
Wiadomości.pwWiadomości.pw
WWW.WIADOMOSCIPW.PLreklama tel. 796-046-823

NR 5 (27) 2015     ●    Maj 2015 R.    ●    ISSN 2300-1275    ●    BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK

RE
K

LA
M

A
  

TE
L.

 7
96

-0
46

-8
23

27maja Wołomin świętował 25-lecie samorządu terytorialnego. Na przygotowaną z tej okazji uroczystość przy-
było wielu znamienitych gości z wicepremierem Januszem Piechocińskim i senator Anną Aksamit na czele.

W godzinach wieczornych w 
wołomińskim Miejskim Domu 
Kultury lokalni samorządowcy 
uczcili ćwierćwiecze odrodzonego 
samorządu terytorialnego. Na uro-
czystości obecny był wicepremier i 
minister gospodarki Janusz Piecho-
ciński, senator Anna Aksamit, samo-
rządowcy z powiatu i okolicznych 
gmin, a także przedstawiciele ducho-
wieństwa oraz mieszkańcy.

Zebrani wysłuchali utworów Fry-

deryka Chopina w wykonaniu mu-
zyków ze szkoły muzycznej im. Lu-
tosławskiego w Wołominie, a także 
kompozycje Wiery Gran, które za-
prezentowała Monika Chrzanowska.

W swoim wystąpieniu, burmistrz 
Elżbieta Radwan wymieniała zasługi 
osób zaangażowanych na przestrzeni 
lat w rozwój Wołomina. Z kolei prze-
wodniczący Rady Miejskiej odniósł 
się w swoim wystąpieniu do roli sa-
morządu oraz wspomniał, iż rolą 

Z inicjatywy burmistrz Elżbiety Radwan, 9 czerwca odbędzie się kon-
ferencja pod nazwą Inwestuj w Wołominie. W jej trakcie omawiane będą 
zasady współpracy pomiędzy samorządem, a przedsiębiorcami w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego. Zainteresowani będą mieli również 
okazję wziąć udział w warsztatach dotyczących PPP. 

Czym jest partnerstwo publicz-
no-prywatne? To partnerska relacja 
sektora publicznego i prywatnego, 
której celem jest realizacja przedsię-
wzięć lub świadczenie usług, trady-
cyjnie dostarczanych przez sektor 
publiczny. Współpraca opiera się 
na założeniu, w myśl którego każda 
ze stron jest w stanie wywiązać się 
z własnych, powierzonych jej zadań 
sprawniej niż partner. Ci uzupełniają 
się w ten sposób, zajmując się w ra-
mach wykonywanych zadań właśnie 

tą jego częścią, którą wykonują naj-
lepiej. 

Dzięki podziałowi obowiązków 
i odpowiedzialności osiąga się naj-
bardziej efektywny pod względem 
ekonomicznym sposób tworzenia 
infrastruktury i dostarczania usług 
publicznych. Każda ze stron czerpie 
przy tym ze współpracy własne, pro-
porcjonalne do swego zaangażowa-
nia korzyści, minimalizując ryzyko.

Dokończenie str. 4

◀ W dniach 23 i 24 maja Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tłuszcza wzięła 
udział w 2. Nadbałtyckim Festiwalu Orkiestr Dętych "Swoje pokochajcie, 
Sąsiadów poznawajcie" w Zblewie. Ku ogromnej radości nie tylko muzy-
ków i kapelmistrza, ale i władz miasta oraz mieszkańców tłuszczańska or-
kiestra zajęła drugie miejsce w kategorii koncert estradowy, zdobywając 
jednocześnie statuetkę Srebrnego Floriana! 

- Jestem dumny z tych młodych, utalentowanych, ambitnych młodych lu-
dzi, którzy zajmując tak wysokie miejsce w festiwalu orkiestr dętych sprawili 
ogromną radość całej społeczności lokalnej. Serdecznie im gratuluję i życzę 
dalszych sukcesów – mówi burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk.

samorządowca nie jest służenie wła-
snym pobudkom czy organizacjom 
partyjnym.

Wicepremier Janusz Piechociń-
ski podkreślał jak ważne dla funk-
cjonowania państwa są samorządy 
terytorialne. Senator Anna Aksamit 
złożyła gratulację burmistrz Radwan 
za umiejętność łączenie wszystkich 
grup społecznych i promowania 
zdrowej współpracy bez względu na 
zapatrywania. Natomiast Marszałek 
Województwa Mazowieckiego w 
przesłanym liście wskazuje na bez-
pośredni wpływ wspólnot samorzą-
dowych na poziom stabilności i bez-
pieczeństwa państwa.

 Sporo było także o historii, zarów-
no tej dalszej, jak i bardziej współcze-
snej. Marzena Kubacz z Muzeum im. 
Nałkowskich wygłosiła referat o po-
czątkach wołomińskiego samorządu 
i roli, jaką odegrał założyciel miasta 
Henryk Woyciechowski. Natomiast 
radny Andrzej Żelezik w swoim wy-
kładzie poświęcił sporo uwagi kształ-
towaniu się samorządu po transfor-
macji ustrojowej.

Dokończenie str. 3
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Dokończenie tekstu ze str. 1

◀ Najważniejszym punktem programu było 
wręczenie medali "Zasłużony dla Wołomina". Te 
prestiżowe odznaczenia za specjalne zasługi na 
tle społecznym i samorządowym trafi ły do rąk: 
Heleny Maguzy, Anny Wojtkowskiej, Eugeniu-

sza Dembińskiego, Jerzego Mikulskiego, ks. Jac-
ka Pawlickiego i ks. Sylwestra Sienkiewicza.

Na zakończenie na wszystkich uczestników 
wydarzenia czekał kawałek tortu i symboliczna 
lampka szampana. red.

W ostatnich dniach Urząd Mia-
sta Kobyłka otrzymał dwa niezwy-
kle ważne dokumenty.

Pierwszym z nich jest Certyfi kat 
Przejrzystości Publicznej wydany 
przez IDcom Soft ware Sp. z o.o. 
Certyfi kat ten jest zaświadczeniem 
tego, iż Urząd Miasta posiada stro-
nę internetową Biuletynu Informa-
cji Publicznej zgodnej z aktualnymi 
przepisami prawa.  

Drugi, to wyróżnienie, które 
zostało przyznane podczas ma-
jowych VII Międzynarodowych 
Targów Transportu Drogowego 
w Kielcach. Jednym z elementów 
tych trzydniowych targów była 
konferencja pod nazwą „Elemen-
ty polityki transportowej w Polsce 
i Unii Europejskiej”. W trakcie jej 

trwania Zrzeszenie Międzynarodo-
wych Przewoźników Drogowych 
w Polsce rozdało prestiżowe wy-
różnienia dla „Gmin przyjaznych 
transportowi drogowemu”. Gminy, 
które uzyskały najwyższe miejsca 
w rankingu, zostały nagrodzone 
honorowym certyfi katem ZMPD. 
Jedno z wyróżnień przyznano rów-
nież Gminie Kobyłka, która została 
doceniona za stosowanie minimal-
nych stawek podatku od środków 
transportowych. Nagrodę odebrał 
osobiście Burmistrz Miasta Ko-
byłka Robert Roguski. Podobny 
certyfi kat otrzymało jeszcze dzie-
więć gmin: Ostrów Wielkopolski, 
Szelków, Cedry Wielkie, Bojadła, 
Gościno, Halinów, Suchy Las, Ło-
sosina oraz Kampinos.
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Dokończenie tekstu ze str. 1

W obowiązującym prawodaw-
stwie nie ma ograniczeń branżowych 
dotyczących formuły partnerstwa. 
Przedmiotem współpracy mogą być 
niemalże wszystkie zadania publicz-
ne, szczególnie te z zakresu usług 
użyteczności publicznej. 

Formuła PPP z powodzeniem 
stosowana jest zarówno w krajach 
europejskich, jak i na całym świecie. 
Ten uznany instrument realizacji 
zadań publicznych wykorzystywany 
jest np. w Wielkiej Brytanii, Francji 
czy choćby Hiszpanii.  W oparciu o 
wspomniany mechanizm buduje się 
tam szkoły, szpitale, infrastrukturę 
drogową i kolejową, linie metra, a 
nawet infrastrukturę penitencjar-
ną. Szczególnym zainteresowaniem 
cieszą się także projekty związane z 
ochroną środowiska.

W organizowanym z inicjaty-
wy burmistrz Radwan spotkaniu, 
uczestniczyć będą przedsiębiorcy, 
samorządowcy i urzędnicy. Goście, 
którzy przyjadą również z sąsiednich 
gmin, będą nie tylko dyskutować 
o samej koncepcji PPP, ale przede 
wszystkim zastanawiać się nad roz-
wiązaniami, które można będzie 
przenieść na rodzimy grunt. Pro-
gram spotkania został ułożony tak, 
aby oprócz solidnej dawki wiedzy, 
jaka zostanie przekazana wszystkim 

uczestnikom, mogli oni też poznać 
praktyczny wymiar idei partnerstwa 
pomiędzy sektorem publicznym a 
biznesem. Dlatego po części wy-
kładowej eksperci poprowadzą dla 
uczestników specjalistyczne warsz-
taty.

- Chcemy dać wyraźny sygnał po-
tencjalnym inwestorom, że w Wo-
łominie przyjaźnie odnosimy się do 
każdej koncepcji, w wyniku której 
powstawać będą dobre inwestycje i 
fi nalnie miejsca pracy dla mieszkań-
ców – tłumaczy Elżbieta Radwan. 
-  Zamierzam wykorzystać to spo-
tkanie do zaprezentowania naszych 
walorów w kontekście planowanych 
modernizacji kolejowych i drogo-
wych, a także sporo powiedzieć o 
trwających przygotowaniach do 
stworzenia planów zagospodaro-
wania przestrzennego. Proszę sobie 
wyobrazić, że w naszym przypadku 
zaledwie 8 proc. gruntów dysponuje 
wspomnianym dokumentem. Z jed-
nej strony przez lata nie potrafi ono 
zrobić z tym porządku, ale z drugiej 
gdy w końcu je uchwalimy, to jed-
nocześnie wykonamy duży skok do 
przodu – deklaruje burmistrz.

Spotkanie odbędzie się w sali kon-
ferencyjnej wołomińskiego magi-
stratu. Jego początek zaplanowano 
na godz. 10.00.

Z inicjatywy burmistrza Tłusz-
cza Pawła Bednarczyka w sobotni, 
słoneczny poranek władze gminy 
wspólnie z grupą mieszkańców sa-
dzili kwiaty. Nie zabrakło również 
dzieci, które z wielką radością po-
magały w całym przedsięwzięciu. 
Akcja wzbudziła duże zainteresowa-
nie wśród przechodniów, którzy nie 
kryli zadowolenia z tego, że Tłuszcz 
zmienia się na lepsze. 

 - Serdecznie dziękuję wszystkim, 
którzy poświęcili swój czas i włączy-
li się w tę akcję. Wspólnie spędzony 
czas i ciężka praca sprawiły, że mia-
sto wygląda teraz kolorowo i pięknie. 
Celem tej inicjatywy była nie tylko 
poprawa wyglądu miejsca, w którym 
na co dzień przebywamy, ale również 
integracja z mieszkańcami. Mam 
nadzieję, że za rok powtórzymy ten 
mile spędzony dzień i spotkamy 
się w jeszcze większym gronie, by 
wspólnie upiększać nasze miasto.” – 
mówi burmistrz Tłuszcza.

Od 18 maja obowiązują nowe przepisy, zaostrzające sankcje wobec 
kierujących pojazdami, którzy popełnią najcięższe z naruszeń w ruchu 
drogowym, polegające w szczególności na kierowaniu pojazdem w stanie 
nietrzeźwości, powodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym, rażącym przekraczaniu dopuszczalnej prędkości czy kierowaniu 
pojazdem pomimo nieposiadania do tego stosownych uprawnień. Służ-
bom kontrolnym oraz sądom dano w ten sposób nowe instrumenty, które 
powinny w jeszcze większym stopniu zdyscyplinować kierujących pojaz-
dami do przestrzegania przepisów.

Zmiany w przepisach karnych
1. Kierowanie bez uprawnień
W obowiązującym stanie praw-

nym kierowaniu pojazdem pomimo 
nieposiadania stosownych upraw-
nień stanowi wykroczenie (określo-
ne w art. 94 § 1 kodeksu wykroczeń), 
za które przewidziana jest jedynie 
kara grzywny, z wyłączeniem sytu-
acji, gdy osoba kierowała pojazdem 
w czasie obowiązywania orzeczo-
nego przez sąd zakazu prowadzenia 
pojazdów, który to czyn stanowi 
przestępstwo określone w art. 244 
kodeksu karnego.

Począwszy od 18 maja art. 94 § 
1 kw ma zastosowanie jedynie wo-
bec osób kierujących pojazdem, 
na który nigdy wcześniej nie miały 
stosownych uprawnień. W takim 
przypadku, obok kary grzywny, 
możliwe będzie także orzeczenie za-
kazu prowadzenia pojazdów, o czym 
ostatecznie zdecyduje sąd.

Osoby, które pod rządami nowych 
przepisów, dopuszczą się kierowa-
nia pojazdem, dla którego stosowne 
uprawnienie zostało im wcześniej 

cofnięte w drodze decyzji admini-
stracyjnej wydanej przez właściwego 
starostę, wyczerpią znamiona prze-
stępstwa (określonego w nowym 
art. 180a kk), za który to czyn prze-
widziano karę grzywny, karę ogra-
niczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2. Niezależnie od ro-
dzaju zastosowanej kary, sąd będzie 
mógł także orzec środek karny w po-
staci zakazu prowadzenia pojazdów.

2. Kierowanie w stanie nietrzeź-
wości

W znowelizowanych przepisach 
zaostrzono sankcje dla kierujących 
pojazdami w stanie nietrzeźwości 
oraz dla kierujących, którzy - znaj-
dując się w tym stanie - spowodowa-
li wypadek drogowy (zdarzenie, w 
którym były osoby zabite lub ciężko 
ranne). W pierwszej kolejności wy-
dłużono okres, na jaki orzekany jest 
środek karny w postaci zakazu pro-
wadzenia pojazdów, z 10 do 15 lat, 
przy czym minimalny okres, na jaki 
zakaz ten będzie orzekany określono 
na poziomie 3 lat.

Dokończenie str. 5
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Słowo „upadło” to przenośnia. Ściany kina zostały przewrócone, czyli mówiąc krótko budynek został wyburzony (rozebrany). Z informacji uzyska-
nych od obecnego właściciela nieruchomości, na której budynek się znajdował – Bogdana Jędrzejewskiego – kino działało w okresie międzywojennym 
do wybuchu II wojny światowej. Nazywało się „Kino-Teatr Nowoczesna”. 

Na zdjęciach:  Budynek pustostan przy zbiegu ulicy Piłsudskiego i Rejtana w Markach . 
Obok po prawej parterowy budynek starego kina (zdjęcie z 11 maja 2015). Zdjęcie drugie zrobiono 30 maja 2015.

Osoby kierujące pojazdem w stanie 
nietrzeźwości będą musiały się także 
liczyć z dolegliwymi konsekwencjami 
fi nansowymi. Niezależnie od orze-
czonej kary, sąd będzie obligatoryjnie 
orzekał świadczenie pieniężne w wy-
sokości nie mniejszej niż 5 tys. złotych, 
w przypadku osoby po raz pierwszy 
dopuszczającej się tego czynu, oraz nie 
mniejszej niż 10 tys. złotych, gdy oso-
ba po raz kolejny kierowała pojazdem 
w stanie nietrzeźwości. W sprawach 
o wypadki drogowe spowodowane 
przez nietrzeźwych kierujących, sąd 
będzie obligatoryjnie orzekał nawiązkę 
w wysokości nie mniejszej niż 10 tys. 
złotych.

Ponadto w kodeksie karnym wy-
konawczym dodano nowy art. 182a, 
przewidujący możliwość orzeczenia 
przez sąd zmiany sposobu wykony-
wania zakazu prowadzenia pojazdów 
na zakaz prowadzenia pojazdów nie-
wyposażonych w blokadę alkoholową. 
Z możliwości tej osoba będzie mogła 
skorzystać nie wcześniej niż po upły-
wie co najmniej połowy orzeczonego 
wymiaru, a w przypadku gdy zakaz 
prowadzenia pojazdów orzeczono 
dożywotnio, po upływie co najmniej 
10 lat. Istotne jest, iż o ewentualnej 
zmianie sposobu wykonywania zaka-
zu ostatecznie zdecyduje sąd.

Zmiany w przepisach o ruchu dro-
gowym

1. Zatrzymanie prawa jazdy
W ustawie o kierujących pojazdami 

dodano nowe przesłanki administra-
cyjnego zatrzymania prawa jazdy, tj. 
w przypadku rażącego przekroczenia 
prędkości dopuszczalnej w obszarze 
zabudowanym (powyżej 50 km/h) 
oraz przewożenia nadmiernej liczby 
osób. W praktyce, ujawnienie takie-
go czynu będzie skutkowało zatrzy-
maniem dokumentu prawa jazdy w 
trakcie prowadzonej kontroli drogo-
wej i przesłaniem go do właściwego 
starosty, który - wydając decyzję admi-
nistracyjną - formalnie zatrzyma ten 
dokument - za pierwszym razem na 3 
miesiące.

Należy pamiętać, iż starosta wyda 
powyższą decyzję niezależnie od tego, 
czy prawo jazdy zostało fi zycznie 
zatrzymane przez policjanta. Zgod-
nie z nowymi przepisami, podmioty 
uprawnione do kontroli ruchu drogo-
wego informują właściwego starostę o 
każdym ujawnionym przypadku do-
puszczenia się jednego z powyższych 
czynów. Na podstawie tej informacji 
starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu 
prawa jazdy, nadając jej rygor natych-
miastowej wykonalności oraz zobo-
wiązując kierowcę do zwrotu prawa 
jazdy, o ile dokument ten nie został 
wcześniej zatrzymany.

Istotne jest, iż 3-miesięczny okres, 
na jaki zatrzymywane będzie prawo 
jazdy, zacznie biec od daty jego fak-
tycznego zatrzymania przez policjanta, 
a jeżeli czynność ta nie miała miejsca, 
dopiero od momentu jego zwrotu do 
właściwego organu (starosty).

Ujawnienie faktu ponownego kiero-
wania pojazdem w powyższym 3-mie-
sięcznym okresie, będzie oznaczało 
jego wydłużenie do 6 miesięcy. Kolej-
nym etapem będzie cofnięcie upraw-
nienia do kierowania pojazdami - jego 
przywrócenie zostało obwarowane 
koniecznością spełnienia wszystkich 
wymagań stawianych osobie po raz 
pierwszy ubiegającej się o uprawnienie 
do kierowania pojazdami.

2. Zaostrzenie przepisów wobec 
"młodych kierowców"

W ustawie – prawo o ruchu dro-
gowym dodano nową przesłankę do 
cofnięcia przez starostę uprawnienia 
do kierowania pojazdami. Zmiana ta 
dotyczy młodych kierowców, tj. osób, 
które w okresie 2 lat od dnia wydania 
im po raz pierwszy prawa jazdy dopu-
ściły jednego przestępstwa przeciwko 
bezpieczeństwu w komunikacji (np. 
spowodowanie wypadku drogowe-
go, kierowanie pojazdem w stanie 
nietrzeźwości) lub trzech wykroczeń 
polegających na spowodowaniu za-
grożenia bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, kierowaniu w staniu po 
użyciu alkoholu lub przekroczeniu 

prędkości powyżej 30 km/h. Rozwią-
zanie to będzie obowiązywało do dnia 
3 stycznia 2016 r. Osoby, o których 
mowa, będą docelowo objęte nadzo-
rem w ramach okresu próbnego prze-
widzianego w ustawie o kierujących 
pojazdami, mającego wejść w życie z 
dniem 4 stycznia 2016 r.

3. Usunięcie pojazdu
W ustawie – prawo o ruchu drogo-

wym wprowadzono nowy przypadek, 
kiedy pojazd zostanie obligatoryjnie 
usunięty z drogi na koszt jego właści-
ciela. Przepis ten odnosi się do sytuacji, 
gdy pojazdem kierowała osoba nie-
posiadająca stosownego uprawnienia, 
a więc która nigdy uprawnienia tego 
nie uzyskała, bądź której zostało ono 
cofnięte w drodze decyzji administra-
cyjnej. Zgodnie z omawianą regulacją, 
pojazd zostanie usunięty z drogi także 
w przypadku, gdy kierowała nim oso-
ba formalnie posiadająca stosowne 
uprawnienie, lecz której uprzednio za-
trzymano dokument prawa jazdy, np. 
w związku z przekroczeniem liczby 24 
punktów.

W omawianym przypadku funkcjo-
nariusz odstąpi od usunięcia pojazdu 
tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy możli-
we będzie przekazanie go osobie znaj-
dującej się w nim i posiadającej upraw-
nienie do kierowania tym pojazdem.

Przepis, o którym mowa, z oczywi-
stych względów nie będzie miał zasto-
sowania w sytuacji, gdy kierujący po-
jazdem legitymuje się pokwitowaniem 
za zatrzymany dokument prawa jazdy, 
uprawniającym go do kierowania po-
jazdem.

Zmiana przepisów dotyczących 
przewożenia dzieci

Zmieniają się przepisy dotyczące 
przewożenia dzieci w fotelikach. Nie-
które wymagania zostały zaostrzone, a 
część z nich uległa złagodzeniu. Kiedy 
dziecko powinno jechać w foteliku, a 
kiedy wystarczy przypiąć je pasami? 
Odpowiedź na to i inne pytania, zwią-
zane z bezpiecznym przewożeniem 
najmłodszych, przedstawiamy w arty-
kule.

Ustawa z 9 kwietnia 2015 r. o zmia-
nie ustawy – Prawo o ruchu drogo-
wym (Dz. U. poz. 591) wdraża prze-
pisy UE, dotyczące zasad przewożenia 

dzieci w pojazdach samochodowych.
W porównaniu do dotychczaso-

wych przepisów zniknęło kryterium 
wieku dziecka, a pozostało jedynie kry-
terium wzrostu, tj. poniżej 150 cm. Tak 
więc również dziecko, które ukończy-
ło 12 lat, a jednocześnie nie osiągnęło 
wymaganego wzrostu, powinno być 
przewożone w foteliku bezpieczeństwa 
lub urządzeniu przytrzymującym dla 
dzieci.

Wprowadzonych zostało również 
kilka odstępstw od ogólnych zasad 
przewożenia dzieci. Dopuszczono 
m.in., aby dzieci mieszczące się w prze-
dziale wzrostu 135–150 cm, podczas 
przewożenia na tylnym siedzeniu były 
przytrzymywane za pomocą pasów 
bezpieczeństwa pojazdu, a więc bez 
fotelika oraz urządzenia przytrzy-
mującego, jeżeli ze względu na masę 
i wzrost tego dziecka nie jest możli-
we zapewnienie mu odpowiedniego 
urządzenia. W praktyce dotyczy to 
przewożenia dziecka mieszczącego 
się w powyższym przedziale wzrostu, 
którego waga ciała przekracza 36 kg, a 
więc przewidzianą w przepisach mak-
symalną wagę dla urządzenia przy-
trzymującego dla dziecka. Powyższe 
wyłączenie nie dotyczy przewożenia 
dziecka na przednim siedzeniu pojaz-
du, co powinno każdorazowo odby-
wać się z wykorzystaniem fotelika lub 
urządzenia przytrzymującego.

Kolejny wyjątek od ogólnych za-
sad przewożenia dzieci samochodem 
osobowym oraz małym samochodem 
ciężarowym dopuszcza przewożenie 
na tylnym siedzeniu trzeciego dziecka 
w wieku co najmniej 3 lat, przytrzy-
mywanego za pomocą pasów bez-
pieczeństwa pojazdu, w przypadku, 
gdy dwoje dzieci jest przewożonych 
w urządzeniach przytrzymujących 
zainstalowanych na tylnym siedzeniu 
i nie ma możliwości zainstalowania 
trzeciego urządzenia. W praktyce ten 
przepis ma zastosowanie dla przewozu 
typowym samochodem osobowym, a 
więc przeznaczonym dla maksymalnie 
5 osób łącznie z kierowcą. W samo-
chodach osobowych o liczbie miejsc 
6-9 i dwóch rzędach tylnych siedzeń, 
ze względu na odpowiednio duże 
wymiary (w tym szerokość siedzeń), 
zainstalowanie urządzenia przytrzy-

mującego dla każdego przewożonego 
dziecka nie stwarza już żadnych pro-
blemów.

Nowe przepisy zakazują przewo-
żenia dziecka w wieku poniżej 3 lat w 
pojeździe niewyposażonym w pasy 
bezpieczeństwa i fotelik lub w pasy 
bezpieczeństwa i inne urządzenie 
przytrzymujące. Aktualny pozostaje 
zakaz przewożenia dziecka tyłem do 
kierunku jazdy na przednim siedzeniu 
pojazdu, z tą jednak różnicą, że prze-
pis ten dostosowano do postępu tech-
nicznego. Nie jest już istotny sam fakt 
wyposażenia pojazdu w poduszkę po-
wietrzną dla pasażera, co dotychczas 
wykluczało możliwość przewożenia 
dziecka w taki sposób, lecz to, czy jest 
ona aktywna. Ponadto - w odróżnie-
niu od dotychczasowego brzmienia 
- przepis ten umożliwia przewożenie 
dziecka na przednim siedzeniu pojaz-
du z wykorzystaniem zarówno fotelika 
bezpieczeństwa, jak również innego 
urządzenia przytrzymującego.

Zachowane zostały dotychczasowe 
wyłączenia dotyczące przewożenia 
dzieci pojazdami takimi jak taksówka, 
specjalistyczny środek transportu sani-
tarnego oraz pojazd Policji, Straży Gra-
nicznej lub straży gminnej (miejskiej).

Zniesiono natomiast wyłączenie 
dotyczące przewożenie dziecka auto-
busem. W związku z tym przewożenie 
dziecka tego rodzaju pojazdem podle-
ga tylko wyłączeniu ogólnemu (brak 
pasów bezpieczeństwa w autobusie) 
oraz wyłączeniom szczególnym, ure-
gulowanym w art. 39 ust. 2 pkt 10 – 11 
ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Ponadto istotną zmianą jest nało-
żenie, obok obowiązku przewożenia 
dzieci w fotelikach bezpieczeństwa 
lub w innych urządzeniach przytrzy-
mujących, obowiązku dostosowania 
urządzenia do masy i wzrostu dziecka, 
zgodności tego urządzenia z właści-
wymi warunkami technicznymi, jak 
również jego prawidłowego zamonto-
wania - zgodnie z zaleceniami produ-
centa. Niespełnienie jednego z powyż-
szych obowiązków zagrożone jest karą 
grzywny.

BPiRD KGP

Dokończenie tekstu ze str. 4

Po wojnie nie wznowiło już dzia-
łalności, gdyż władze Polski Ludowej 
dopuszczały tylko kina państwowe 
(w późniejszym czasie dopuszczono 
inną formę -  kina związkowe). Po 
wojnie w Markach było to kino „Zgo-
da” przy Domu Katolickim parafi i 
Świętego Izydora. W powiecie Wo-
łomin każda większa gmina miała 
swoje kino. W Ząbkach było to kino 
„Jagódka”, w Zielonce „Wiarus”, w 
Kobyłce „Łoś”, w Radzyminie „Czar”, 
w Tłuszczu „Kamera”. W Wołominie 
do początku lat 60-tych działało kino 
„Hel” przy ulicy Ogrodowej (potem 
znajdował się tam Powiatowy Dom 
Kultury, przed kilku laty Powiatowa 
Biblioteka Pedagogiczna). Następnie 
kino „Kultura” na ulicy Mickiewicza. 
Tylko to jedno się ostało do chwili 
obecnej. Jak widać nazwy były proste 
do zapamiętania „wpadające w ucho”. 
Dzisiaj to Kinoplexy, Multipleksy 
(powyżej sześciu sal projekcyjnych) a 
nawet Megapleksy (powyżej 20 sal). 
Upływający czas już nie powróci!
 Ryszard Węsierski
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Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 
36 ustawy o VAT z podatku zwol-
nione są usługi w zakresie wynaj-
mowania lub wydzierżawiania 
nieruchomości  o charakterze 
mieszkalnym lub części nieru-
chomości, na własny rachunek, 
wyłącznie na cele mieszkaniowe. 
Brak spełnienia choćby jednego 
elementu wyklucza zastosowanie 
zwolnienia. W związku z tym, ze 
zwolnienia nie skorzystają podat-
nicy wynajmujący nieruchomości 
o charakterze mieszkalnym na 
cel inny niż mieszkaniowy. Warto 
zauważyć, że cel inny niż miesz-
kaniowy to np. cel turystyczny 
realizowany przez hotele. Rów-
nież wynajem nieruchomości o 
charakterze mieszkalnym na cele 
biurowe nie podlega zwolnieniu, 
co potwierdza Dyrektor Izby Skar-
bowej w Poznaniu w interpretacji 
indywidualnej z dnia 14 kwietnia 
2011r. Wynajmujący może zacho-
wać preferencję w VAT, gdy wy-
najmie mieszkanie fi rmie, która 
wykorzysta je do zakwaterowania 
swoich pracowników. Inaczej jest 
w przypadku wynajmu mieszka-
nia fi rmie, która będzie świadczyła 
usługi w zakresie dalszego podnaj-
mu. Wtedy wynajem ma na celu 
prowadzenie działalności, a nie cel 

mieszkaniowy. Potwierdza to wy-
rok Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego z 3 wrzenia 2013r. Dlatego 
ważne jest, aby w umowach najmu 
jasno sprecyzować cel, na jaki bę-
dzie przeznaczona nieruchomość.

W przypadku braku możliwo-
ści skorzystania ze zwolnienia na 
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36, 
istnieje możliwość zwolnienia 
podmiotowego w oparciu o art. 
113 ust. 1 ustawy o VAT. Na pod-
stawie tego przepisu od podatku 
zwalnia się sprzedaż dokonywaną 
przez podatników, u których war-
tość sprzedaży nie przekroczyła 
łącznie w roku podatkowym kwo-
ty 150 tys. zł (bez wliczania w to 
kwoty podatku). Należy jednak 
pamiętać, że jeżeli podmiot oprócz 
najmu świadczy także inne usługi 
to przychody z tego tytułu należy 
uwzględnić we wspomnianym li-
micie.

Dominik Wiśniewski

Kancelaria Podatkowa 
Skłodowscy

6 PORADY

mgr Anna 
Susidko

KRYTERIA DIAGNOSTYCZNE
Schizofrenia należy do grupy za-

burzeń psychotycznych – endogen-
nych, czyli takich, której czynniki 
wywołujące znajdują się wewnątrz 
organizmu.

Jej początki (pierwsze epizody) re-
jestruje się najczęściej pomiędzy 18 
– 35 rokiem życia. 

Samo słowo „schizofrenia” ozna-
cza „rozczepienie umysłu”. W cho-
robie ma to wymiar rozdźwięku po-
między myśleniem, zachowaniem, 
emocjami, sferą motywacyjną, eks-
presją emocji, przejawiającymi się 
m.in.  na niedostosowaniu zachowa-
nia, emocji do sytuacji i treści jego 
wypowiedzi. U chorego występują 
urojenia (czyli zaburzenia myśle-
nia), omamy (czyli chory rejestruje 
zmysłami coś, czego nie ma np. wi-
dzi nieistniejące obrazy, ludzi, isto-
ty, słyszy nieistniejące dźwięki itd.), 
zdezorganizowaną mowę (np. to co 
mówi jest niespójne lub przeskakuje 

z tematu na temat, bez oczywistych 
przyczyn). Chorzy mogą także utra-
cić zainteresowanie sobą, światem, 
pracą, wycofać się z życia społeczne-
go, zacząć unikać innych osób.

PRZYCZYNY
Dokładne przyczyny schizofrenii 

nie są znane. W toku badań nad cho-
robą jednoznacznie stwierdzono, że 
w zaburzeniu mają znaczenie czyn-
niki genetyczne, wczesne warunki 
środowiskowe, procesy socjologicz-
ne i neurobiologiczne. Postawiono, 
dotychczas słabo udokumentowaną 
hipotezę, iż praprzyczyną choroby 
może być wirusowa choroba przeby-

ta we wczesnym niemowlęctwie.
LECZENIE

Leczenie polega przede wszystkim 
na farmakoterapii. Chory powinien 
znajdować się pod stałą opieka le-
karską, prowadzony przez doświad-
czonego psychiatrę. Zainteresowa-
nych tematem odsyłam na stronę; 
http://psychiatria.mp.pl/choroby
/78549,schizofrenia

mgr Anna Susidko
psycholog, psychoterapeuta

tel.723 09 80 70
www.groas.eu

Wynajem nieruchomości zasadniczo podlega opodatkowaniu podat-
kiem od towarów i usług. Możliwość zwolnienia z VAT występuje tylko w 
nielicznych przypadkach.

Tania 
reklama!!! 

tel. 796-046-823
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Wyrób i sprzedaż materiałów bu-
dowlanych – E. Kalicki Ogrodze-
nia, pustaki, bloczki, kręgi EKO i 
inne Atrakcyjne ceny!!! Klembów, 
ul. Gen. Żymierskiego 98, tel. (22) 
799-93-89;  604-555-651 

Usługi hydrauliczne w pełnym za-
kresie,miedź,plastik, pcv, stal tel. 
606-912-289

„ B O -
FOTO” 
f o t o -

grafi a ślubna, „Oddaje emocje i 
zatrzymuje cudowne chwile, któ-
re warto pamiętać...” tel. 501 352 
753, www.bofoto.pl

Haki, tłumiki,mechanika, Zielon-
ka, tel. (22) 761-10-26

Naprawa obuwia, napy, szycie, 
Wołomin, ul. Kościelna róg Reja-
(vis-a-vis ZUS),tel. 603-364-506  

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

Sprzedaż mebli, komplety wy-
poczynkowe, stoły, krzesła, itp. 
Kobyłka ul. Długosza 4. tel. 503-
983-738 

Piekarnia „Żytnia” zatrudni 
piekarza lub pomoc piekarza
 (z możliwością przyuczenia).
Praca w miejscowości Dąbrówka 
12km od Radzymina. Kontakt 601 
337 495

OGŁOSZENIA DROBNE

KUPIĘ - SPRZEDAM

USŁUGI

Ogrodzenia betonowe, metalowe 
i panelowe. Sprzedaż i montaż, 
szybko i solidnie, tel.: 600-551-
008; 502-381-948

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

W sobotę 9 maja, w Wołominie na Pl. 3 Maja, odbył się IV etap 57 Małego Wyścigu Pokoju oraz Międzyszkolne 
Zawody Kolarskie. W jednym z wyścigów Ligi Szosowej Mazowsza, młodzi zawodnicy walczyli o Puchar Kance-
larii Podatkowej Skłodowscy.

Kancelaria Podatkowa Skłodowscy 
aktywnie uczestniczy w lokalnych wy-
darzeniach. Od kilku lat wspiera fi nan-
sowo dzieci i młodzież ze Stowarzy-
szenia Kultury Fizycznej i Miłośników 
Turystyki „Rowerowa Pasja”. - Zależy 
nam na tym, aby młodzi ludzie za-
szczepili w sobie miłość do sportu od 
najmłodszych lat– powiedział Tadeusz 
Skłodowski, prezes Kancelarii Podat-
kowej Skłodowscy. Podczas zawodów 
Ligi Szosowej Mazowsza, w jednym z 
wyścigów młodzi zawodnicy walczyli 
o Puchar Kancelarii Podatkowej Skło-
dowscy. Pracownicy Kancelarii rów-
nież tam byli ze swoim stoiskiem. Poza 
ulotkami, rozdawali również balony i 
cukierki, a spragnieni uczestnicy im-
prezy mogli na stoisku napić się wody 
lub soku. Jednak prawdziwą furorą na 
tej imprezie, były dmuchane kije do ki-
bicowania, z logo Skłodowscy.pl.

2 latka i więcej…
Impreza zaczęła się od amatorskich 

wyścigów kolarskich, podzielonych na 
grupy wiekowe, z których najmłodsi 
uczestnicy mieli zaledwie 2 lata. Wśród 
dzieci biorących udział w zawodach, 
znalazły się także pociechy pracowni-
ków Kancelarii Podatkowej Skłodow-
scy. Na twarzach zawodników malował 
się obraz prawdziwego ducha walki. 

Wyścig o Puchar Kancelarii Podat-
kowej Skłodowscy

Prawdziwe emocje zaczęły się tuż 
przed godziną 16, kiedy na starcie po-
jawili się zawodnicy Ligi Szosowej Ma-
zowsza w kategorii Junior Młodszy. W 
pierwszym wyścigu kolarze mieli do 
pokonania dystans o długości 14km i 
walczyli o Puchar Kancelarii Podatko-
wej Skłodowscy. Na początku zawod-
nicy ruszyli spokojnym tempem, jed-

nak z każdym następnym okrążeniem 
wyraźnie przyspieszali. Finisz był bar-
dzo emocjonujący, bowiem do końca 
nie było wiadomo, kto zwycięży. Nie 
obyło się bez groźnie wyglądającego 
wypadku na mecie, jednak na szczęście 
okazało się, że uczestnik doznał kilku 
niegroźnych obrażeń. W tej konkuren-
cji brało udział siedmiu zawodników. 
Jako pierwszy przekroczył linię mety 
Miłosz Gębarski, reprezentujący klub 
Vmax z Mińska Mazowieckiego. Kolej-
ne dwa miejsca zajęli: Dominik Kucha-
rek – SK Bank Team z Kobyłki i Michał 
Oleksak – MayDay z Lublina.

Podsumowując, był to dzień pełen 
wrażeń, nie tylko dla uczestników wy-
ścigów, ale także dla kibiców. 

My z niecierpliwością czekamy na 
kolejne zawody, a sportowcom ży-
czymy wielu sukcesów i sił po kolejne 
zwycięstwa.

Kancelaria Podatkowa Skłodowscy jest jednym z liderów na ryku usług 
podatkowych. 

Eksperci Kancelarii mają ponad 21-letnie doświadczenie i kompeten-
cje potwierdzone certyfi katami. Kancelaria Skłodowscy zajmuje wysoką, 
8 pozycję w rankingu najskuteczniejszych fi rm doradztwa podatkowego 
w Polsce, opublikowanym przez Dziennik Gazety Prawnej.

Grupa Skłodowscy.pl zatrudnia ponad 100 pracowników i obsługuje 
ponad 1000 klientów o różnych profi lach działalności. Pracownicy po-
siadają specjalistyczne kwalifi kacje do obsługi fi rm. Certyfi katem księgo-
wego legitymuje się 13 osób, a 3 osoby wpisane są na listę Krajowej Izby 
Doradców Podatkowych. W ramach Grupy Skłodowscy.pl pracuje także 
4 radców prawnych.

Kancelaria Podatkowa Skłodowscy zapewnia kompleksowe usługi 
wsparcia dla biznesu. Pracownicy Kancelarii są do dyspozycji klientów w 
zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, usług rachunkowo-księgo-
wych, usług kadrowo-płacowych oraz administracyjnych. Firma świad-
czy także wsparcie w obszarze usług fi nansowych takich jak przygoto-
wanie dokumentacji np. do pozyskania środków na założenie lub rozwój 
działalności – dotacje z UP i UE, kredyty, leasing, etc. Eksperci Kancelarii 
prowadzą szkolenia m.in. z prowadzenia działalności gospodarczej oraz 
zarządzania spółkami ze szczególnym naciskiem na zarządzanie spółka-
mi z o.o. Dbając o zapewnienie najwyższej jakości obsługi Klienta Skło-
dowscy stale inwestują w podnoszenie kwalifi kacji swoich pracowników 
oraz w rozwój infrastruktury IT. W naszej ofercie znajduje się także wiele 
udogodnień, które wprowadzają, by ułatwić Klientom prowadzenie biz-
nesu np. usługę archiwizacji dokumentów oraz virtual offi  ce.

Siedziba fi rmy mieści się w Markach, przy ul. Kościuszki 43. Klienci 
mogą także skorzystać z usług Kancelarii w oddziałach w Wołominie przy 
ul. Przejazd 3/5, w Warszawie przy ul. Poznańskiej 16/4 oraz w Białym-
stoku przy ul. Branickiego 17A. Skłodowscy działają na rynku profesjo-
nalnych usług doradztwa podatkowego i rachunkowości od 1993 roku. 
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Klembów

6 maja 2015 r., w hali sportowej ROKiS odbył się Halowy Turniej w Piłkę Nożną chłopców szkół gimnazjalnych 
o Puchar Dyrektora Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radzyminie. W turnieju tym o miano najlepszej 
drużyny rywalizowały zespoły ze wszystkich szkół gimnazjalnych z terenu Miasta i Gminy Radzymin. Uroczy-
stego otwarcia turnieju dokonał dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radzyminie Jerzy Stwora (or-
ganizator i sponsor zawodów).

Najważniejsze cele turnieju to:
• promocja Zasadniczej Szko-

ły Zawodowej w Radzyminie 
wśród uczniów szkół gimna-
zjalnych na terenie gminy i 
powiatu wołomińskiego.

• promocja i popularyzacja halo-
wej piłki nożnej wśród uczniów 
szkół gimnazjalnych,

• integracja społeczności szkol-
nych,

• wyłonienie najlepszych szkol-
nych zespołów,

• propagowanie zdrowego stylu 
życia oraz właściwej rywaliza-
cji sportowej wśród młodzieży 
szkolnej,

• zdobywanie doświadczenia na 
przyszłość w realizacji imprez 
sportowych na szczeblu gmin-
nym i powiatowym służącym 
promocji szkoły.

W turnieju udział wzięły dziewię-
cioosobowe reprezentacje chłopców 
z następujących szkół:
• Gimnazjum nr 1 im. mjr. Stefa-

na Waltera w Radzyminie,
• Gimnazjum nr 2 im. ks. Ele-

onory Czartoryskiej w Radzy-
minie,

• Gimnazjum w Słupnie,
• Gimnazjum w Załubicach.

W grze brało udział 5 zawodników 

(bramkarz i czterech zawodników w polu) a czas gry wynosił 15 min. Turniej 
rozegrano systemem „każdy z każdym” a w wyniku rywalizacji sportowej ko-
lejność miejsc przedstawiała się następująco:

I miejsce 
- zespół z Gimnazjum nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w Radzyminie,

II miejsce 
- zespół z Gimnazjum w Słupnie,

III miejsce
- zespół z Gimnazjum nr 2 im. ks. Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie,

IV miejsce 
- zespół z Gimnazjum w Załubicach.

Najlepszym zawodnikiem turnie-
ju wybrano:

Pawła  Żmudę, ucznia pierwszej 
klasy Gimnazjum nr 1 w Radzymi-
nie – strzelca pięciu bramek.

Najlepszym bramkarzem turnieju 
uznano Oskara Reifa, ucznia trzeciej 
klasy Gimnazjum w Słupnie.

Turniej przebiegał bez zakłóceń, 
w miłej i sportowej atmosferze. Trzy 
pierwsze zespoły otrzymały dyplo-
my, medale oraz puchary, a wyróż-
niający się zawodnicy uhonorowani 
zostali pamiątkowymi statuetkami 
ufundowanymi i wręczonymi przez 

dyrektora Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego Jerzego Stworę. Na-
grodą główną – dodatkową dla zwy-
cięskiego zespołu był przenośny gło-
śnik 60 W, bezprzewodowy Urban 
Revolt 19737 Fiesta z bluetooth i 
zasilaniem akumulatorowym wraz z 
mikrofonem (nagroda ufundowana 
przez organizatora).

Prowadzącymi rozgrywki byli: 
mgr Marek Szulc (nauczyciel wy-
chowania fi zycznego) oraz Paweł 
Lewandowski (sędzia – Polskiego 
Związku Piłki Nożnej).

red.

„W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny, jako 
powołany do służby specjalnej przysięgam, że poświęconego mi sprzętu, 
poczty i pieniędzy strzec będę nie tylko jako dobra państwowego, ale i jako 
środków i pieniędzy przeznaczonych dla odzyskania wolności Ojczyzny, a 
tajemnicy służby specjalnej dochowam, nawet wobec moich przełożonych 
i kolegów w konspiracji i nie zdradzę jej nikomu, aż do końca wojny. Tak 
mi Panie Boże dopomóż. Tak brzmi tekst przysięgi Cichociemnych.

W sobotę 23 maja w miejscowości 
Krusze (gmina Klembów) już po raz 
piąty odbył się Bieg Cichociemnych. 
- Głównym celem biegu było przy-
pomnienie historii organizacji Ci-
chociemnych, która działała również 
na terenie powiatu wołomińskiego. 
W biegu na 10 km wystartowała re-
kordowa liczba biegaczy. W V biegu 
Cichociemnych uczestniczyło 196 
osób z całej Polski -powiedział Artur 
Dzięcioł, organizator biegu. 

Dodatkowo w marszobiegu na 5 
km uczestniczyło ponad 120 mło-

dych biegaczy wraz ze swoimi 
opiekunami ze szkół podstawo-
wych z terenu gminy Klembów. 
Jest to bardzo motywujące, ponieważ 
ci najmłodsi pokazują, że można w 
sposób patriotyczny i podniosły spę-
dzić ten czas na sportowo.

W kategorii open kobiet z czasem 
42:16 zwyciężyła Agnieszka Wójcik 
z miejscowości Glinianka. W kate-
gorii open mężczyzn z czasem 35:48 
zwyciężył mieszkaniec powiatu wo-
łomińskiego Jarosław Kurek. Tym 
wynikiem pobił rekord trasy.

- Dziękuję wszystkim organiza-
torom, lokalnym władzom, Szkole 
Podstawowej w Kruszu, strażakom 
OSP Krusze i wielu innym wolonta-
riuszom za pomoc w organizacji tej 
wspaniałej imprezy. Jest to dla mnie 
motywacja do jeszcze większego 
działania i już za kilka miesięcy roz-
pocznie przygotowania do VI Biegu 
Cichociemnych - powiedział na za-
kończenie Artur Dzięcioł.           red.


