie 
począwszy od trenowania gry w piłkę 
nożną jako zawodnik, potem jako tre-
ner, następnie całe pięć lat na studiach 
warszawskiego AWF i tak do tej pory. 
Sport sprawia mi radość dlatego też 
postanowiłem aby tą radością dzielić się 
i „zarażać” innych. 
– Od kiedy działa AMP GOOL i co 
jest jego głównym celem ?
– Akademia Piłkarska AMP GOOL 
funkcjonuje od 2010 roku. Głównym 
celem jest popularyzacja piłki nożnej 
wśród najmłodszych czyli dzieci od 
czwartego roku życia. Pragnąc zadbać 
oto by rozwijało się prawidłowo, zacho-
wało prawidłową postawę dajemy goto-
wą receptą na sukces, którą stanowi ruch  
i zdrowy tryb życia - należy wykształcić  
w dziecku nawyk codziennych ćwi-
czeń, a w dorosłym życiu z pewnością 
aktywność fizyczna nie będzie dla 
niego nieprzyjemnym obowiązkiem. 
Zadaniem rodziców jest umożliwienie 
swojemu dziecku udziału w zajęciach 
sportowych, a stworzenie odpowied-
niego miejsca, warunków i atmosfery, 
aby dziecko czuło się swobodnie i miało 
motywację do dalszych ćwiczeń należy 
już do nas.
– Co do chwili obecnej udało się 
osiągnąć ?
– Przez te osiem lat myślę, że napraw-
dę dużo. Byliśmy jedną z pierwszych 
Akademii w Polsce szkolącą od czwar-
tego roku życia. Rozbudowaliśmy 
nasze lokalizację wychodząc poza 
Powiat Wołomiński, patrząc na potrzeby 
rynku staramy się dojść wszędzie tam 
gdzie zapomniano o najmłodszych a 
przecież to nasza przyszłość. Aktualnie 
posiadamy 24 lokalizację na terenie 
Województwa Mazowieckiego, blisko 
1000 zawodników i 34 trenerów. W sa-
mym powiecie Wołomińskim trenujemy 
blisko 400 zawodników co powoduje, że 
jesteśmy największą Akademią Piłkar-
ską działającą na tym terenie. 
– W jaki sposób prowadzone są 
zajęcia?
– Przede wszystkim dużą wagę przy-
wiązujemy do zawodnika/dziecka, 
które jest tutaj najważniejsze w 
procesie szkolenia. W gru-
pach od 15 osób zawsze 
jest dwóch trenerów lub 
trener i asysta, tak aby 
maksymalnie zindy-
widualizować za-
jęcia. W grupach 
rekreacyjnych 
staramy się aby 
zawodnik na-
uczył się nie tylko 
podstaw piłki noż-

nej, ale i podstawowych zasad w sporcie 
takich jak Fair Play czy poszanowanie 
przeciwnika. Posiadamy grupy sporto-
we, które grają w ligach MZPN i trenują 
trzy razy w tygodniu plus odbywają 
treningi motoryczne z innym trenerem. 
Nasi bramkarze korzystają ze Szkoły 
Bramkarzy GK SCHOOL, która także 
funkcjonuje w Wołominie. Edukujemy 
dzieci, ale także prowadzimy szkolenia 
dla rodziców poruszając tematy: Żywie-
nia młodego sportowca. 
– Czy władze Wołomina wspierają 
w jakiś sposób AMP GOOL ?

– Tak w tym roku została nam przyznana 
dotacja z Urzędu Miasta, którą prze-
znaczyliśmy w części na zakup nowych 
strojów dla pięciu nowych drużyn  
w Wołominie i Duczkach, a także dofi-
nansujemy obozy 
letnie dla naj-
bardziej po-
trzebujących. 
Z a r ó w n o 
Gmina Wo-
łomin, jak i 
Powiat Woło-
miński wspie-
ra nasz klub, 
który, jakby 
nie było, roz-
sławia i re-

prezentuje Wołomin na arenie woje-
wódzkiej i ogólnopolskiej. W przyszłym 
sezonie chcemy ściśle współpracować 
z OSiR Wołomin ponieważ nasze dru-
żyny rosną i potrzebujemy większych 
obiektów – mam nadzieję, że wszystko 
się powiedzie. Władze Wołomina. ale  
również Tłuszcz, Kobyłka, Nieporęt, 
także pomagają nam podczas organi-
zacji największej piłkarskiej imprezy 
charytatywnej czyli turnieju Dzieci-
Dzieciom rozgrywanego zimą oraz jego 
odpowiednika czyli Mini Mistrzostw 
Świata, które odbywają się na wiosnę. 

– Jakie są wasze plany na przy-
szłość?
– Najbliższe plany to organizacja dla 
wszystkich grup szkoleniowych Eli-
minacji 10.06 i Finałowego turnieju 
17.06 na stadionie OSiR „Mini Mi-
strzostw Świata” z okazji zbliżających 
się Mistrzostw Świata w Rosji. W Kinie 
Kultura 21.06 2018 r. Organizujemy 
I Galę Piłkarską GOOLSTAR 2018 
na której wręczymy prestiżowe Statu-
etki GOOLSTAR za sezon 2017/18 i 
nagrodzimy wszystkie drużyny, które 
grają regularnie w rozgrywkach i godnie 
reprezentują Miasto i klub. Gala będzie 
nie wątpliwie najbardziej podniosłym 
wydarzeniem dla dzieci, rodziców a 

także całego klubu. To wszystko robimy 
dla nich w podziękowaniu za cały sezon 
2017/18. 
– Jaki podsumujesz największy 
Turniej Charytatywny „Dzieci-
Dzieciom”2018, który finał odbył 
się w Wołominie ? 
– Cykl turniejów był niezwykle udany , 
w każdym turnieju było czuć atmosferę 
święta piłkarskiego. Apogeum nastąpiło 
w finałowych rozgrywkach z udzia-
łem dzieci po amputacjach grających  
w piłkę nożną, wszystkim obecnym 
na Hali ZS nr 3 w Wołominie uroniła 

się łezka, także i mnie. Ludzie chętnie 
brali udział w loteriach i licytacjach, bo 
wiedzieli, że cel jest szczytny. Udało 
się zebrać 3100 zł. Czek na tą kwotę 
wręczyłem oficjalnie dzieciom z AMP 
Futbol na ich treningu. Cieszę się, że 
udało się pomóc w ten sposób i na obóz 
wyjedzie więcej dzieci. Z tego miejsca 
chciałbym podziękować wszystkim, 
którzy wzięli udział i dołożyli choćby 
złotówkę, osobom prywatnym, firmom 
a także władzą samorządowym. 
Tego dnia o Wołominie i Powiecie usły-
szało bardzo dużo ludzi dzięki relacjom 
TV i mediom lokalnym. Dobro Wraca! 
Dziękuje także redakcji Życia Powiatu 
na Mazowszu za wsparcie medialne. 

Cieszymy się z utrzymania  
Ligi Okręgowej w Tłuszczu

Tomasz Wojdyna jest trenerem Bobra Tłuszcz, zespołu rywalizującego w lidze okręgowej (grupa Warszawa I). 
W ostatnim meczu ligowym tłuszczanie pokonali Mazura II Karczew aż 6:1, a w następnej kolejce (wieńczącej 
sezon) zmierzą się na wyjeździe z rezerwami Bugu Wyszków. W bieżącym sezonie, mimo ciężkiej sytuacji 
kadrowej, Bóbr zdołał się utrzymać w Lidze Okręgowej. Z Tomaszem Wojdyną rozmawia Paweł Choim.

– W ostatnim spotkaniu ligowym 
(9 czerwca) wysoko wygraliście 
aż 6:1 z Mazurem II Karczew. 
Proszę o krótkie zrelacjonowanie 
tego meczu?
– Szczerze powiedziawszy, to by-
łem sam zaskoczony tak wysokim 
wynikiem, ponieważ w tej rundzie 
drużyna z Karczewa prezentowała 
się bardzo dobrze. Myślę , że na wynik 
spotkania miała też wpływ zmiana 
taktyki, w której postawiliśmy na 
obronę i kontratak, a także ambicja 
chłopaków.
– W jakim elemencie gry spisywa-
liście się najlepiej?
– Tak jak już mówiłem wcześniej: 
obrona i gra z kontrataku.
– Wydaje się, że takie zwycięstwo 
powinno podbudować zespół, bio-
rą pod uwagę fakt, że w ostatnim 
czasie różnie Wam się wiodło w 
rozgrywkach ligowych. W rundzie 
wiosennej wywalczyliście trzy 
zwycięstwa, trzy razy zremisowa-
liście i doznaliście osiem porażek. 
Jak Pan uważa?
– Myślę, że wiary w swoje umiejęt-

ności nie straciliśmy nigdy -  jedynie 
brakowało przełamania, które nastą-
piło w tym spotkaniu. Co do słabej 
rundy, a może i sezonu, długo można 
było by opowiadać .

Borykamy się z problemami kadro-
wymi. Odeszło z naszej drużyny w 
ciągu trzech lat około 15 zawodników. 
W kadrze zespołu zostało 19 chło-

paków. Zdarzyły się trzy poważne  
kontuzje, które wyeliminowały dwóch 
zawodników na całą rundę i jednego 
na pół rundy. Dwóch zawodników 
zrezygnowało w trakcie sezonu, więc 

zostało nas 14 na polu walki. I tak od 
sześciu kolejek gramy w składzie 
od 12 do 14 zawodników na mecz, 
starając się walczyć o punkty. 

– W ramach ostatniej kolejki (16 
czerwca) zmierzycie się na wyjeź-
dzie z Bugiem II Wyszków. Proszę 
o prognozy, przewidywania na to 
ostatnie w tym sezonie spotkanie? 
– Chodź utrzymanie mamy zapew-
nione, chcemy jeszcze powalczyć o 
10. lokatę.
– Sezon niemalże dobiegł końca. 
Przed Wami pozostała ostatnia 
kolejka. Proszę o podsumowanie 
sezonu (miejsce w tabeli, bilans 
itd.)?
– Był to bardzo ciężki sezon ze względu 
na problemy kadrowe, więc podwójnie 
się cieszymy z utrzymania Ligi Okrę-
gowej w Tłuszczu.
– Jakie macie plany na przyszłość? 
Jak będzie wyglądał okres przygo-
towawczy, czy można snuć jakieś 
przypuszczenia odnośnie następ-
nego sezonu?
– Ciężko snuć plany na przyszłość nie 
mając odpowiedniej kadry na następny 
sezon, a po drugie zbliżają się wybory 
władz klubowych na kolejną kadencję, 
więc zobaczymy co przyniesie przy-
szłość.

– Był to bardzo ciężki sezon 
ze względu na problemy 
kadrowe, więc podwójnie 
się cieszymy z utrzymania 
Ligi Okręgowej w Tłuszczu. 
(...) Ciężko snuć plany na 
przyszłość nie mając odpo-
wiedniej kadry na następny 
sezon. Zbliżają się wybory 
władz klubowych i zobaczy-
my co przyniesie przyszłość- 
mówi Tomasz Wojdyna.

– Sport towarzyszy mi przez  
całe życie począwszy od trenowania 

gry w piłkę nożną jako zawodnik, 
potem jako trener, następnie całe 
pięć lat na studiach warszawskie-

go AWF i tak do tej pory. Sport 
sprawia mi radość dlatego też 
postanowiłem aby tą radością 

dzielić się i „zarażać” innych 
– mówi Jakub Szcześniak
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XII Międzynarodowy  
Wielobój Strzelecki o Puchar 
Ministra Obrony Narodowej

W dniu 26 maja na strzelnicach I Warszawskiej Brygady Pancernej im. T. Kościuszki odbył się XII MWS pod honorowym 
patronatem Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. Rywalizowano w dziesięciu konkurencjach: dziewięciu 
strzeleckich z pistoletów (Glock, BRS, P83, CZ P-09), karabinów (MSBS Grot, RKM, S&W, AK), strzelby gładkolufowej 
(Benelli) i rzucie granatem. Główny mecenas zawodów Fabryka Broni Radom udostępniła karabin MSBS Grot, który 
stał się jedną z głównych atrakcji zawodów. Gośćmi specjalnymi największych zawodów strzeleckich w kraju, byli 
żołnierze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii z Wielonarodowej Dywizji NATO – eFP stacjonujący w Polsce.

Po oficjalnym przywitaniu za-
wodników przez prezesa SBS Salwa 
Andrzeja Domańskiego, odczytaniu 
listu od Ministra Obrony Narodowej 
przez Piotra Szulca, przedstawieniu 
zasad bezpieczeństwa przez przedsta-
wiciela Polskiego Związku Strzelectwa 
Sportowego Adama Murawskiego, 
304 strzelców z Polski, Czech, Sło-
wacji, Estonii, Grecji, Litwy i Włoch 
rozpoczęło rywalizację w deszczowej 
i burzowej aurze. 

Po całodziennych zmaganiach ze 
sprzętem, przeciwnikami i pogodą, 
najlepszą drużyną okazał się Snajper 
Garwolin w składzie: Bondel Wiesław, 
Paziewski Sławomir, Kęsik Marek, 
Marciniak Paweł. Ten doświadczony 
zespół pokonał Sekcję Strzelecką 
Fundacji Szturman i Polskie Stowa-
rzyszenie Kolekcjonerów Broni Palnej 

i Strzelectwa Sportowego (zwycięzcę 
zawodów w latach 2016 i 2017). Najlep-
sza drużyna Salwy Wołomin w składzie: 
Michał Kacprzak, Michał Frąckiewicz, 
Sebastian Rawiński i Piotr Gawryś 
zajęła wysokie ósme miejsce.

W klasyfikacji drużyn zagranicz-
nych najlepszym okazał się TEAM 
5.11 Tactical (USA) w międzynaro-
dowym składzie: Jatczak Paweł, Sulga 
Marius, Anastasiou Ioannis, Iachetti 
Marco.

Najlepszym strzelcem XII MWS 
został Grzegorz Orłowski z PSKB-
PISS2 (730 pkt), przed Albertem 
Piórkowskim (PSKBPISS1 – 701 pkt) 
i Tomaszem Pawlikiem z Iglicy Bełcha-
tów (700 pkt). W kategorii MSBS Grot 
najlepszy okazał się zawodnik SBS Sal-
wa Wołomin, Jacek Skuczyński, który 
z wynikiem 89/100 pkt wygrał rywali-

zację. Pierwsze miejsce w strzelaniu z 
karabinka S&W zdobył zawodnik SBS 
Salwa, Sebastian Rawiński.

W klasyfikacji indywidualnej kobiet 
z bardzo dobrym rezultatem 634 pkt, 
pierwsze miejsce zdobyła Anna Ploch 
(ZALA Mińsk Mazowiecki) przed 
Magdaleną Kaczkowską (Snajper Gar-
wolin – 617 pkt) i Ticha Sunshine (KVZ 
Tachov – 601 pkt). W konkurencji rzut 
granatem niemałą sensację sprawiła 
dyrektor OSiR „Huragan” w Wołominie 
Bożena Matusiak, która wygrała konku-
rencję trafiając trzy z pięciu prób.

Uroczyste zakończenie i wręcze-
nie nagród (w każdej konkurencji 
indywidualnej była do zdobycia broń) 
odbyło się w kasynie Akademii Sztuki 
Wojennej w Rembertowie a puchary i 
medale wręczali: dyrektor gabinetu po-
litycznego Ministra Obrony Narodowej 

Łukasz Kudlicki, dyrektor OSiR Hu-
ragan w Wołominie Bożena Matusiak, 
sponsorzy i prezes SBS Salwa Andrzej 
Domański. 

Współorganizatorzy XII MWS: 
Ministerstwo Obrony Narodowej, I 
Warszawska Brygada Pancerna im. 
T. Kościuszki, OSiR „Huragan” w 
Wołominie.

Sponsorzy zawodów: Fabryka Broni 
Radom, Incorsa, Top Gun, FAM Pionki, 
Kaliber, HYUNDAI Kobyłka, BUOS, 
5.11 Tactical, HELIKON-TEX, PRO-
GRES Broń, Leszek Wyszyński, MT 
Invest Developer - Marek Nasiłowski, 
WW Invesment, Art-Bud, KTJ Kolor 
– Brunox, PROMGAZ, PP2, MBM 
Meat Food.

Patroni medialni: TVP3, Polska 
Zbrojna, Życie Powiatu na Mazowszu, 
Radio Fama.

Zawodnicy strzelali z różnego rodzaju broni Która kategoria okazała się trudniejsza?




