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Sukces reprezentantów 
Kobyłki trenujących pod 
okiem Piotra Szyma-
nowskiego (na zdjęciu) 
i Jarosława Wołosowicza 
nie jest przypadkowy. 
Jest to efekt wieloletniej, 
ciężkiej pracy, obarczonej 
wieloma wyrzeczeniami  
i stresami. (...) Żeby być goto-

wym na taki sukces trzeba 
od lat być w czołówce 

krajowej. >> str. 6
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Adamus

Agnieszka  
Szyszkowska

A o co chodzi  
w Zagościńcu?

– Inwestycja ma się dobrze. Mieszkania 
powstały i zostały sprzedane, będzie 

realizowany kolejny etap a jesienią prze-
prowadzamy się do 500 metrowej biblio-

teki, która do tej pory mieści się  
w skromnych warunkach - mówi Piotr 

Grubek, wiceburmistrz Kobyłki >> str. 3
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Siatkarze 
Trójki Kobyłka  
wicemistrzem 
Polski!

Kobyłka Dom 
ma się  
całkiem dobrze
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SUPER SZYBKI INTERNET
SPRAWDŹ JUŻ DZIŚ!

tel. 730 011 070

– Pełnię funkcję po 
od 1 lipca 2017 roku i kulisy 

budowy i rozbudowy szkoły znam  
z dokumentacji i przekazów ust-
nych od byłej dyrektor Jolanty Ra-
sińskiej jak też od rodziców dzieci, 
pracowników szkoły, radnych: 
Edyty Babickiej i Marka Górskie-
go, czy wreszcie z bezpośrednie-
go uczestnictwa w spotkaniach 
Rady Sołeckiej w Zagościńcu, na 
które jestem zapraszana – mówi 
dyrektor szkoły Agnieszka Kordy-
zon-Andrzejewska >> str. 3



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

ogłoszenia2 12 lipca 2018

Przed czym chroni mechanizm 
podzielonej płatności?

O nowej rzeczywistości w płatnościach z kont firmowych rozmawiamy z Pawłem Żółtkiem – 
właścicielem biura rachunkowego z Kobyłki

– Mamy już prawie połowę 
lipca i wielu przedsiębiorców 
spotkało się już z podzieloną 
płatnością.
– Tak, początek lipca przyniósł na-
szym przedsiębiorcom prawdziwą 
nowość. 
– Pod koniec czerwca rozma-
wialiśmy przecież o podzielonej 
płatności dlaczego dziś znów 
wracamy do tematu?
– Wracamy, bo temat jest nowy dla 
wszystkich. Już w poniedziałek 2 
lipca, dzwonili do nas nasi klienci, 
którzy robili przelewy swoim kon-
trahentom i dopytywali nas 
o nowy format polecenia 
przelewu w swoim banku.
– Nowy format polecenia 
przelewu?
– No tak. Dla kont fir-
mowych pojawił się do-
datkowo nowy format 
przelewu. Jest to osob-
ne polecenie przele-
wu, które umożliwia 
zapłatę za fakturę 
z wykorzystaniem 
mechanizmu po-
dzielonej płatności.
– Na czym polega 
ta nowość?
– Technicznie polega 
to na tym, że w takim po-
leceniu przelewu musimy do-
datkowo podać kilka informacji, 
których dotychczas w tradycyj-
nym przelewie nie musieliśmy 
podawać. 
– A jakie to informacje kon-
kretnie?
– W przelewie uwzględniającym 
mechanizm podzielonej płat-

ności dodatkowo podajemy nu-
mer NIP naszego kontrahenta, 
kwotę podatku VAT oraz numer 
faktury VAT, za którą płacimy.
– Czy jest to obowiązkowe?
– To jest obowiązkowe jedynie 
wtedy, kiedy chcemy zapłacić 
naszemu dostawcy za wysta-
wioną przez niego fakturę, z 
uwzględnieniem mechanizmu 

podzielonej płatności. Jeśli 
chcemy zapłacić bez dzielenia 
płatności, to wtedy w tradycyj-
nym przelewie nie podajemy 
numeru NIP kontrahenta oraz 
kwoty podatku VAT z faktury, 
za którą płacimy.
– Czy warto robić przelewy z 
uwzględnieniem mechanizmu 
podzielonej płatności?
– Zapłata z wykorzystaniem me-
chanizmu podzielonej płatności 
może ochronić przedsiębiorcę 
przed wplątaniem w karuzelę 

vatowską i związaną z tym 
odpowiedzialnością, 

przede wszystkim 
f i n a n s o w ą .  Z 

pewnością warto dokonywać za-
płaty z wykorzystaniem mecha-
nizmu podzielonej płatności, je-
śli mamy do czynienia z nowym, 
nieznanym nam kontrahentem. 
Dodam jeszcze, że w pewnych 
okolicznościach może pojawić 
się sytuacja, że przedsiębiorca 
po prostu zacznie dokonywać 
zapłaty za swoje zobowiązania 

z uwzględnieniem mechanizmu 
podzielonej płatności.
– Kiedy to może nastąpić?
– Przedsiębiorca bardzo szybko 
zorientuje się, że jeśli zapłatę za 
swoje towary i usługi otrzymuje 
jako podzieloną płatność to 
do dyspozycji na regulowanie 
swoich własnych zobowiązań 
pozostanie mu wyłącznie kwota 
netto na rachunku podstawo-
wym oraz kwota podatku na 
rachunku VAT. Siłą rzeczy sam 
zacznie płacić z wykorzystaniem 
mechanizmu podzielonej płat-
ności, aby rozsądnie gospoda-
rować swoją własną płynnością 
finansową.

 – Przedsiębiorca bardzo  
szybko zorientuje się,  

że jeśli zapłatę za swoje  
towary i usługi otrzymuje jako podzie-
loną płatność to do dyspozycji na re-
gulowanie swoich własnych zobowią-
zań pozostanie mu wyłącznie kwota 

netto na rachunku podstawowym 
oraz kwota podatku na rachunku 
VAT – mówi Paweł Żółtek z Biura 

Rachunkowego w Kobyłce

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

OSIEDLE PROMIENNA 
W MARKACH

BIURO SPRZEDAŻY MIESZKAŃ UL. PROMIENNA 33b/2 05-270 MARKI tel. 532 851 110
www.mazoviadevelopment.pl

Logo Mazovia Development

Przyjdź i poznaj ofertę 
gotowych mieszkań!

Promienna I - ostatnie mieszkania
Promienna III - w budowie

– Mamy już prawie połowę 
lipca i wielu przedsiębiorców 
spotkało się już z podzieloną 

– Tak, początek lipca przyniósł na-
szym przedsiębiorcom prawdziwą 

– Pod koniec czerwca rozma-
wialiśmy przecież o podzielonej 
płatności dlaczego dziś znów 
wracamy do tematu?
– Wracamy, bo temat jest nowy dla 
wszystkich. Już w poniedziałek 2 
lipca, dzwonili do nas nasi klienci, 
którzy robili przelewy swoim kon-
trahentom i dopytywali nas 
o nowy format polecenia 
przelewu w swoim banku.
– Nowy format polecenia 

– No tak. Dla kont fir-
mowych pojawił się do-
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płatności, to wtedy w tradycyj
nym przelewie nie podajemy 
numeru NIP kontrahenta oraz 
kwoty podatku VAT z faktury, 
za którą płacimy.
– Czy warto robić przelewy z 
uwzględnieniem mechanizmu 
podzielonej płatności?
– Zapłata z wykorzystaniem me
chanizmu podzielonej płatności 
może ochronić przedsiębiorcę 
przed wplątaniem w karuzelę 

vatowską i związaną z tym 
odpowiedzialnością, 

przede wszystkim 
f i n a n s o w ą .  Z 

towary i usługi otrzymuje jako podzie
INFORMACJA  O  WYWIESZENIU  WYKAZU
Burmistrz Miasta Marki działając na podstawie art. 35 
ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 
21 sierpnia 1997r, (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. 
zm.) podaje do publicznej wiadomości informację  
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Zakładzie Usług 
Komunalnych w Markach na okres 21 dni tj. od dnia 
6 lipca  2018 roku do dnia 26 lipca 2018 roku wyka-
zu nieruchomości przeznaczonych do najmu oraz do                     
dzierżawy w trybie bezprzetargowym na terenie Gminy 
Miasta Marki.

Szczegółowe informacje można uzyskać 
w Zakładzie Usług Komunalnych w Markach 

pok. nr 1, tel. 22 781 33 73
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 Zdrowe, ale ...
Edward M. Urbanowski

Śmiertelna choroba trzody chlewnej, zwana afrykańskim pomorem 
świń (ASF), od czterech lat jest obecna w granicach Polski. Trafiła do nas  
z Białorusi za sprawą dzików, które nie zważając na graniczne kordony, 
wkroczyły na Podlasie, Warmię i Mazury, Mazowsze, a teraz i na Lu-
belszczyznę. Ta choroba jest w wyjątkowo groźna dla świń. W ciągu kilku 
dni wymiera całe zarażone pogłowie! Jedynym wyjściem dla zatrzymania 
epidemii jest zabicie zagrożonego stada i jego utylizacja oraz zakaz 
dalszej hodowli na tym terenie przez kilka lat. Wiąże się to z ogromnymi 
stratami rolników, ale też i wydatkami państwa, które jest zobligowane 
do zrefundowania w jakiejś części strat hodowcom. Tak mówią przepisy. 
Ale nadeszła era rządów Prawa i Sprawiedliwości … .

Aby ograniczyć straty hodowców, minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel  
w 2016 roku zmienił prawo. Zarządził, że mięso należy ugotować! Wów-
czas potencjalnie obecny w mięsie wirus ASF ginie i produkt staje się 
bezpieczny dla ludzi. Rozporządzenie ministra Jurgiela nosi tytuł: - w 
sprawie określenia sposobu postępowania z surowcami, które nie mogą 
być wykorzystywane do produkcji produktów mięsnych(!). Wynika z niego, 
że dotychczasowe przepisy ulegają zmianie i niedopuszczany wcześniej 
surowiec do produkcji żywności jednak 
może być już wykorzystany. Tym sposo-
bem, problem z niechcianymi przez cały 
świat świniami został rozwiązany!

Minister zwrócił się do 16 firm mię-
snych o podjęcie przerobu tego mięsa. 
Wszystkie odmówiły, ale gdy zagwaran-
tował przedsiębiorstwom anonimowość 
ruszyła masowa produkcja konserw: 
przysmaku śniadaniowego, konserwy tu-
rystycznej, konserwy tyrolskiej, mielonki 
wieprzowej i pasztetu wieprzowego. 
Produkty te trafiły na rynek już w 2017 
roku. Markety twierdzą, że odmówiły 
zakupu tych produktów. Lecz o innych 
przedsiębiorstwach handlowych nic nie 
wiadomo czy nie kupują tych konserw 
od producentów i nie wprowadzają ich 
do sprzedaży detalicznej. Jedno jest pewne, nabywcami tych wyrobów 
są państwowe instytucje zajmujące się zbiorowym żywieniem, jak np. 
wojsko czy służba więzienna.

Minister rolnictwa zawarł w tej sprawie tajne porozumienie z mini-
strem Macierewiczem, w którym to w transakcjach zakupu zaopatrzenia 
dla wojska, pierwszeństwo miały mieć produkty z surowca pochodzącego 
ze stref świńskiego pomoru. MON nie potwierdza tego faktu, powołując 
się na tajemnicę państwową. Lecz wiadomo, że skupuje te konserwy 
Agencja Rezerw Materiałowych odpowiedzialna za gromadzenie zapasów 
strategicznych.

Ministerstwo rolnictwa: - Mięso od tych świń jest przerabiane na produkty, 
przy zastosowaniu różnych metod jego obróbki, takich jak obróbka cieplna  
w hermetycznie zamkniętym opakowaniu tj. produkcja konserw zawie-
rających w swoim składzie takie mięso. Obróbka termiczna w wysokiej 
temperaturze daje całkowitą gwarancję bezpieczeństwa produktu, tym 
bardziej, że wirus ASF nie jest groźny dla ludzi.

Zakłady mięsne „Sokołów”, jeden z producentów konserw, tych 
konserw: - Do zakładów trafiają wyłącznie zwierzęta zdrowe. Nie ma 
możliwości, aby zakażone zwierzę trafiło do zakładu oraz zakażony su-
rowiec został przetworzony.

Skoro jest tak dobrze, to dlaczego na opakowaniu producenci nie 
zamieszczają stosownej informacji, tak na wszelki wypadek?

Aby ograniczyć straty ho-
dowców, spowodowane ASF, 

minister rolnictwa Krzysztof 
Jurgiel w 2016 r. zmienił 

prawo. Zarządził, że mięso 
należy ugotować! Wówczas 

potencjalnie obecny w mięsie 
wirus ASF ginie i produkt 

staje się bezpieczny dla ludzi. 
Rozporządzenie nosi tytuł: - 

 w sprawie określenia 
sposobu postępowania z su-

rowcami, które nie mogą być 
wykorzystywane do produkcji 

produktów mięsnych(!)

W dniu wczorajszym (11 lip-
ca) odbyłam kilka równie intere-
sujących co i intrygujących roz-
mów. Grubo przed południem 
odebrałam telefon z pretensjami 
od osoby aktywnej w lokalnym 
samorządzie. Choć trudno było 
zachować spokój podczas tej roz-
mowy to wysłuchałam z uwagą co 
moja rozmówczyni miała mi do 
zakomunikowania.

Gdy trochę ochłonęłam się-
gnęłam do źródła czyli jednego 
z tekstów jaki w ostatnim czasie 
napisałam. Wykonałam kilka 
głębszych wdechów i… zadzwo-
niłam do mojej rozmówczyni 
sprzed kilku godzin próbując 
na spokojnie przeanalizować 
treść zawartą w spornym arty-
kule. Chyba nie do końca byłam 
przekonywująca. Miałam jednak 
nadzieję, że na tym nie zakończy 
się nasza – zawarta telefonicznie 
– znajomość. Nie zawiodłam 
się.

Po pewnym czasie odebrałam 
ponownie telefon od tej samej 
osoby już w zupełnie innym 
tonie. Moja rozmówczyni spraw-
dziła informacje w które nie do 
końca wierzyła i chyba przyznała 
mi rację. W każdym bądź razie 
umówiłyśmy się na rozmowę 
po przerwie urlopowej z czego 
zapewne powstanie kolejny ma-
teriał do „Życia”. Taką obietnicę 
złożyłam.

Dlaczego o tym piszę? Bo to 
dziś rzadkość, żeby ktoś potrafił 
zadzwonić i powiedzieć kilka 
miłych słów po wcześniejszej 
awanturze. Takie zachowanie przy-
wraca jednak wiarę w to, że wśród 
działaczy ocierających się o lokalną 
politykę można trafić również na 
ludzi przyzwoitych. Ten przykład 
pokazuje też, że warto ze sobą 
rozmawiać. Warto w spokojnym 
duchu argumentować swoje racje 
bo tylko to daje szansę i nadzieję 
na porozumienie.

Jeśli się zastanawiacie dlaczego 
nie napisałam o co i o kogo chodzi – 
to spieszę wyjaśnić – życzę zarów-
no tej osobie jak i sobie spokojnego 
lata a do tematu wrócę z wielką 
ochotą w połowie sierpnia.

Tymczasem życzę wszystkim 
naszym Czytelnikom udanych 
urlopów.

(...) odebrałam ponownie 
telefon od tej samej osoby już 
w zupełnie innym tonie. Moja 
rozmówczyni sprawdziła infor-
macje w które nie do końca 
wierzyła i chyba przyznała mi 
rację. W każdym bądź razie 
umówiłyśmy się na rozmowę 
po przerwie urlopowej z czego 
zapewne powstanie kolejny 
materiał do „Życia”. Taką 
obietnicę złożyłam.

A o co chodzi w Zagościńcu?
Na wniosek burmistrza Wołomina w ub. roku Rada Miejska podjęła decyzję o rozbudowie Szkoły Podstawowej w Zagościń-
cu. Choć szkoła liczy niespełna 10 lat, to można powiedzieć, że od dawna dosłownie „pęka w szwach”.  Wprawdzoe roz-
budowa szkoły dopiero startuje pojawiają się „twórcy” sukcesu, co wywołuje publiczna dyskusję i niemałe zdziwienie.

– Jestem nowym dyrektorem. Peł-
nię funkcję po wygranym konkursie 
od 1 lipca 2017 roku i kulisy budowy i 
rozbudowy szkoły znam jedynie z doku-
mentacji i przekazów ustnych od byłej, 
wieloletniej dyrektor Jolanty Rasińskiej 
jak też od rodziców dzieci, pracowników 
szkoły, radnych Edyty Babickiej i Marka 
Górskiego czy wreszcie z bezpośred-
niego uczestnictwa w spotkaniach 
Rady Sołeckiej w Zagościńcu, na które 
jestem zapraszana od chwili objęcia 
stanowiska i  we wszystkich uczestni-
cze. Wiem, że szkołę budowano dla 180 
dzieci (wówczas uczyło się w niej 100 
uczniów). Tymczasem po wakacjach 
będzie się tu uczyło około 400 dzieci, 
co spowoduje konieczność pracy na 
dwie zmiany – mówi dyrektor szkoły 
Agnieszka Kordyzon-Andrzejewska.

- Wiem, że oboje radni od dawna 
zabiegają o poprawę warunków na-
uczania. Na początku września odbyło 
się spotkanie, w którym uczestniczyłam 
już jako dyrektor szkoły, z naczelnik Wy-
działu Inwestycji Bożeną Kucharczyk i 
radnego Marka Górskiego; spotkania 
robocze z projektantem z którym 
omawiana była koncepcja schematu 
funkcjonalno-użytkowego planowane-
go do budowy skrzydła szkoły. Wspólnie 
określiliśmy wówczas nasze potrzeby. 
Kolejne spotkania odbywały się rów-
nież w urzędzie miasta. W ich efekcie 
powstała dokumentacja projektowa w 
oparciu o którą ogłoszono przetarg na 
wykonawcę rozbudowy szkoły – opo-
wiada nasza rozmówczyni.

I przetarg nie został rozstrzygnięty. 
Kolejny jest w trakcie. Mieszkańcy 
Zagościńca z dużym zdziwieniem 
przyjęli oświadczenia i podziękowania, 
które od jakiegoś czasu pojawiają się na 
lamach lokalnych mediów ze zdjęciem 
Beaty Gomze – jednej z mieszkanek 
Zagościńca. – Wiem, że pojawiła się też 
taka informacja odnosząca się do dzia-

łań Komitety inicjującego rozbudowę 
szkoły. Nie jest mi jednak nic wiadome 
na temat aktywności w rozwój szkoły tej 
pani – podkreśla dyrektor Kordyzon-
Andrzejewska.

Publikacjami w mediach swojego 
zdziwienia nie kryje również Zbigniew 
Górski, sołtys Zagościńca. – Pani Beata 
Gomze po raz kolejny zamieściła 
oświadczenie na łamach prasy doty-
czące inwestycji w naszej miejscowości. 
Było już o remoncie ulicy 100 lecia 
jak też w sprawie rozbudowy Szkoły 
Podstawowej w Zagościńcu. A ja jako 
sołtys, chciałbym zapytać: - na jakim 
etapie angażowała się Pani w którąkol-
wiek z tych inwestycji. Z mojej wiedzy, 
opartej o spotkania wiejskie, wynika, 

że od czterech lat w żadnym spotkaniu 
Pani nie uczestniczyła. Nie wiem więc 
w imieniu jakiej grupy mieszkańców się 
Pani wypowiada? – pyta sołtys.

W dalszej rozmowie podkreśla 
on, że pomimo iż odbywały się różne 
spotkania władz miasta z mieszkań-
cami kilku ulic Zagościńca, w żadnym 
z nich wspomniana mieszkanka nie 
uczestniczyła.

- Odkąd sięgam pamięcią, jedy-
ną inwestycją, jaką Pani próbowała 
wspierać była budowa ronda im. Ks. 
Sylwestra Zycha, którego wykonanie 
pozostawia wiele do życzenia. Po odda-
niu do użytku wymagało ono wykonania 
odwodnienia, które to zostało dopiero w 
tym roku zrealizowane przez właściciela 

– czyli powiat wołomiński. Nadal jednak 
ogromna ilość wody spływa w kierun-
ku kościoła, co wręcz uniemożliwia 
korzystanie z chodnika bo samochody 
notorycznie ochlapują przechodniów. 
Pani sztandarowa inwestycja wykonana 
w pośpiechu przed poprzednimi wybo-
rami, choć potrzebna, to jej wykonanie 
pokazuje, że pośpiech nie popłaca  – 
punktuje sołtys.

Korzystając z okazji pozwolę sobie 
przypomnieć, że w ciągu ostatnich czte-
rech lat w naszej miejscowości zreali-
zowano: ulicę Mokrą z odwodnieniem 
i nakładką z kostki; ul. Rumiankową, 
Wrzosową, Letniskową  – asfalt; ul. 
Graniczną i Szkolną - chodnik. Za kwo-
tę 150 000,00 zł zakryto niebezpieczny 
rów w ulicy Kolejowej. Rozstrzygnięto 
przetarg na ul. Środkową, w przygo-
towaniu jest projekt ulicy Kolejowej i 
Piastowskiej. Wykonano kilka odcinków 
kanalizacji i połączenie wodociągiem 
Helenowa z Zagościńcem, około 600 
m wodociągu w ulicy Tramwajowej i 
ok. 300 m. w ulicy Matysiaków. Odbyło 
się spotkanie w gminie z mieszkańca-
mi ul. Tramwajowej ponieważ jest w 
przygotowaniu projekt budowy tejże 
ulicy. Różni mieszkańcy angażują się 
w realizację różnych inwestycji w 
naszej miejscowości, ale wśród nich 
nie zauważyłem Pani osoby. Pozwole 
sobie jednak przypomnieć, że kilka lat 
temu była Pani Przewodnicząca Rady 
Rodziców w naszej szkole i jedynie w 
tym czasie nie odbyła się u nas zabawa 
sylwestrowa, z której rokrocznie dochód 
przeznaczany jest na potrzeby dzieci 
naszej szkoły. Pytam więc – czemu 
ma służyć Pani ponowna aktywność 
prasowa, przypominająca tę sprzed 
czterech lat? Czy tylko chęcią ponow-
nego kandydowania do Rady Miejskiej 
w Wołominie? – pyta sołtys Zbigniew 
Górski.

Teresa Urbanowska

– Wiem, że szkołę  
budowano dla 180 dzieci 
(wówczas uczyło się  
w niej 100 uczniów).  
Tymczasem po wakacjach 
będzie się tu uczyło około 
400 dzieci, co spowoduje 
konieczność pracy na dwie 
zmiany – mówi  
dyrektor szkoły Agnieszka  
Kordyzon-Andrzejewska.

– Pani Beata Gomze po raz 
kolejny zamieściła oświad-

czenie na łamach prasy 
dotyczące inwestycji w naszej 

miejscowości. Było już o re-
moncie ulicy 100 lecia jak też 

w sprawie rozbudowy szkoły 
w Zagościńcu. Jako sołtys, 

chciałbym zapytać: - na jakim 
etapie angażowała się Pani w 
którąkolwiek z tych inwestycji - 

pyta Zbigniew Górski

– W tym roku dobiega III ka-
dencja burmistrza Roberta 
Roguskiego, ale też 12 lat 
współpracy obu Panów. Co, 
według Pańskiej oceny, można 
uznać za największy sukces 
tych wspólnie przepracowa-
nych lat?
- Z pewnością jest to praca z infra-
strukturą podziemną. Pomimo tego, że 
niektórzy mówili, że w tamtym okresie 
nic się w mieście nie działo, to właśnie 
ta infrastruktura podziemna była dla 
nas przez wiele lat najważniejsza, a 
szczególnie kanalizacja, której dziś 
mamy w mieście ponad 100 km a 
z czego korzysta kilkanaście tysięcy 
mieszkańców. Dzięki rozprowadzonej 
sieci, sukcesywnie budujemy również 
wodociąg.
– Zgadzam się, że infrastruktu-
ra to jeden z najważniejszych 
elementów w strategicznym 
inwestowaniu gminy. I faktycz-
nie jest to niewątpliwy sukces 
obu gmin, że inwestycję udało 
się w tak dużym zakresie zre-
alizować. Warto jednak przy-
pomnieć, że wchodziliście w 
przygotowany przetarg ale w 
dobie zwyżkujących szybko cen 
inwestycji zarówno po stronie 
materiałów jak i robocizny. 
Jako, wówczas młodzi i mało 
doświadczeni samorządowcy, 
wykonawcę wybraliście szybko, 
za to bardzo drogiego. Czy to 
się nie mści do dziś?
– Tu są głosy podzielone. Ale radzimy 
sobie z finansami w mieście. Wtedy, 
w 2007 roku, mieliśmy do czynienia 
z górką budowlaną. Ceny materiałów 
faktycznie poszły w górę, ceny robo-
cizny również. Według kosztorysów, 
projekt miał kosztować 50 milionów 
złotych, a kosztował 100 milionów. W 
tamtym okresie programowania nie 
było mowy o tym, aby rozliczać inwe-
stycję procentowo. Rozliczani byliśmy 
kwotowo i w związku z tym z budżetu 
gminy zamiast 10 milionów, do tej in-
westycji dołożyliśmy 60 milionów. Ale i 
tak, pragnę to podkreślić, miasto sobie 
z tym wyzwaniem poradziło. (więcej na 
ten temat w wywiadzie video na stronie 
www.zyciepw.pl). Były oczywiście dys-
kusje, czy ten projekt realizować, czy go 
zerwać, bo, przypomnę, był to projekt 
grupowy z Gminą Wołomin. Zapadła 
ostatecznie decyzja, że go realizuje-
my i tej decyzji nie żałujemy.
– Jednak inwestycją cał-
kowicie „Waszą” i naj-
bardziej spektakularnym 
osiągnięciem ostatnich 
czterech lat, jest chy-
ba budowa hali sporto-
wej. Obiekt, na który z 
zazdrością spoglądać 
mogą inni dyrektorzy. 
Czy miasto radzi sobie 

z jego utrzymaniem i kosztami 
eksploatacji?
– Też się zgodzę, że jest to duże 
osiągniecie dla naszej gminy.  Proszę 
zwrócić uwagę, że budowaliśmy wraz 
z halą również 10 sal dydaktycznych – 
czyli taką niewielką szkołę na około 400 
dzieci. Cały obiekt kosztował gminę 
ok. 13 milionów zł. z czego ok. 2 milio-
ny pochodziło dotacji od Ministerstwa 
Sportu i ok. 3,5 miliona pożyczki z 
NFOŚiGW z programu LEMUR 
(budynek spełnia normy energoosz-
czędne). Sam obiekt sportowy to 1000 
m2 powierzchnia areny o wysokości 
12,5 m co pozwala na rozgrywki na 

poziomie europejskim w siatkówkę czy 
piłkę ręczną. Ale trzeba pamiętać, że 
jest to obiekt przyszkolny i głównie ma 
służyć naszym dzieciom i młodzieży. 
Dodam też, że dzięki wdrożonym 
technologiom wytrzymujemy koszty 
jego eksploatacji. A i dzieje się w nim 
dużo ciekawych wydarzeń. Staramy 
się, aby nie było wolnych terminów.
– Skoro już jesteśmy przy oświa-
cie – reforma oświaty spowo-
dowała, że część rodziców i 
uczniów SP nr 1 po wakacjach 
rozpoczęło naukę w tymcza-
sowym budynku – zabrakło 
miejsca w głównym budynku 

szkoły. Czy ta prowizorka już 
tak pozostanie?
– Faktycznie zakładamy, że jest to pro-
wizorka. Decyzja, że trzeba budować 
czwartą lub nawet piątą szkołę w Ko-
byłce w zasadzie już zapadła. Reforma 
zaburzyła nasze pierwotne plany. Miało 
bowiem powstać miejskie gimnazjum 
a powstanie szkoła podstawowa.
– Kobyłka Dom - Wasze dziec-
ko i pierwsza w powiecie 
realizacja w PPP...
- Inwestycja ma się dobrze. Miesz-
kania powstały i zostały sprzedane, 

będzie realizowany kolejny etap a 
jesienią przeprowadzamy się do 
500 metrowej biblioteki, która do 
tej pory mieści się w skromnych 
warunkach
– Nie byłabym sobą, gdybym, 
kończąc naszą rozmowę, nie 
zapytała o plany wyborcze. 
Mówi się, że burmistrz Robert 
Roguski nie będzie ubiegał 
się o reelekcję. Awans Pana 
Wojciecha Reuta na stanowi-
sko wiceburmistrza powoduje 
spekulacje co do jego osoby. 
Czy wiadomo już kto będzie 
Waszym kandydatem?

– Wszystkie osoby „są w grze” i to 
zarówno te wymienione jak i te nie 
wymienione. Ale poczekajmy aż wybory 
zostaną ogłoszone.
– Czy wśród tych nie wymie-
nionych jest również Pańska 
osoba?
– Nie potwierdzę i nie zaprzeczę. 
Powtórzę – wszystkie nazwiska są w 
obiegu a decyzje ostateczne jeszcze 
nie zapadły. 
Zapraszamy również do obejrzenia peł-
nego wywiadu na stronie www.zyciepw.
pl w wersji video

Kobyłka Dom 
ma się  
całkiem dobrze

Dobiega końca trzecia  kadencja współpracy burmistrza Kobyłki Roberta 
Roguskiego z zastępcą Piotrem Grubkiem, do którego Teresa Urbanowska 
zwróciła się z prośbą o krótkie podsumowanie tej współpracy. Rozmawiano 
m.inn o budowie kanalizacji, oświacie i… nadchodzącej kampanii wyborczej.

– Sam obiekt sportowy przy ZS nr 3 to  
1000 m2 powierzchnia areny o wysokości  

12,5 m co pozwala na rozgrywki na poziomie 
europejskim w siatkówkę czy piłkę ręczną. 

(...) Decyzja, że trzeba budować czwartą lub 
nawet piątą szkołę w Kobyłce w zasadzie 

już zapadła. Reforma zaburzyła nasze 
pierwotne plany. Miało bowiem powstać 

miejskie gimnazjum a powstanie  
szkoła podstawowa – mówi Piotr  

Grubek, wiceburmistrz Kobyłki.

Warto  
rozmawiać

Teresa Urbanowska



4

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

28 czerwca 2018

W tym roku w dniach 24 lipca – 6 
sierpnia już po raz czwarty odbędzie się 
Ogólnopolski Plener Malarsko-Foto-
graficzny „Chrzęsne 2018”. Uczestni-
ków Pleneru będzie można w tym cza-
sie spotkać w wielu miejscach powiatu 
wołomińskiego. W Chrzęsnem będą 
oni obecni 25 lipca oraz 4 sierpnia zaś 
w niedzielę 5 sierpnia o godz. 12.00 kon-
cert w wykonaniu Małgorzaty Marczyk i 
Wojciecha Urbanowskiego rozpocznie 
tegoroczny wernisaż poplenerowy.  

Małgorzata Marczyk od 2014 roku 
nieprzerwanie współpracuje z Estradą 
Kameralną Filharmonii Narodowej.
Obecnie zatrudniona jest na Uniwersy-
tecie Muzycznym Fryderyka Chopina. 
Jest pianistką w klasie śpiewu solowego 
ad. dr Adama Zdunikowskiego we 
współpracy z  Zakładem Wokalistyki 
Wydziału Instrumentalno–Pedagogicz-
nego w Białymstoku. 

Wojciech Urbanowski, bas-baryton. 
Aktor teatru Pijana Sypialnia w latach 
2013-2017. Obecnie student drugiego 
roku studiów magisterskich w klasie 
ad. dr hab. Adama Zdunikowskiego na 
Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka 
Chopina. Laureat tegorocznego XIV 
Ogólnopolskiego Konkursu Moniusz-
kowskiego "Aria i pieśń wieczorna" w 
Białymstoku.

Muzycy nie po raz pierwszy uświet-
nią wernisaż w Chrzęsnem. W tym 
roku zaprezentują się słuchaczom 

z następującym programem:• Jerry 
Bock - Gdybym był bogaty, piosenka z 
musicalu Skrzypek na dachu • Mitch 
Leigh - Śnić sen, piosenka z musicalu 
Człowiek z La Manchy • Georges Bizet 
- Aria torreadora z opery Carmen • F. 

Chopin - Nokturn cis-moll op. pośm. 
(Fortepian solo ) • Stanisław Moniusz-
ko - Aria Skołuby z opery Straszny 
Dwór • Maurice Ravel - Chanson 
Romanesque, pieśń z cyklu Don Kichot 

do Dulcynei • Charles Gounod - Le 
veau d'or, aria Mefista z opery Faust • I. 
J. Paderewski – Krakowiak fantastyczny 
op. 14 nr 6 ( Fortepian solo) • Anton 
Rubinstein - Aria z opery Demon • 
Gieorgij Sviridov - pieśń z cyklu Peters-
burg • J. Paderewski – Menuet G-dur 
op. 14 nr (Fortepian solo) • Gioacchino 
Rossini - La calunia, aria o plotce z 
opery Cyrulik Sewilski.

Oprócz prac plenerowych w pa-
łacowych wnętrzach zaprezentowane 
będą dwie wystawy towarzyszące:  
• wystawa prac które powstały w trakcie 
dwóch projektów: realizowanego przez 
Mazowieckie Forum Biznesu, Nauki i 
Kultury projektu „Malujemy Wołomin” 
oraz realizowanego przy wsparciu finan-
sowym ze środków Gminy Wołomin, 
projektu „Namaluj z nami Wołomin” 
• wystawa indywidualna wycinanek 
Gabrieli Czarneckiej.

Plener organizowany jest przez 
Mazowieckie Forum Biznesu, Nauki 
i Kultury oraz Powiat Wołomiński i 
Pałac w Chrzęsnem. Koordynatorem 
projektu jest Teresa Urbanowska a 
tegorocznym Komisarzem Pleneru 
będzie mieszkanka Wołomina dr hab. 
Zdzisława Ludwiniak, prof. ASP.

Po wystawach, ustalona z powiatem 
część tegorocznych prac, zostanie prze-
kazana współorganizatorowi.

Istnieje również możliwość nabycia 
obrazów bezpośrednio od twórców.
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Małgorzata Marczyk  
od 2014 roku nieprzerwanie 
współpracuje z Estradą  
Kameralną Filharmonii Naro-
dowej. Obecnie zatrudniona 
jest na Uniwersytecie  
Muzycznym Fryderyka  
Chopina. Jest pianistką  
w klasie śpiewu solowego 
ad. dr Adama Zdunikowskie-
go w Białymstoku.

Wojciech Urbanowski, bas-
baryton. Aktor teatru  

Pijana Sypialnia w latach  
2013-2017. Obecnie stu-

dent drugiego roku studiów 
magisterskich w klasie ad. dr 
hab. Adama Zdunikowskiego 
na Uniwersytecie Muzycznym 

Fryderyka Chopina. Laureat  
XIV Ogólnopolskiego Konkur-

su Moniuszkowskiego

Wsparcie w wysokości po 
23 742 złotych otrzymają:  druhowie  
z Zabrańca, którzy przeprowadzą 
remont bramy garażowej oraz po-
sadzki garażu strażnicy, ochotnicy 
z Radzymina na remont instalacji 
elektrycznej i wentylacyjnej oraz 
pomieszczeń sanitarnych straż-
nicy oraz strażacy – ochotnicy  
z Dobczyna  (remont drzwi wjaz-
dowych oraz sanitariatów straż-
nicy). Druhowie ze Strachówki 
wyremontują tynki wewnętrzne 
i  instalację elektryczną strażnicy, 
ochotnicy z Jasienicy przeprowa-

dzą remont bram garażowych 
oraz boksu garażowego strażnicy, 
a w Wólce Sulejowskiej przepro-
wadzony zostanie remont dachu 
strażnicy OSP

Na Mazowszu jest blisko 
dwa tysiące jednostek OSP,  
w których aktywnie działa blisko 
75 tys. strażaków. Druhowie 
są świetnie przygotowani do 
wykonywania powierzonych im 
zadań. Dysponują coraz lep-
szym sprzętem strażackim,  
w tym nowoczesnymi samocho-
dami ratowniczo-gaśniczymi.  
Od lat samorząd Mazowsza 
wspiera ochotnicze straże po-
żarne.  Od 2006 r. do 2017 r. 

przekazał na zakup sprzętu i sa-
mochodów przeciwpożarowych 
ponad 71 mln zł. W tym czasie 
wsparcie otrzymało niemal 2995 
jednostek OSP. Pozwoliło to za-
kupić przeszło 500 samochodów 
pożarniczych, ponad 20 łodzi, 
a także ponad 150 zestawów 
ratownictwa technicznego lub 
medycznego.

W tym roku samorząd Ma-
zowsza zdecydował o urucho-
mieniu dodatkowego wsparcia dla 
mazowieckich OSP. 

Tym razem pieniądze 
trafią na remonty budynków 
strażnic OSP.  Dzięki 5 mln 
zł dotacji uda się zrealizować 
214 przedsięwzięć na terenie 
całego Mazowsza. Strażacy 
ochotnicy najczęściej aplikowali 
o środki na wymianę dachów 
strażnic, bram garażowych, a 
także drzwi i okien w budyn-
kach. OSP środki z budżetu 
Mazowsza przeznaczą również 
na nowe elewacje i posadzki, 
a także instalacje elektryczne  
i wentylacyjne. Maksymalna 
dotacja wyniosła 23 tys. zł.

Źródło: Samorząd Mazowiecki

są pieniądze na rem
onty

Strażacy ochotnicy są świetnie  
przygotowani do wykonywania  

powierzonych im zadań.

Już wkrótce strażacy ochotnicy ze Strachówki 
odnowią budynek remizy, a ochotnicy z Radzymina 
przeprowadzą remont instalacji elektrycznej i wen-
tylacyjnej oraz pomieszczeń sanitarnych strażnicy. 
Prace te będą możliwe, dzięki wsparciu z budżetu 
Mazowsza. Umowy na realizację projektów z sa-
morządowcami z Warszawy oraz okolicznych gmin 
podpisał wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Podpisanie umów  
na remonty strażnic OSP  
z Powiatu Wołomińskiego

Wołomińska cerkiew co 
roku, w dniu Świętych Apo-
stołów Piotra i Pawła obchodzi 
swoje święto. Wypada ono, we-
dług kalendarza juliańskiego,  
w dniu 12 lipca. Święto zaczyna się 
uroczystym nabożeństwem cało-
nocnego czuwania w przeddzień. 
Uroczysta, świąteczna, liturgia 
sprawowana jest dnia następnego 
rano. Ze względów praktycznych 
świętowanie jest przesunięte na 
najbliższy tej daty sobotni wieczór  
i niedzielę. W tym roku przypada 
na sobotę 14 i niedzielę 15 lipca.

Te g o -
roczne świę-
to ma wy-
miar szcze-
gólny, w 2018 
roku  Parafia 
o b c h o d z i 
jubileusz 80 
lecia istnienia 
tej cerkwi. W dniu 
Święta Parafialnego w 
1938 roku biskup Szymon (Iwa-
nowski) uroczyście poświęcił 
budynek domu parafialnego  
i znajdującą się w nim cerkiew. 
Od tamtej pory tu znajduje się 
siedziba wołomińskiej parafii. 

W trudnych czasach wojny,  
i powojennych, proboszczem 
był ks. Smolski. Od 1958 
r przez kolejnych 55 lat funk-

cję proboszcza sprawował  
ks. Włodzimierz Kuprianowicz. 
Od roku 2003 z wołomińskiej 
cerkwi, każdego 13 sierpnia, wy-
chodzi Piesza Pielgrzymka na 
Świętą Górę Grabarkę. 

Przez wiele lat cerkiew była 
prawie niewidoczna, o jej istnieniu 
nie wiedzieli nawet rodowici woło-
miniacy. Wraz z objęciem funkcji 
proboszcza prze ks. Michała Dmi-
truka, nastąpiły zmiany. Ożywiło 
się życie liturgiczne, Zmieniło się 
otoczenie. Po remontach, zdecy-
dowanie zmieniło swój wygląd. 

Ponieważ jest to parafia 
niewielka potrzebna jest czę-
sto pomoc z zewnątrz, zarówno 

materialna jak i liturgiczna. 
Wiele prac wykonano dzięki 

pomocy innych parafii. Po-
trzebna jest także pomoc 
w prowadzeniu śpiewu 
i czytań liturgicznych.  

W czasie na-
bożeństw śpie-

wa Małżonka 
ks. Michała, ma-

tuszka Magdalena 
Dmitruk, a pomagają 

Jej parafianki i znajomi
Co roku, w święcie para-

fialnym uczestniczą zaproszeni 
duchowni z Warszawy i Podlasia  
oraz liczne grono wołomińskich 
parafian i gości. 

W dniu Świętych Patronów 
wołomińskiej społeczności pra-
wosławnej złóżmy im najlepsze, 
szczere życzenia Mnohaja, mno-
haja Lita!

Wołomińska cerkiew 
w dniu Św. Aposto-
łów Piotra i Pawła 

obchodzi swoje 
święto. Według 

kalendarza 
juliańskiego,  

przypada 
ono  

12 lipca. 

Przy skrzyżowaniu ulicy Fieldorfa i Sportowej , vis a vis 
apteki, stoi budynek, nad wejściem do którego znajdu-
je się niewielka złocista kopułka z krzyżem prawosła-
wia wschodniego. To tu właśnie jest cerkiew.  

80 lecie  
wołomińskiej cerkwi

M
nohaja, m

nohaja Lita!

Dofinansowanie na remont 
dzwonnicy w Radzyminie

Są wizytówką wielu miejscowości i mogą pochwalić się długoletnią historią. Mazowieckie zabytki, a wśród 
nich także zabytkową dzwonnicę w Radzyminie czekają wielkie zmiany. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza  
przeprowadzone zostaną remonty oraz prace konserwatorskie i restauratorskie.  W środę, 4 lipca beneficjenci 
odebrali z rąk wicemarszałka Wiesława Raboszuka symboliczne czeki o łącznej wartości 730 tys. zł.

– To niezwykle istotne wsparcie, 
dzięki któremu nasze mazowieckie pe-
rełki architektury mają szansę cieszyć  
i zachwycać kolejne pokolenia. Wybra-
ne projekty dotyczą zarówno renowacji 
obiektów sakralnych, jak i dworków 
oraz zabytkowych parków – mówi wi-
cemarszałek Wiesław Raboszuk.

Wsparcie jest efektem ogłoszo-
nego przez samorząd województwa 
mazowieckiego w lutym br. naboru 
wniosków o dotacje na renowację 
budynków wpisanych do rejestru 
zabytków. W sumie do urzędu mar-
szałkowskiego wpłynęły 144 projekty, 
na łączną kwotę 21 mln zł. Każdy z 
nich zakładał przeprowadzenie robót 
budowalnych oraz prac konserwator-
skich i restauratorskich.

Podczas oceny komisja brała pod 
uwagę m.in. stan zachowania zabytku, 
jego wartość historyczną, artystyczną, 
kulturową i naukową, dostępność dla 
turystów oraz kosztorys prac. Spośród 
wszystkich złożonych propozycji osta-
tecznie do dofinansowania wybrano 67 

projektów na kwotę 5 mln zł. Wśród 
nich znalazła się zabytkowa dzwonni-
ca przy Kościele p.w. Przemienienia 
Pańskiego w Radzyminie, która uzy-
skała dofinansowanie w wysokości 
90 tys. zł;

O dotację mógł ubiegać się każdy, 
kto jest właścicielem bądź posiada-
czem zabytku wpisanego do rejestru 
lub posiada taki zabytek w trwałym 
zarządzie i posiada tytuł prawny do 
zabytku (wynikający z prawa wła-
sności, użytkowania wieczystego, 
trwałego zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zo-
bowiązaniowego). Ponadto wszystkie 
obiekty powinny znajdować się na 
terenie województwa mazowieckiego 
i być wpisane do rejestru zabytków. 
Wnioskodawcy mogli ubiegać się 
maksymalnie o 200 tys. zł.

Dotacje z budżetu Mazowsza 
będzie można przeznaczyć na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane. Za te środki będzie 
więc można m.in. sporządzać eksper-

tyzy techniczne i konserwatorskie, 
przeprowadzać badania konserwa-
torskie lub architektoniczne, opra-
cowywać dokumentację czy program 
prac konserwatorskich. Warto jednak 
pamiętać, że sporządzanie dokumen-
tacji, ekspertyz lub projektów może 
zostać dofinansowane z dotacji jedynie 
w przypadku, gdy stanowią część prac 
konserwatorskich, restauratorskich 
lub robót budowlanych, bądź wynikają  
z przeprowadzonych prac

Ponadto za środki z budżetu Ma-
zowsza będzie można zapłacić za 
wykonanie projektu budowlanego 
czy projektu odtworzenia kompozycji 
wnętrz. Wnioskujący mogą się również 
ubiegać o wsparcie na zabezpieczenie 
zabytków, w tym m.in. odnowienie 
lub całkowite odtworzenie tynków  
i okładzin architektonicznych okien, 
ościeżnic czy okiennic, a także ze-
wnętrznych odrzwi i drzwi, więźby 
dachowej czy pokrycia dachowego. 
Dotacje to również pieniądze na 
zakup materiałów konserwatorskich 
i budowlanych, niezbędnych do wy-
konania prac i robót przy zabytku. 
To również szansa na dofinasowanie 
do zakupu i montażu instalacji prze-
ciwwłamaniowej, przeciwpożarowej, 
odgromowej czy wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowej. Wsparcie będzie 
można również przeznaczyć na wyeks-
ponowanie istniejących, oryginalnych 
elementów zabytkowych parków lub 
ogrodów. Muszą być one jednak rów-
nież wpisane do rejestru zabytków

– To niezwykle istotne  
wsparcie, dzięki któremu 
nasze mazowieckie perełki 
architektury mają szansę 
cieszyć i zachwycać kolejne 
pokolenia. Wybrane projekty 
dotyczą zarówno renowacji 
obiektów sakralnych, jak 
i dworków oraz zabytkowych 
parków – mówi wicemarsza-
łek Wiesław Raboszuk.

Przez powiat wołomiński  
do Chrzęsnego

Mazowieckie Forum Biznesu, Nauki i Kultury we współpracy z Powiatem Wołomińskim i Pa-
łacem w Chrzęsnem zapraszają w niedzielę 5 sierpnia (godz. 12.00) na koncert w wykonaniu 
Małgorzaty Marczyk - fortepian i Wojciecha Urbanowskiego - śpiew, który rozpocznie wernisaż 
IV Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego „Chrzęsne 2018”.

Bezpieczne przejścia z WBO

Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych i obserwację  rozwiązań w innych miastach, 
w zeszłym roku w Wołomińskim Budżecie Obywatelskim zgłosiłem pod głosowanie projekt „Bezpieczeństwo to 
podstawa – bezpieczne przejścia dla pieszych”. Udało się uzyskać odpowiednią ilość głosów i właśnie zakończył się 
montaż aktywnych,  bezpiecznych przejść dla pieszych w lokalizacjach: Sasina/Gdyńska, Tęczowa/Bratnia i Kościelna 
przy pasażu na osiedlu Niepodległości. 

Aktywne przejścia to zsynchroni-
zowany system pulsujących świateł 
poziomych (aktywne punktowe ele-
menty odblaskowe, pługodporne). 
Pulsujące światła informują kierowcę 
o aktywności pieszego na przejściu 
gdy ten znajduje się w odległości 200 
m od nadjeżdżającego auta. Ma to 
szczególne znaczenie w przypadku 
złej widoczności, np. podczas opa-
dów deszczu lub śniegu. Umożliwia 
to kierowcy dostosowanie prędkości 
auta tak, aby pieszy mógł bezpiecz-
nie przejść przez przejście. System 
identyfikuje pieszego i aktywuje 
pulsujące światła w momencie, gdy 
pieszy zbliża się do przejścia. Bada-
nia pokazują, że kierowca szybciej 
reaguję na sygnały świetlne jeśli są 
one aktywowane ruchem pieszego, a 
nie świeca przez cały czas. Zaprogra-
mowane jest to tak, aby dostosować 
czas pulsowania świateł do czasu, 
który potrzebny jest pieszemu na 
przejście przez pasy. Kierowca infor-

mowany jest o aktywności pieszego 
tak długo, jak długo pieszy znajduje 
się na przejściu. Pulsujące światła 

gasną dopiero po zejściu pieszego 
z przejścia. W obecnej edycji Woło-
mińskiego Budżetu Obywatelskiego 

postanowiłem kontynuować ten 
projekt i zgłosiłem propozycję kolej-
nych przejść na drogach należących 
do Gminy.

Zdaję sobie sprawę, że naj-
bardziej niebezpieczne przejścia 
dla pieszych leżą na ulicach woje-
wództwa i powiatu, ale warunkiem 
zgłoszenia projektów w Budżecie 
Obywatelskim jest ich przynależność 
do Gminy Wołomin. 

Mam nadzieję,  że niezależnie 
od wyników głosowania, zarówno 
miasto jak i powiat, wprowadzą na 
stałe do budżetu, kwoty na podobne 
rozwiązania, które poprawiają bez-
pieczeństwo na przejściach dla pie-
szych.  Władze wojewódzkie również 
powinny wziąć takie rozwiązania pod 
uwagę, ponieważ akurat w naszym 
mieście to ulice wojewódzkie mają 
najbardziej niebezpieczne przejścia 
dla pieszych. 

Piotr Sikorski
Radny Rady Miejskiej

Aktywne przejścia to zsynchronizowany system pulsujących świateł poziomych
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W projekcie pn. „Podnie-
sienie poziomu czytelnictwa 
w Gminie Tłuszcz poprzez 
stworzenie warunków lokalo-
wych w Jarzębiej Łące” w ra-
mach Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa, Gmina 
Tłuszcz otrzymała dofinanso-
wanie w kwocie 390 150,00 zł. 
Całkowita wartość projektu 
wynosi 520 200,00 zł., a termin 
jego realizacji przewidziano na 
lata 2019-2020.

W ramach tego zadania 
pozyskany od PKP bu-
dynek dworca kolejo-
wego w Jarzębiej Łące 
uzyska nową funkcję 
- będzie się tam mie-
ściła filia Biblioteki 

Publicznej w Tłuszczu. Ist-
niejący od lat dwudziestych 
XX wieku budynek przejdzie 
całkowitą modernizację po-
legającą na wymianie dachu, 
elewacji, stolarki okiennej  
i drzwiowej, wymianie instalacji 
elektrycznej, instalacji sanitar-
nych, centralnego ogrzewania  
i wentylacji. Dzięki przebudo-
wie zostanie dostosowany do 
potrzeb osób niepełnospraw-
nych. W budynku zostaną 
zachowane elementy dworca 

kolejowego (rozkład jazdy, ele-
menty poczekalni). Połącze-
nie nowej funkcji użytkowej  
z dawnym budynkiem dworca 
pozwoli zachować jego zna-
czenie historyczne.

Jeszcze większą kwotą 
dofinansowania mogą po-
chwalić się Ząbki, Miasto 
otrzymało z budżetu pań-

stwa dotację w wysokości 1 
500 000 zł. na miasteczko 
Ruchu Drogowego wraz z 
placem manewrowym do 
nauki jazdy i funkcją parkingu 
publicznego. Umowę w tej 
sprawie podpisali 5 lipca br.  
Zdzisław Sipiera, Wojewoda 
Mazowiecki i burmistrz Zą-
bek Robert Perkowski.

– Środki z budżetu pań-
stwa objęte ustawą budże-
tową na rok 2018 w części 
dotyczącej województwa ma-
zowieckiego pozwoliły na wy-
gospodarowanie środków na 
realizację projektów społecz-
nie ważnych, dla codziennego 
funkcjonowania mieszkańców 
Mazowsza – podsumował 
Zdzisław Sipiera, Wojewoda 
Mazowiecki.

Umowę w spra-
wie utworzenia 
w Ząbkach mia-
steczka Ruchu Dro-
gowego podpisali  
5 lipca br. Zdzisław 
Sipiera, Wojewoda 
Mazowiecki  
i Robert Perkowski, 
burmistrz Ząbek.

Miasto Ząbki otrzymało dotację na utworzenie mia-
steczka Ruchu Drogowego, a Gmina Tłuszcz uzyskała 
dofinansowanie dla Biblioteki w Jarzębiej Łące.

Kolejne  
dofinansowania dla 
Ząbek i Tłuszcza

kolejne dotacje dla Ząbek i Tłuszcza

W piątek 6 lipca w osie-
dlowym Klubie przy ulicy 
Prądzyńskiego w Wołominie 
odbyła się wspólna wystawa 
prac wykonanych przez dwie 
grupy (z trzech biorących 
udział w projekcie). Wystawę 
zorganizowało Koło Emery-
tów i Rencistów w Wołominie 
działające przy Trampie.

- Cie- szymy 

się bardzo, że mogliśmy wziąć 
udział w tym projekcie. Nie-
którzy z nas nigdy wcześniej 
nawet nie myśleli, że potrafią 
malować, zdobić porcelaną, 
zmienić wygląd bluzki po-
przez namalowanie na niej 
jakiegoś ciekawego ornamen-
tu. Poznaliśmy nowe techniki, 
które możemy wykorzystywać 
w trakcie opieki nad wnukami 
– mówiła prezes Koła Celina 
Subda.

W niezwykle sympatycznej 
atmosferze spotkania zapew-
nionej przez organizatorów 
dobrze czyli się również 

przedstawiciele kolejnej grupy 
uczestników projektu – człon-
kowie wołomińskiej Fundacji 
Osób Niepełnosprawnych 
Arka.  

Arkowicze na warsztatach 
prowadzonych przez instruk-
torki z Pracowni Artystycznych 
Wyzwań (PAW) Mazowiec-
kiego Forum Biznesu, Nauki 
i Kultury pisali ikony, filcowali 
z wełny i wspólnie poszukiwali 
technik pozwalających na od-

krywanie zamiłowań i ta-
lentów. – To było dla nas 
niesamowite przeżycie 
– podkreślał Arkadiusz 

Rychta, prezes wołomińskiej 
„Arki”, który w trakcie warsz-
tatów samodzielnie napisał 
swoją pierwsza ikonę. – Chce-
my więcej – mówili uczestnicy 
projektu a kolejni członkowie 
obu grup deklarowali wolę 
udziału w podobnych zaję-
ciach po wakacjach. Projekt 
zakończył się 6 lipca. Ale Ar-
kowicze zaprosili instruktorki 
na spotkanie przy herbacie, 
które odbyło się w środę 11 
lipca. Były wspólne zdjęcia i 
serdeczne rozmowy.  red

– To było dla 
nas niesamowite 
przeżycie – pod-

kreślał Arkadiusz 
Rychta, prezes 

wołomińskiej „Arki”, 
który w trakcie warsz-

tatów samodzielnie 
napisał pierwsza ikonę. 

– Warto dać szansę sobie samemu na poznawanie no-
wych rzeczy i nabywanie nowych umiejętności. Warto 
też wrócić do swoich marzeń i zacząć je spełniać 
– takie wnioski płyną z zakończonego kilka dni temu 
projektu „ArtPiątki dla każdego”, który koordynowałam 
przez kilka tygodni – mówi Teresa Urbanowska.

Daj szansę  
swoim marzeniom

ArtPiątki dla każdego

Militarny Piknik w Ząbkach

23 czerwca odbył się w Ząbkach Militarny Piknik Rodzinny z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległo-
ści.  Wolna i niepodległa Polska jest niekwestionowaną wartością wspólną Polaków. Odzyskanie niepodległości 
w 1918 roku i proces jej ugruntowania są wydarzeniami, które wyzwalają w Polakach poczucie dumy, jedności, 
koncentrują uwagę na dobru wspólnym i inspirują do ambitnego myślenia o przyszłości naszego kraju.

W świętowanie jubileuszu 100- 
lecia odzyskania przez Polskę niepod-
ległości organizując m. in. "Militarny 
Piknik Rodzinny" włączyło się Miasto 
Ząbki, Harcerze z Ząbek, Straż Miej-
ska w Ząbkach, Ochotnicza Straż Po-
żarna w Ząbkach oraz Oddział Ząbki 
Związku Strzeleckiego „Strzelec”  
Józefa Piłsudskiego.

W bogatym i bardzo atrakcyjnym 
programie pikniku znalazły się m.in. 
prezentacja pojazdów, broni i sprzętu 
wojskowego  Oddziału Specjalnego 
Żandarmerii Wojskowej oraz pokaz 
ratownictwa medycznego prowadzony 
przez funkcjonariuszy Straży Miej-
skiej w Ząbkach.

Podczas pikniku zaprezentowali 
się także Strzelcy z Ząbek, którzy 
wystawili swoje stoisko, przygotowali 
strzelnicę, tor przeszkód oraz po-
kaz dynamiczny. Na stoisku każdy 
mógł zapoznać się z replikami broni 
krótkiej i długiej, używanymi przez 
Strzelców podczas szkolenia, oraz 
elementami ubioru i wyposażenia. 
Stoisko cieszyło się dużym zainte-
resowaniem głównie dzieci, które  
w oporządzeniu, z hełmami i bronią 
pozowały do zdjęć. Na strzelnicy ASG 
każdy niezależnie od wieku mógł 
popróbować swoich sił strzelając do 
tarczy. Największa rywalizacja miała 
jednak miejsce na torze przeszkód, 
gdzie zarówno dzieci jak i dorośli  
w hełmie i kamizelce, z tzw. „gumi-

kałachem” w ręku musieli na czas 
pokonywać przeszkody rozstawione w 
parku Szuberta. Kluczowym punktem 
pikniku w wykonaniu Strzelców był 
pokaz dynamiczny, gdzie zapre-
zentowane zostały trzy elementy 
pracy oddziału. Jako pierwszy zo-
stał zaprezentowany patrol pieszy  
z nawiązaniem kontaktu. Prowadzący 
„rozłożył na części” pracę zespołu, 
wyjaśniając wydawane komendy, 
sposób niesienia broni, przyjmowane 

pozycje oraz kierowanie broni w celu 
prowadzenia ognia. Po pracy patrolu, 
widzowie mogli oglądać szybki pokaz 
wyprowadzenia VIP’a ze strefy za-
grożenia, a na finał do parku wjechał 
samochód, który został zatrzymany 
przez patrol na punkcie kontrolnym 
tzw. check point. Wartownicy wycią-
gnęli kierowcę z auta, zrewidowali, po 
czym przeszukali pojazd posługując 
się kierowcą jako tarczą. Na nieszczę-
ście dla kierowcy wartownik znalazł  

w bagażniku pistolet, po którego 
zabezpieczeniu obezwładnionego 
kierowcę wyprowadzono do aresztu. 
Widzowie nagrodzili Strzelców okla-
skami i wielokrotnie chwalili, a część  
z nich, pozostając pod wrażeniem 
pokazu, wypełniła formularze zgło-
szeniowe do Oddziału. Formularze 
wypełniło także wiele dzieci, chcąc 
zapisać się do jedynego na Mazowszu 
Plutonu ORLĄT, przeznaczonego dla 
dzieci w wieku od 8 do 13 lat. 

Pokaz dynamiczny w wykonaniu ząbkowskich Strzelców był kluczowym punktem pikniku 
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Pamięć o Małgosi  
wiecznie żywa.

VII Międzynarodowy 
Młodzieżowy  

Memoriał  
Małgorzaty Dydek 

w Wołominie
w siódmą  

rocznicę śmierci 
wspominamy 

tragicznie zmarłą 
koszykarkę Mał-
gorzatę „Margo” 

Dydek.- 

W wyrazie hołdu i pamięci dla 
zmarłej koszykarki w dniach 20- 
22 lipca 2018r. na hali sportowej 
OSiR „Huragan” w Wołominie 
odbędzie się VII Międzynarodowy 
Młodzieżowy Memoriał Małgorzaty 
Dydek.

Małgorzata Dydek uzna-
wana jest za najwyższą 
koszykarkę w historii. 
Mierzyła 214 cen-
tymetrów, choć 
niektóre źródła 
podawały, że mia-
ła nawet o 4 cm 
więcej. Odnosiła 
wielkie sukcesy 
na całym świecie. 
Z sukcesami gra-
ła w Polsce, Fran-
cji, Hiszpanii, Rosji i 
Stanach Zjednoczonych. 
Największą dumę przynosiła 
nam, występując w biało-czerwonych 
barwach, w których zanotowała 132 
występy. W 1999 roku poprowadziła 
polskie koszykarki do złotego medalu 
mistrzostw Europy. Uczestniczyła w 
Igrzyskach Olimpijskich w Sydney. 
Nazywana przez fanów „Margo” ko-
szykarka zakończyła karierę sportową 
w 2008 roku. Do dziś pozostaje rekor-
dzistką amerykańskiej ligi WNBA w 
liczbie bloków- 877.

– Miasto Wołomin ma powód do 
dumy. To w naszym mieście Małgo-
rzata Dydek rozpoczęła swoją karierę 
koszykarską w klubie MZKS Huragan 
Wołomin - podkreśla Burmistrz Wo-
łomina Elżbieta Radwan.

Organizacja 
Międzynarodo-
wego Młodzieżo-
wego Memoriału 

Małgorzaty Dy-
dek w Wołominie 

jest wydarzeniem 
sportowym o randze 

międzynarodowej. W 
tegorocznym memoriale 

udział wezmą reprezentacje na-
rodowe kadetek ( U16) z Chorwacji, 
Łotwy, Polski i Turcji.

Memoriał jest również niepowta-
rzalnym spotkaniem najbliższej rodzi-
ny Małgorzaty Dydek z mieszkańcami 
Wołomina w każdym wieku, środowisk 
sportowych oraz samorządowców lo-
kalnych do podtrzymania wspomnień 
związanych z Małgosią. Serdecznie za-
praszam w dniach 20 – 22 lipca 2018 na 
halę OSiR Huragan w Wołominie, nie 
tylko kibiców koszykówki do przeżycia 
niezapomnianych emocji i wrażeń 
sportowych.

Opracowanie : Bożena Matusiak
Dyrektor Ośrodka Sportu  

i Rekreacji „Huragan” w Wołominie

Największą 
dumę przynosiła 
nam, występując  

w biało-czerwonych 
barwach, w których za-
notowała 132 występy. 
W 1999 roku poprowa-
dziła polskie koszykar-

ki do złotego me-
dalu mistrzostw 

Europy

warcaby

Chciałoby się krzyknąć - 
brawo Ona! Mowa o Marcie 
Bańkowskiej, która w ubiegłym 
tygodniu zdobyła wicemistrzo-
stwo Polski w kategorii open. 
To kolejny sukces młodziutkiej 
mieszkanki Marek. Wiosną 
Marta Bańkowska zdobyła Mi-
strzostwo Polski 
Juniorek do lat 19,  
a w czerwcu Mi-
strzostwo Polski 
Kobiet.

„Marto dzię-
kujemy Ci za 

wspaniałe emocje, dziękujemy 
Ci, że tak pięknie piszesz hi-
storię polskich warcabów” - 
czytamy na profilu UKS Struga. 
Pierwsze miejsce w zwykle 

zmaskulinizowanych zawodach 
zajęła Natalia Sadowska z MKS 
Mazowia Mińsk Mazowiecki, 
a trzecie Arleta Flisikowska z 
LKS Zuch Rychlik. 

Wszystkie trzy panie zapew-
niły już sobie udział w przyszło-
rocznym finale.

„Po raz pierwszy w 42-let-
niej historii Mistrzostw kobieta 
została Mistrzem Polski! Jakby 
tego było mało, po raz pierwszy 
w historii finałów całe podium 

należało do kobiet” - opisują 
sukces swojej koleżanki  na za-
wodach w Szczecinie strużańscy 
warcabiści.

UM Marki 

Marta Bańkowska  
wicemistrzynią Polski

Marta Bańkowska, 
reprezentantka 
UKS Struga, za-
pisała piękną 
kartę w historii 
polskich warca-
bów zdobywa-
jąc srebrny me-
dal w kategorii 
open podczas  
rozgrywanych 
w Szczecinie  
42 Mistrzostw Pol-
ski w warcabach  
100 polowych.

W kwiet-
niu Marta 
Bańkowska 
zdobyła Mistrzostwo 
Polski Juniorek do lat 19,  
w czerwcu Mistrzostwo 
Polski Kobiet, a w lipcu Wi-
cemistrzostwo Polski Open. 

Siatkarze Trójki Kobyłka  
wicemistrzem Polski!

Wspaniała wiadomość dla wszystkich kibiców i sympatyków siatkówki. Trójka Kobyłka w roku szkolnym 
2017/18 zdobyła srebrny medal i tytuł wicemistrza Polski w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej SZS.

Droga do tego ogromnego  
i historycznego sukcesu była bardzo 
długa i żmudna. Na każdym szczeblu 
rozgrywek tylko zwycięzca przecho-
dził do następnego etapu. Począwszy 
od rozgrywek miejskich, potem 
rejonu, powiatu, międzypowiatu czy 
w końcu wojewódzkich, siatkarze 
Trójki Kobyłka – rocznik 2002 wygrali 
rywalizację na kolejnych szczeblach 
i jako mistrz Mazowsza awansowali 
do finałów ogólnopolskich, które 
odbyły się w dniach 25 – 27 czerwca 
w Kobyłce.

Wychodząc z grupy z drugiego 
miejsca do najlepszej „czwórki” Mi-
strzostw Polski, w półfinale siatkarze 
z Kobyłki trafili na zwycięzcę drugiej 
grupy – zespół z Sulechowa. Zacięty 
mecz zakończył się  wynikiem  2:0 
dla siatkarzy Trójki Kobyłka. Nie-
stety sukcesu nie udało powtórzyć  
w meczu z drużyną z Wrocławia, który 
zakończył się porażką 0:2. Ostatecz-
nie tytuł Mistrza Polski i złoty medal 
zdobył Wrocław, srebrny – Kobyłka, 
a medal brązowy  - Rzeszów.

Sukces reprezentantów Kobyłki 
nie jest przypadkowy. Jest to efekt 
wieloletniej, ciężkiej pracy, obar-
czonej wieloma wyrzeczeniami  
i stresami. Walką z przeciwnikiem  
i ze swoimi słabościami oraz godze-
niem tego wszystkiego z nauką. Żeby 
być gotowym na taki sukces trzeba 
od lat być w czołówce krajowej. Ten 

zespół był na to przygotowany. Przez 
ostatnie cztery lata osiągnął bardzo 
dużo sukcesów i grał cały czas na 
poziomie najlepszych drużyn w kra-
ju. Już w minisiatkówce w czwórkach 
nasi siatkarze zdobyli brązowy medal 
mistrzostw Mazowsza i pojechali 
na finał mistrzostw Polski, gdzie po 
świetnym występie właściwie otarli 
się o medal. Jako młodzicy w 2016 
roku wygrali bardzo prestiżowy, mię-
dzynarodowy turniej z całą czołówką 
krajową „o Puchar Przechodni KS 
Metro Warszawa” i zdobyli brązowy 
medal na równie prestiżowym mię-
dzynarodowym turnieju „Wola Cup” 

organizowanym przez MOS Wola 
Warszawa. W rozgrywkach młodzi-
ków przez cały czas byli w ścisłej 
czołówce na Mazowszu, zdobywając 
ostatecznie brązowy medal w roz-
grywkach klubowych MWZPS gdzie 
przegrali złoty medal przysłowiową 
„jedną piłką”.

I w taki sposób Trójka Kobyłka 
została wicemistrzem Polski. Pro-
gram SOS (Siatkarskie Ośrodki 
Szkolne) zbudowany przez Polski 
Związek Piłki Siatkowej spowodował, 
że w całym kraju, w szkołach objętych 
tym programem, zebrani są najlepsi 
młodzi siatkarze z całych rejonów 

Polski i naprawdę dzisiaj wygrać 
cokolwiek na szczeblu choćby woje-
wódzkim jest niezmiernie trudno. A 
co dopiero w kraju. 

Wicemistrzowie Polski to: Da-
wid Bulira (najlepszy zawodnik 
drużyny), Dawid Gierłachowski, 
Mateusz Kielak, Oliwier Kostrzew-
ski, Jakub Krasnodębski, Robert 
Marcinkiewicz, Jakub Tymiński, 
Paweł Tymiński, Filip Wleklak (ka-
pitan zespołu), Konrad Wojewódzki, 
Jędrzej Ziółkowski. 

Trenerzy: Piotr Szymanowski, 
Jarosław Wołosowicz.

UM Kobyłka

Srebrni medaliści Mistrzostw Polski trenują w kobyłkowskiej Trójce

Wojciech Sobierajski  
medalistą Mistrzostw Europy!

To już kolejny międzynarodowy sukces ząbkowskiego sportowca, który specjalizuje się w biegach z prze-
szkodami. Po srebrnym medalu Mistrzostw Świata, który zdobył w październiku zeszłego roku w Kanadzie, 
tym razem sięgnął po brązowy krążek w Danii. 

- Płakać nie zamierzam, ale 
wielkich powodów do radości 
też nie posiadam. Owszem, zdo-
byłem brązowy medal w swojej 
kategorii, ale nie jest to szczyt 
moich marzeń. Było minęło. – 
mówi Wojciech Sobierajski

Mistrzostwa Europy były za-
wodami wyjątkowo trudnymi: 
spośród tysiąca pięciuset naj-
lepszych zawodników starego 
kontynentu, jednie pięćdziesięciu 
dotarło do mety. Wyjątkowo trud-
ne przeszkody zatrzymały między 
innymi czterokrotnego mistrza 
świata, Jonathana Albona. O tym 
jak ciężko było niech świadczy 
fakt, że czterokilometrową trasę 

Wojciech Sobierajski pokonał  
w godzinę i dziewięć minut. 

– Chwilę po starcie byłem 
jednym z ostatnich zawodników 
ale wiedziałem, co robię. Sprint 
nie miał sensu. Na każdej prze-
szkodzie wyprzedzałem kolejnych 
rywali, którzy ruszając za szybko, 
zajechali swoje łapy na śmierć. 
Mnie potworna pompa dopada 
na stadionie, 200 metrów przed 
metą. Kilkakrotnie powtarzałem 
końcową cześć "Dominatora", 
czyli przeskoki z jednego sze-
ścianu na drugi. Przedramiona 
miałem wielkości dojrzałych 
arbuzów, chwyt nie istniał. Po nie-
udanej próbie musiałem czekać 

na kolejną kilka minut, bo tylko 
czas przynosił zbolałym rękom 
ulgę. Ostatnią przeszkodę po-
konałem nadludzkim wysiłkiem,  
w trakcie będąc w stu procen-
tach pewnym, że jeszcze jeden 
szczebelek do przejścia więcej,  
a spadnę jak dębowy liść jesie-
nią. I też nadawałbym się tylko 
na śmietnik. Bardzo dziękuję 
kibicom za doping i wiarę. Pa-
miętam każdą przybitą piątkę i 
okrzyk wsparcia - komentuje swój 
udział w Mistrzostwach Europy 
Wojciech Sobierajski

Międzynarodowe starty Wojtka 
objęte są patronatem Burmistrza 
Miasta Ząbki.

– Owszem, zdobyłem brązowy 
medal w swojej kategorii, ale 
nie jest to szczyt moich ma-
rzeń. Było minęło – podsumo-
wuje udział w Mistrzostwach 
Europy Wojciech Sobierajski

Byliśmy zdecydowanie  
najlepszym zespołem

Mazur Radzymin, dzięki zajęciu pierwszego miejsca w klasie A (grupa Warszawa I), wywalczył awans do ligi okrę-
gowej. Radzyminianie zapewnili sobie miejsce w wyższej klasie rozgrywkowej już 19 maja, po pokonaniu Legionu 
Warszawa 2:1.  Z Maciejem Biernackim, trenerem Mazura Radzymin, o niedawno zakończonym sezonie oraz o przy-
szłości drużyny z perspektywą gry w lidze okręgowej w tle, rozmawia Paweł Choim.

– Miniony sezon zakończyliście 
sukcesem w postaci awansu do 
ligi okręgowej. Ponadto dokona-
liście tego bardzo pewnie z dużą 
przewagą nad rywalami. Jak Pan 
ocenia występ Mazura Radzymin 
w sezonu 2017/2018?  
– Uważam ten sezon za udany. W mojej 
ocenie byliśmy zdecydowanie najlep-
szym zespołem, co pokazała tabela na 
koniec sezonu. Jestem bardzo zadowo-
lony z zajęcia pierwszego miejsca jak  
i rozwoju drużyny.
– Który mecz szczególnie zapadł 
w Pańskiej pamięci i dlaczego?
– Mecz z Legionovią był dla nas 
bardzo ważny jak i bardzo wymagający. 
Był to mecz o 1. miejsce w tabeli. W 
składzie gości zagrało 6 zawodników 
z pierwszej drużyny, którzy są na 
profesjonalnych kontraktach. Mimo 
to zremisowaliśmy ten mecz 2:2, a 
w moim odczuciu byliśmy zespołem 
lepszym.
– W czasie naszej poprzedniej 
rozmowy, przeprowadzonej po 
zakończeniu rundy jesiennej, 
poruszaliśmy temat dobrych wy-
ników Mazura w grze obronnej. 
W rundzie wiosennej nie spuści-
liście z tonu w tym elemencie 
gry i nadal brylowaliście w grze 
defensywnej. Przeglądając sta-
tystyki rzuca się w oczy to, że 
Mazur stracił najmniej bramek 
w grupie. Czy to był klucz do 

Waszego sukcesu w rozgryw-
kach? 
– Przywiązuje bardzo dużą uwagę 
do gry obronnej zespołu. W mojej 
filozofii bronimy wszyscy, a napastnicy 
są naszą pierwszą linią obrony. Oczy-
wiście mamy jeszcze sporo pracy nad 
elementami gry w tej strefie, ale udało 

się nam wyćwiczyć pewien fundament, 
dzięki któremu wygląda to naprawdę 
dobrze i jak widać po straconych golach 
wszystko się zazębią.
– Co dało Wam przewagę nad po-
zostałymi zespołami w stawce?
– Myślę, że wyrównana kadra zespołu. 
Mam do dyspozycji na każdy mecz po 
dwudziestu trzech zawodników, gdzie 

każdy z chłopaków prezentuje wysoki 
poziom sportowy.
Nie miałem żadnych zmartwień ka-
drowych. Rywalizacja cały czas jest na 
wysokim poziomie. Chłopaki walczą o 
miejsce w składzie na każdym treningu, 
a co za tym idzie wszyscy robią syste-
matyczne postępy.

– Czy zespół na tę chwilę gra 
optymalnie względem swojego 
potencjału, czy też nadal drze-
mią w nim rezerwy, które można 
wydobyć?
– Oczywiście, że drzemią w nas rezer-
wy. Cały czas się rozwijamy, ćwiczymy 
pewne schematy w rozegraniu piłki, 
udoskonalamy zachowania na boisku 
w poszczególnych strefach. Przed nami 

jeszcze dużo pracy, ale co najważniejsze 
zespól systematycznie się rozwija i to po-
kazuje, że idziemy w dobrym kierunku.
– Jak będzie wyglądał okres 
przygotowawczy do sezonu 
2018/2019?
– Mamy pięć sparingów, w tym dwa 
z drużynami z IV ligi. Myślę, że takie 
sparingi pokażą nam, w którym miejscu 
jesteśmy i gdzie mamy jeszcze braki.
Przez pierwsze dwa tygodnie trenujemy 
codziennie, żeby być jak najlepiej przy-
gotowanym do sezonu, który na pewno 
będzie ciężki i wymagający.
– W nadchodzących rozgrywkach 
będziecie odgrywali rolę benia-
minka. Jakie są Wasze założenia 
na następny sezon? 
– Nasze założenia się nie zmieniają, 
liczy się tylko kolejny przeciwnik. W 
każdym meczu będziemy grali o 3 pkt. 
Z jakim skutkiem, to zobaczymy na 
koniec rundy.
– Czy planowane są jakieś 
wzmocnienia składu przed roz-
poczęciem rywalizacji w lidze 
okręgowej?
– Jestem bardzo zadowolony z zawod-
ników jakimi dysponuję, stąd wielkich 
wzmocnień nie przewidujemy. Myślę że 
wzmocni nas 3-4 zawodników, ponieważ 
jak to się mawia potrzebujemy „świeżej 
krwi”. Celem transferowym będzie 
poprawienie jakości gry, jak i wzmoc-
nienie rywalizacji na poszczególnych 
pozycjach. 

– (...) wielkich wzmocnień 
nie przewidujemy. Myślę że 
wzmocni nas 3-4 zawodników, 
ponieważ jak to się mawia 
potrzebujemy „świeżej krwi”. 
Celem transferowym będzie 
poprawienie jakości gry, jak 
i wzmocnienie rywalizacji na 
poszczególnych pozycjach – 
mówi Maciej Biernacki, trener 
Mazura Radzymin
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OGŁOSZENIA DROBNE

Praca - Zatrudnię
Zatrudnię Pomocnika budowlanego 
do robót wykończeniowych, Zielonka, 
tel. 602 456 283
Praca na produkcji – Zielonka, II 
zmiany – szczegółowe informacje pod 
nr tel. 725 258 529

Budownictwo 
Usługi

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

Nieruchomości 
Sprzedam

Sprzedam działkę budowlaną 1000 
m2 lub więcej. Wysychy gm. Zabrodzie. 
Dojazd asfalt 1,5 km od trasy E8 War-
szawa-Wyszków. Na działce jest prąd i 
woda. Tel. 605 034 212.

Usługi - Różne   

Usługi - Różne   

Zdrowie 
Uroda

Biuro ogłoszeń ŻPW
Video Maag 

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

LOGOS
Wołomin, ul. Wileńska 36a 

tel. 22 787 29 11
F.H. SZPILKA

Radzymin, Stary Rynek 23
AGC 

Kobyłka, ul. Warszawska 3

– Dziewczynki często marzą o tym, 
żeby zostać pielęgniarkami, le-
karkami. Czy Pola i Laura marzyły  
o karierze modelek? 
– Pola i Laura miały w życiu wiele pasji. 
Przez sześć lat tańczyły w Jungle Step 
Studio u Honoraty Perzanowskiej, 
chodziły na warsztaty artystyczne 
do Eli Zdrodowskiej, czynnie gra-
ły przez siedem lat w koszykówkę  
w UKS Huragan pod wspaniałym 
kierownictwem trenera Bartka Orze-
chowskiego. Przez lata nauczyły się 
systematyczności, życia w grupie, obo-
wiązku i odpowiedzialności. Myślę, 
że ich zainteresowanie modelingiem 
narodziło się kilka lat temu i mocno 
dojrzewało. Dwa lata temu wybra-
ły Agencję EC Management Ewy 
Chmieli, z którą chciały pracować, ale 
w ostatnim momencie wycofały się, 
właśnie dostały się do wymarzonego 
liceum w Warszawie i postawiły na 
naukę, po roku temat znowu wrócił. 
Zastanawiałyśmy się wspólnie czy to 
dobry moment i czy dziewczyny będą 
w stanie pogodzić naukę z wyjazdami 
na drugi koniec świata. Decyzja zapa-
dła, umowa została podpisana, ale nie 
przypuszczałam, ani ja, ani córki, że 
pierwsza propozycja pojawi się już po 
miesiącu, a kontrakt zaproponuje im 
najlepsza agencja w Indoznezji Wynn 
Modells.
– Gdy Twoje córki skończyły 18 
lat wyleciały na swój pierwszy 
3-miesięczny kontrakt do Jakarty 
do Indonezji. Stresowałaś się ich 
pierwszym wyjazdem za grani-
cę? Trudno było Wam podjąć tę 
decyzję?
– Pola i Laura to bliźniaczki, gdziekol-
wiek są w świecie - są razem. I to dla 
mnie bardzo ważne, bo wiem, że są dla 
siebie wsparciem. Oczywiście, że było 
mi ciężko, ale nawet przez moment 
nie zastanawiałam się nad tym, żeby 
je przystopować. Bo to, co dzieje się  
w ich życiu, dzieje się tu i teraz, za 
kilka lat już nie będzie takiej szansy. 
Zawód modelki jest bardzo specy-
ficzny, to rynek dyktuje prawa, trzeba 
spełniać wiele warunków, aby zainte-
resować poważne firmy współpracą. 
Przed wyjazdem długo rozmawiałam  
z właścicielką agencji upewniając się, 
że ich wyjazd nie jest związany z za-
grożeniami. Oczywiście nie jesteśmy 
w stanie wszystkiego przewidzieć, 
ale pewne zagrożenia można z po-
wodzeniem wyeliminować. Ja jestem 
spokojna o Polę i Laurę, bo to bardzo 
odpowiedzialne dziewczyny, które 
oprócz pracy korzystają z okazji jakie 
dają im kontrakty, mogą zwiedzać, 
kochają azjatycką kuchnię, poznają 
projektantów, modę, śledzą trendy, 
zawiązują znajomości na całe życie.
– Podróżujesz z córkami?
– Nie ma możliwości, abym na kon-
trakty latała z córkami, od lutego 
przez trzy  miesiące były w Indonezji, 
teraz są w Bangkoku, jesienią lecą 
do Chin. Dziewczyny pakują walizki  
i na kontrakty latają same. Ja mam to 

ogromne szczęście, że mogę na jakiś 
czas do nich dołączyć, a ponieważ 
kocham podróże robię wszystko, aby 
dołączyć do nich chociaż na kilkana-
ście dni. Byłam u nich w Indonezji, a 
na początku sierpnia lecę zobaczyć 
się z nimi w Bangkoku. Mamy wtedy 
okazję, aby zaplanować coś nietypo-
wego, zobaczyć odległe miejsca, które 
niekoniecznie cieszą się popularnością 
wśród turystów. Miałam również to 
szczęście, aby w Jakarcie zobaczyć 
Polę i Laurę na ich pierwszym pokazie 
mody, nie pamiętam co widziałam, bo 
emocje wzięły górę...
– W jaki sposób Poli i Laurze udaje 
się pogodzić karierę w modelingu 
z nauką?
–Pola i Laura właśnie skończyły 
drugą klasę liceum warszawskiego 
im. Jose Marti, dziewczyny uczą się 

systematycznie, a podczas pobytu  
w kraju nadrabiają zaległości szkolne. 
W chwili obecnej zastanawiamy się 
w jakiej formie będą kończyć klasę 
maturalną. Na szczęście w Warszawie 
jest liceum dedykowane młodzieży 
przebywającej poza granicami kraju, 
gdzie istnieje możliwość nauki on-li-
ne. Ale maturę będą musiały napisać 
tutaj, stacjonarnie.
– Jak wygląda ich dzień pracy? 
Jakie wyrzeczenia związane są 
z pracą na zagranicznych wy-
biegach?
– Każdy dzień wygląda inaczej, i to 
chyba jest najbardziej zachwycające 

w tym zawodzie. Czasami dziewczyny 
jadą na casting na 4-5 rano, a odległo-
ści w wielkich azjatyckich miastach są 
ogromne, dlatego muszą wstać skoro 
świt. Codziennie castingi, przymiarki, 
sesje, godziny make-up, styliści, 
fryzjerzy. Ale to ich pasja, codziennie 
nowi ludzie, nowe wyzwania i ogrom-
na satysfakcja. Oczywiście zawód 
związany jest ze ścisłą systematyczną 
dietą, Pola i Laura są wegetarianka-
mi, jedzą co trzy godziny pięć razy 
dziennie, codziennie ćwiczą. Muszą 
dbać o kondycję, stan skóry, włosów, 
paznokci i ogólny zdrowy wygląd. To 
naprawdę ciężka codzienna praca.
– Jak ich karierę w świecie mody 
traktują wasi przyjaciele, rodzi-
na?
– Słyszę różne opinie typu: ja na pew-
no bym się nie zgodził/ła, w życiu bym 

nie pozwolił/ła, jak ty dajesz sobie radę 
po ich wyjeździe, a może je tam porwą, 
wykorzystają, co z nauką?, czy pójdą 
na studia czy nadal będą wyjeżdżać? 
Takich pytań w ostatnim czasie usły-
szałam tysiące. Ale podkreślę jeszcze 
raz - to bardzo przemyślana decyzja, 
zarówno przez dziewczyny, jak i przeze 
mnie i ich ojca. Modeling to spełnienie 
ich marzeń, pasji, samorealizacja. 
Jesteśmy ich największymi fanami  
i wspieramy codziennym kontaktem, 
rozmową, relacjami z domu. Wysyłam 
im zdjęcia psów, piszę że zamroziłam 
ich ukochane truskawki i maliny na 
zimę, przekazuję pozdrowienia od 

pani z cukierni czy sąsiadów, po kolei, 
od każdego z osobna, żeby nic nie 
umknęło. Mam wrażenie, że zarówno 
rodzina jak i przyjaciele i znajomi  
mocno im kibicują. Nowe zdjęcia 
czy filmy krążą w mediach społecz-
nościowych. Myślę, że dziewczyny to 
doceniają i jest to dla nich ważne. My, 
rodzice, robimy wszystko, aby czuły 
się spełnione i aby miały możliwość 
zrealizowania swoich planów. 
– Czy Twoim zdaniem w Polsce 
nadal pokutuje stereotyp, że praca 
modelki, jest łatwa i przyjemna, 
a przy tym przynosi olbrzymie 
profity? 
– Zależy skąd czerpiemy informacje, 
jeżeli oglądamy programy w TV  
i to nasze jedyne źródło informacji, 
to rzeczywiście tak możemy ten 
zawód postrzegać. W rzeczywistości 

wygląda o to zupełnie inaczej, ciężka 
praca, długie miesiące poza domem, 
dyscyplina, dieta, systematyczność, 
konieczność odnalezienia się w 
każdym środowisku- jeżeli nie ma  
w tym pasji- nie będzie też efektu. Ale 
przykład dziewczyn pokazuje nam, 
ze świat jest w zasięgu ręki, można 
realizować swoje plany i marzenia, 
jeżeli tylko dostatecznie mocno tego 
pragniemy i ciężko pracujemy.
– Co poradziłabyś matkom nasto-
latek, które chcą związać swoją 
przyszłość z modelingiem?
– Kochani, jeżeli wasza córka lub syn 
marzą o modelingu, to najważniejszą 
rzeczą jest wybór sprawdzonej, od-
powiedzialnej agencji w Polsce, która 
będzie kierować rozwojem waszego 
dziecka. I nie ma nic ważniejszego. 
Musicie osobiście poznać właściciela 
agencji i dobrze by było, aby odpo-
wiedział na wszystkie wasze pytania 
czy wątpliwości. Bądźcie w stałym 
kontakcie z agencją, sprawdźcie ile 
osób agencja ma na kontraktach za-
granicznych i poproście o telefony do 
innych rodziców. Sprawdźcie opinie. 
Przed podpisaniem umowy bądźcie 
pewni że dobrze wybraliście. A potem 
każdego dnia wspierajcie swoje dzieci, 
kibicujcie, po prostu w nie uwierzcie, 
wtedy one też uwierzą w siebie i będą 
szczęśliwe.

Być mamą  
nastolatek

E-commerce manager, właścicielka firmy marketingowej Asz Marketing 
i trzech psów rasy beagle, pasjonatka kuchni, ogrodnictwa, fotografii i podró-
ży, ale przede wszystkim mama dwóch nastoletnich córek, które prezentują 
najnowsze trendy na zagranicznych pokazach mody. Z Agnieszką Szyszkow-
ską, o tym jak to jest być mamą modelek, rozmawia Aleksandra Olczyk

– Jeżeli wasza córka lub syn 
marzą o modelingu, to naj-
ważniejszą rzeczą jest wybór 
sprawdzonej, odpowiedzialnej 
agencji w Polsce. (...) A potem 
każdego dnia wspierajcie 
swoje dzieci, kibicujcie, po pro-
stu w nie uwierzcie, wtedy one 
też uwierzą w siebie i będą 
szczęśliwe - mówi Agnieszka 
Szyszkowska, mama nastolet-
nich modelek Poli i Laury

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Krzysztofa Wnuka
Zastępcy Burmistrza Miasta Marki w latach 1997-2014

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia

Kazimierz Rakowski
Starosta Wołomiński

Janusz Werczyński
Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego
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al. Armii Krajowej 64
pon.-pt.: 8 -20  sob.: 8-14  

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

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

ul. Warszawska 15
pon.-pt.: 8 -20  sob.: 8-14  

 
ul. Konstytucji 3 Maja 10

pon.-pt.: 8 -20  sob.: 8-15  
ul. Konstytucji 3 Maja 30

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

ul. Traugutta 3a   pon.-pt.: 9 -17  sob.: 8-15  

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

 

Wołomin

Radzymin

Marki

 

 

 

ul. Wileńska 40
dyżur nocny

Łączy nas szermierka! 
Z Kobyłki na igrzyska olimpijskie – pod takim hasłem, w dniach od 1 do 4 lipca 2018, trenowali w Kobyłce 
szermierze z Grecji, Gruzji, Japonii i Polski.  Podczas czterodniowego zgrupowania zawodnicy przygotowywali 
się do startu w Pucharze Świata „O szablę Kilińskiego”, który odbył się w Warszawie między 5-8 lipca. 

Treningi i sparingi to również 
element długofalowych przygo-
towań do igrzysk olimpijskich w 
Japonii w 2020roku.

- Głównym celem było przy-
gotowanie się zawodników do 
startu na Pucharze Świata „Sza-
bla Kilińskiego” oraz Mistrzo-
stwach Świata do lat 17 i do lat 
23, ale oczywiście liczymy na 
nawiązanie stałej współpracy z 
ekipami z innych krajów, mając 
nadzieję, że podniesie to poziom 
szermierki poprzez wzajemne 
uczenie się i zdobywanie nowych 
umiejętności – mówi Aneta 
Adamus. prezes Stowarzyszenia 
Szermierka Wołomin oraz prezes 
IKS Szermierka Wołomin

Szermierka na wózkach jest 
dyscypliną o bardzo bogatej 
tradycji w sporcie niepełno-
sprawnych. Jest również dyscy-
pliną niezwykle widowiskową. 
Podobnie jak to ma miejsce w 
szermierce pełnosprawnych, 
pojedynki rozgrywa się za pomo-
cą trzech broni: floretu, szabli i 
szpady. We florecie możliwe jest 
atakowanie tylko w tułów, zaś w 
szpadzie i szabli celem jest całe 
ciało powyżej pasa.

Międzynarodowe zmagania 
sportowe pod patronatem Bur-
mistrza Miasta Kobyłka w Szkole 
Podstawowej nr. 3 w Kobyłce 
zorganizowało Stowarzyszenie 
„Szermierka Wołomin”.

- Ogromną pomoc otrzyma-
liśmy od gospodarza – Miasta 
Kobyła. Dzięki zaangażowaniu 
Pana Burmistrza Roberta Ro-
guskiego zawodnicy mogli tutaj 
nie tylko trenować, ale byli też 
zaopiekowani pod względem 

noclegów i wyżywienia – dodaje 
Aneta Adamus

Zgrupowanie okazało się bar-
dzo owocne dla reprezentantów 
Wołomina

-  Nasz zawodnik, reprezentant 
IKS Szermierka Wołomin - Grze-
gorz Pluta zwyciężył w Pucharze 
Świata „Szabla Kilińskiego”. Je-
steśmy z tego sukcesu ogromnie 
dumni. Warto też wspomnieć, o 

innym naszym podopiecznym, to 
młodziutki Jakub Kochan, który 
mimo swoich dopiero 16 lat wy-
walczył wspaniałe szóste miejsce 
na Mistrzostwach Świata do lat 
23 w szermierce na wózkach w 
szabli kat. A. (mistrzostwa odbyły 
się 11 lipca 2018r. w Warszawie). 

Ale oczywiście głodni sukcesu 
liczymy na więcej i mocno kibi-
cujemy wszystkim naszym repre-
zentantom życząc im szczęścia 
na kolejnych zawodach – mówi 
Aneta Adamus

W najbliższej przyszłości 
podopieczni Stowarzyszenia 
Szermierka Wołomin oraz IKS 
Szermierka Wołomin rozpoczną 
walki o uzyskanie kwalifikacji 

na Igrzyska Paraolimpijskie w 
Tokio w 2020 roku. Pełnosprawni 
zawodnicy będą się przygotować 
do nowych wyzwań i walki o 
miejsca medalowe na Mistrzo-
stwach Polski Młodzików oraz 
na Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży.

-  W przypadku Igrzysk 
Olimpijskich nasi pełnospraw-
ni podopieczni są niestety 
jeszcze zbyt młodzi by myśleć 
o reprezentowaniu Polski w 
Tokio. Jeśli jednak chodzi o 
Igrzyska Paraolimpijskie to 
na pewno ogromne szanse 
ma Grzegorz Pluta, który jest 
zarówno trenerem w naszej 
wołomińskiej sekcji jak i re-

prezentantem IKS Szermierka 
Wołomin na zawodach. Mamy 
również nadzieję, że drugi 
z naszych seniorów, Michał 
Dąbrowski, także podejmie rę-
kawice i postara się wywalczyć 
kwalifikację – podsumowuje 
Aneta Adamus

–  Nasz zawodnik, reprezen-
tant i trener IKS Szermier-
ka Wołomin - Grzegorz 
Pluta zwyciężył w XVIII 
edycji Pucharu Świata  
w szermierce na wózkach 
"Szabla Kilińskiego", który 
odbył się W dniach 5-8 
lipca 2018 w Warszawie. 
Jesteśmy z tego sukcesu 
ogromnie dumni. Warto 
też wspomnieć, o innym 
naszym podopiecznym, to 
młodziutki Jakub Kochan, 
który mimo swoich dopiero 
16 lat wywalczył wspaniałe 
szóste miejsce na Mistrzo-
stwach Świata do lat 23  
– mówi Aneta Adamus




