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Program 500+ w powiecie wołomińskim

Z szacunkowych danych wynika, 
że w powiecie wołomińskim liczącym 
ok. 250 tys. mieszkańców rządowym 
programem „500+” zostanie objętych 
ok. 30-33 tys. dzieci w wieku 0-18, a do 
rodzin w 2016 r. trafi  ponad 80 mln zł. 
Niedawno minął miesiąc funkcjono-
wania programu. Kwiecień był przede 
wszystkim okresem składania wnio-
sków, choć w drugiej połowie OPS-y 

już zaczęły wypłacać świadczenia. W 
samym tylko Wołominie na 30 kwiet-
nia pieniądze trafi ły już do ponad 1000 
osób (choć to zaledwie 10% wszystkich 
oczekujących). Najsprawniej wypłaty 
idą w gminie Strachówka i Klembów, 
gdzie 500+ otrzymała już grubo po-
nad połowa dzieci, którym przysługu-
ją świadczenia. Do końca kwietnia w 
sumie wypłacono niemal 2,5 mln zł na 
rzecz ok. 5 tys. dzieci. A z tygodnia na 
tydzień liczby te radykalnie będą wzra-
stać.  

Zważywszy na fakt, że kwiecień był miesiącem typowo organizacyjnym, w okresie 
którego głównie przyjmowano i analizowano wnioski, to w maju ruszą poważne tran-
sze pieniędzy do mieszkańców.   

W piątek, 15 kwietnia br. po raz 22. rozpoczęły się Tłuszczańskie Biesiady z Książką. Jak zawsze jest to swoiste święto w 
mieście, którego hasłem przewodnim była twórczość Henryka Sienkiewicza. Tegoroczne biesiady poświęcone były promocji 
literatury „Ku pokrzepieniu serc” i wpisały się w obchody 170. rocznicy urodzin i 100. rocznicy śmierci wybitnego pisarza, 
jakim niewątpliwie był Henryk Sienkiewicz. Uroczystość poprowadzili Bogumiła Boguszewska i Marcin Ołdak, a na widow-
ni zasiadło wielu znamienitych gości.

Burmistrz Tłuszcza w przemówieniu 
otwierającym biesiady podkreślił, że w 
dzisiejszym świecie funkcja bibliotek 
wykracza poza wypożyczanie książek, 
a Biblioteka Publiczna w Tłuszczu oraz 
jej fi lie są tego najlepszym przykładem. 
To ważne miejsca spotkań zarówno dla 
dorosłych, jak i dzieci i młodzieży. Bur-
mistrz podziękował również paniom 
bibliotekarkom oraz dyrektor Bogumile 
Boguszewskiej za nieocenioną pracę na 
rzecz lokalnej społeczności.

Tradycją jest, że podczas biesiad na-
gradzani są najlepsi czytelnicy. W tym 
roku nagrody otrzymali: Biblioteka 
Chrzęsne –Bożena Musielik, Biblioteka 
Jarzębia Łąka –Stanisław Ryndak, Bi-
blioteka Jasienica–Marta Maliszewska, 
Biblioteka Kozły– Karolina Burdelas, 
Biblioteka Kury– Maria Oleksiak, Bi-
blioteka Miąse–Marzena Kowalczyk, 
Biblioteka Mokra Wieś– Hanna Wi-
śniewska, Biblioteka Postoliska– Kinga 
Grygorczuk, wypożyczalnia dla dzieci w 
Tłuszczu– Anita Smuraga, wypożyczal-
nia dla dorosłych w Tłuszczu –Dariusz 
Marszał.       Dokończenie str. 5

Tłuszcz

Wprost o biznesie z przedsiębiorcami

- Przede wszystkim chciałabym pogratulować burmistrzowi Ząbek takiego pomysłu i takiego kontaktu z Biurem Gospo-
darczym i Kulturalnym Tajwanu w Polsce. Jestem przekonana, że po tym spotkaniu wzrośnie zainteresowanie lokalnych 
przedsiębiorców biznesem z Tajwanem - powiedziała prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. Elżbieta Mączyń-
ska Ziemacka – która była gościem V spotkania lokalnych przedsiębiorców w Ząbkach, pn. „Wieczór Tajwański”. 

Tego rodzaju spotkania dla lokalnych przedsiębiorców są organizowane są w Ząbkach od kilku lat, głównie w celu integracji środowiska, 
nawiązania współpracy między lokalnymi przedsiębiorcami i promowania lokalnych produktów i usług.  Dokończenie str. 5

Dokończenie str. 4
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WOŁOMIN
KULTURALNE:
■ 7 maja o godz. 18:00 w Fabryczce 

kolejna edycja wystawy prac absolwen-
tów Pracowni Rzeźby  Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie pod kierownic-
twem profesora Piotra Gawrona i dokto-
ra Grzegorza Witka. 

■ Do 12 maja, Miejski Dom Kultury 
W Wołominie, ul, Mariańska 7, "Szlam 
2", czyli wtsyawa komiksów Łukasza 
Kowalczuka. Historyjki i rysunki tego 
artysty pojawiają się cały czas w nowych 
miejscach na całym świecie. Właśnie te 
prace (powstałe na przestrzeni kilkuna-
stu miesięcy) są prezentowane w ramach 
MDK-owskiej wystawy.

MARKI
DLA NAJMŁODSZYCH:
■ Fundacja Mamy Wołomin zaprasza 

na zajęcia sportowo - rekreacyjne z wy-
korzystaniem sztuki cyrkowej.  „Loco-
motywa – zajęcia rekreacyjno-cyrkowe”.

Jest to zadanie publiczne realizowane 
przez Fundację Mamy Wołomin, dzięki 
dofi nansowaniu z Gminy Miasto Mar-
ki w okresie kwiecień – grudzień 2016 
r. Zadanie polega na zorganizowaniu 
i przeprowadzeniu cyklicznych zajęć 
rekreacyjno- sportowych z wykorzysta-
niem pedagogiki cyrku dla dzieci w wie-
ku 6-11 lat, uczęszczających do dwóch 
mareckich szkół podstawowych oraz ich 
rodziców/ opiekunów.

ZIELONKA
DLA NAJMŁODSZYCH:
■ 7 maja Ośrodek Kultury i Sportu w 

Zielonce, ul. Łukasińskiego 1/3, zaprasza 
dzieci na prelekcję ,,Odcienie Orientu” 
na temat muzyki i tańców indyjskich 
oraz warsztaty tańca. Zajęcia poprowa-
dzą Kinga Malec, instruktorka tańców 
indyjskich oraz Piotr Malec, muzyk.  
Dzieci będą mogły poczuć niepowtarzal-
ny, roztańczony klimat Indii, przy dawce 
teorii oraz pokazów tanecznych. Będzie 
można też zatańczyć!

KULTURALNE:
■ 14 maja, o godz. 18 w sali widowi-

skowej Ośrodka Kultury i Sportu w Zie-
lonce przy ul. ul. Łukasińskiego 1/3 od-
będzie się koncert charytatywny Haliny 
Frąckowiak „Dla Wiesi”.

RADZYMIN
SPORTOWE:

■ 8 maja, jedna z najstarszych miejsco-
wości na Mazowszu, oddalona od War-
szawy o zaledwie 20 km, będzie areną 
czwartego etapu tegorocznego LOTTO 
Poland Bike Marathon, cyklu wyścigów 
amatorów na rowerach górskich, organi-
zowanego przez Grzegorza Wajsa
PROGRAM ZAWODÓW
8.30-11.00 - zapisy w Biurze Zawodów 
(dystans FAN)
8.30-12.00 - zapisy w Biurze Zawodów 
(dystanse MINI i MAX)
9.00-10.30 - zapisy w Chatce Małolatka 
(dystans Mini Cross)
10.45 - start Mini Cross (2-4 i 5-6 lat) na 
terenie Miasteczka Poland Bike

11.10 - ustawianie zawodników na star-
cie dystansu FAN (sektor I - rocznik 
2002-2003, sektor II - rocznik 2004-
2005, sektor III - rocznik 2006-2007, 
sektor IV rocznik 2008-2009)
11.15 - start dystansu FAN (8 km)
12.20 - ustawianie zawodników w sekto-
rach (I-X) na starcie dystansów MAX i 
MINI
12.30 - start dystansów MAX (47 km) i 
MINI (24 km)
13.00 - dekoracja dystansów FAN i Mini 
Cross oraz losowanie nagród dla uczest-
ników
15.30 - dekoracja dystansów MINI i 
MAX oraz losowanie nagród dla uczest-
ników

KULTURALNE:
■ 9 maja o godz. 19.30 w Miejskiej Sali Koncertowej w Radzyminie przy ul. Kon-

stytucji 3-go Maja nr 15 wystąpi zespół "ZBRUCZ" z Tarnopola na Ukrainie. Wstęp 
wolny.

ZĄBKI
KULTURALNE:
■ 8 maja, MOK, godz. 17.00, ul. Sło-

wackiego 21 zaprasza na "Brzechwę dla 
dorosłych". Wstęp wolny.

■ 14 maja, MOK godz. 17.00, ul. Sło-
wackiego 21, otwarcie wystawy Adama 
Rutkowskiego "Dwa oblicza - fi guraty-
wizm i abstrakcja" oraz koncert "Piosen-
ki z tekstem" w wyk. Beaty Kurdy

DLA NAJMŁODSZYCH:
■ 14 maja, MOK, godz. 11.00, "Podróż 

za horyzont". Wstęp wony!!!!
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Tego w gminie Tłuszcz jeszcze nie było. Uroczystości przekazania sztandaru 
Gimnazjum im. Cichociemnych w Postoliskach zostały połączone z piknikiem 
rodzinnym i miasteczkiem historycznym, a główną atrakcją był… skok profesjo-
nalnej grupy spadochroniarzy.

74 lata temu, w marcu 1942 roku na 
Postoliska zostali zrzuceni specjalnie 
wyszkoleni polscy żołnierze – tzw. Ci-
chociemni. Wydarzenie to upamiętnia 
pomnik w centrum miejscowości, a od 
kilkunastu miesięcy, poprzez swoją na-
zwę, także tutejsze gimnazjum. Uroczy-
stości przekazania sztandaru szkole w 
Postoliskach połączono z wieloma atrak-
cjami wpisującymi się w ogłoszony przez 
Sejm Rzeczypospolitej Rok Cichociem-
nych. Ten pogodny, drugi dzień maja 
pozostanie na długo w pamięci społecz-
ności szkoły.

O godzinie 10.30 w kościele pod we-
zwaniem św. Stanisława biskupa i mę-
czennika w Postoliskach odprawiono 
mszę świętą, którą koncelebrowali dzie-
kan tłuszczański - ks. Dariusz Skwarski, 
proboszcz – ks. dr Waldemar Sierpiński, 
ks. kan. Aleksander Smogorzewski oraz 
ks. prałat Tadeusz Osiński. Uformowany 
po wyjściu z kościoła kondukt, w asyście 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej, udał się 
na pod pomnik upamiętniający zrzut 
sprzed 74 lat i następnie na plac szkolny, 
gdzie odbyła się główna część uroczysto-
ści – przekazanie sztandaru Gimnazjum 

Minęło już kilka miesięcy odkąd Kobyłka rozpoczęła realizację szeroko zakrojonego projektu efektywniejszego gospo-
darowania energią, który obejmie 8 obiektów samorządowych. Wykonawcą jest konsorcjum fi rm Siemens Sp. z o.o. oraz 
Siemens Finance Sp. z o.o.

O tym jak ważne jest rozsądne gospo-
darowanie energią wie chyba każdy go-
spodarz, który liczy udział swych budyn-
ków w bilansie energetycznym. Wiele 
polskich miast i gmin zauważa ten pro-
blem i dąży do ograniczenia związanych 
z tym wydatków poprzez zwiększenie 
efektywności energetycznej posiadanych 
obiektów. Dlatego zawarta w sierpniu 
ubiegłego roku umowa o wartości nie-
spełna 11 mln zł między miastem Ko-
byłka a konsorcjum zakłada wykonanie 
kompleksowej termomodernizacji (pra-
ce budowlane, modernizacja instalacji 
c.o., oświetlenie wewnętrzne i zewnętrz-
ne oraz wdrożenie systemu zarządzania 
energią) ośmiu budynków użyteczności 
publicznej. 

Od początku roku trwały regularne 
spotkania i konsultacje, które przygoto-
wały odpowiedni harmonogram prac 
z tym związanych. Obecnie w Urzędzie 
Miasta trwają prace nad wymianą stolar-
ki okiennej i drzwiowej, w Zespole Szkół 
Publicznych nr 2 oraz Ośrodku Pomo-
cy Społecznej funkcjonującego razem z 

MSPZOZ prace postępują przy elewacji 
zewnętrznej. We wszystkich budynkach 
wymieniono już grzejniki, trwa inwenta-
ryzacja oświetlenia w jednostkach, która 
potem umożliwi sprawną wymianę na 
nowe oprawy. W kolejce czekają następ-
ne budynki. Są to: Zespół Szkół Publicz-
nych Nr 1, Zespół Szkół Publicznych Nr 
3, Publiczne Przedszkole Nr 1, Urząd 
Miasta oraz Ochotnicza Straż Pożarna w 
Kobyłce.

Inwestycja ma przynieść miastu duże 
korzyści. W całości zrealizowana i sfi -
nansowana jest przez partnera prywat-
nego. Przez 15 lat będzie on zarządzał 
energią w obiektach, co jest niewątpli-
wym plusem dla miasta uczestniczącego 
w projekcie jako strona. Gwarantowane 
średnie roczne oszczędności w ogólnym 
zużyciu energii cieplnej szacowane są 
na 26 %, a energii elektrycznej na 18 %.  
Zmianę wyglądu otrzymają m.in. szko-
ły, przedszkole oraz Urząd Miasta.  Cała 
inwestycja ma być wykonana w ciągu 
12 miesięcy. Realizacja projektu powin-
na zakończyć się do sierpnia 2016 roku. 

Docieplonych zostanie w sumie 7500 m2 
ścian i elewacji, a stropodachów 2800 
m2. W ramach projektu wymienionych 
zostanie aż 1286 opraw oświetleniowych.

Projektem Partnerstwa zainteresowa-
ły się również inne gminy i miasta. Nie 
tak dawno do Urzędu Miasta w Kobyłce 
przybyła delegacja samorządowców z 
pięknego Sopotu. Goście zainteresowani 
byli współpracą między Miastem Ko-
byłka a partnerem prywatnym (w tym 
przypadku Siemensem) oraz samym 
projektem PPP.  Pytano o korzyści płyną-
ce z projektu, fi nansowanie i zakres prac. 
Kobyłka dzięki temu projektowi stała się 
pierwszą gminą w powiecie wołomiń-
skim, która realizuje projekt w Partner-
stwie Publiczno Prywatnym. 

Obecnie po dobrych doświadczeniach 
z tym związanych realizowane są dwa 
duże następne projekty- wymiana oświe-
tlenia ulicznego na oświetlenie ledowe 
(w fazie negocjacji z partnerami) oraz 
budowa kompleksu usługowo- miesz-
kalnego.

Tania  reklama!!!  tel. 694-759-987

im. Cichociemnych. 
Dyrektor Elżbieta Gawrońska przy-

jęła sztandar z rąk przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Tłuszczu Krzysztofa 
Gajcego. Fundatorzy chorągwi wbili w 
jej drzewiec pamiątkowe gwoździe, a 
uczniowie przyrzekli być wiernymi za-
sadom, jakie przyświecały patronom ich 
placówki. Gimnazjaliści przygotowali 
akademię pt. „My Cichociemni”. O pro-
fesjonalnym przygotowaniu młodych 
artystów niech świadczy fakt, że kilkuset-
osobowa widownia z uwagą śledziła roz-
wój wydarzeń na monumentalnej scenie. 

Uroczystości w Postoliskach miały 
charakter ponadgminny. Przyciągnęły 
nie tylko ogromną widownię, ale też wie-
lu samorządowców i polityków. Przemó-
wienia wygłosili burmistrz Paweł Bed-
narczyk, poseł Kinga Gajewska, starosta 
Kazimierz Rakowski. List do uczniów 
i uczestników wydarzenia wystosowali 
ostatni żyjący cichociemny Aleksander 
Tarnawski „Upłaz” oraz senator Rzeczy-
pospolitej prof. Jan Żaryn. Do Postolisk 
przybyła również kilkuosobowa delega-
cja weteranów ze Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej. Prezes Okrę-
gu Warszawa – Wschód major Edmund 
Muszyński skierował do uczniów bardzo 
osobiste przesłanie. Sędziwy weteran 
wydał młodzieży rozkaz, by każdy z ab-
solwentów uczył się dalej dla dobra Oj-
czyzny.

Kobyłka
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W większości gmin zdecydowana większość mieszkańców złożyła już swoje wnioski. Z wstępnych analiz wynika, że wśród ocią-
gających się najwięcej jest mieszkańców gminy Wołomin, najwięcej wniosków złożono w gminach wiejskich (Strachówka). Tam 
też najwięcej, bo prawie ¾ osób, już dostało swe pierwsze świadczenia. Na pewno wynika to z efektu skali, możliwości czasowych, 
czy też z faktu jak bardzo 500+ wspomaga domowe budżety.

Gmina Ogólna liczba 
złożonych 
wniosków 

Wnioski w 
wersji papie-
rowej

Wnioski w 
wersji elektro-
nicznej

Liczba wyda-
nych decyzji

Łączna wyso-
kość wypłat 
(w zł)

Liczba osób, 
do których 
trafi ło świad-
czenie 

Przewidywana 
liczba dzieci 
objętych pro-
gramem 500+

Marki 2375 1449 926 470 256 500 513 ok.  5000
Wołomin 3221 2199 1022 921 537 307 1075 ok. 10000
Dąbrówka 647 569 78 20 - - ok. 1200
Jadów 532 515 17 152 137 000 274 ok. 1400
Klembów 762 618 144 368 311 000 622 ok. 1200
Kobyłka 1525 953 572 526 397 934 798 ok. 3000
Poświętne 509 475 34 143 128 000 256 ok. 1400
Strachówka 208 203 205 138 137 500 275 ok. 400
Tłuszcz 1388 1138 250 207 162 500 325 ok. 2500
Ząbki 2412 1222 1190 45 32 500 65 ok. 5000
Zielonka 1000 550 450 149 21 500 43 ok. 2500
Radzymin 1925 1354 571 472 203 500 407 ok. 5000

Program 500+ w powiecie wołomińskim po miesiącu funkcjonowania (dane na 30.IV.2016 r.)

Z rozmów z OPS-mi wynika, że naj-
większe zainteresowanie wśród wnio-
skodawców było w ciągu pierwszych 2 
tygodni, a obecnie sytuacja się ustabili-
zowała, nie tworzą się kolejki. Niektórzy 
przewidują, że kolejna fala ożywienia na-
stąpi w ostatnich dniach czerwca. Przy-
pomnijmy, że wnioski złożone do końca 
czerwca będą uwzględniały okres płatni-
czy IV-VI, czyli na dziecko rodzic otrzy-
ma 1500 zł. Spóźnialscy stracą tę kwotę, 
gdyż ich okres rozliczeniowy będzie się 
zaczynał od momentu złożenia wniosku, 
bez rozliczenia wstecz.

Sprawę wdrożenia programu z uwagą 
śledzi poseł ziemi wołomińskiej Piotr 
Uściński, który przewodniczył zespoło-
wi parlamentarnemu pracującemu nad 
programem 500+.

- Dziś z satysfakcją możemy powie-

dzieć, ze dotrzymaliśmy słowa. W ro-
dzinach biedniejszych, gdzie na członka 
rodziny przypada mniej niż 800 zł, każde 
dziecko otrzyma 500 zł. Natomiast w ro-
dzinach z dzieckiem niepełnosprawnych 
próg dochodowy został ustalony na po-
ziomie 1200 zł na członka rodziny. Jako 
wieloletni samorządowiec znam do-
kładnie problemy, z jakimi borykają się 
rodziny i wiem, że to wsparcie pomoże 
wielu rodzinom powiatu wołomińskiego 
– ocenia poseł Piotr Uściński.

Równie ważna kwestia, która zosta-
ła wypracowana w końcowej fazie prac 
nad programem, to fakt,że rodziny po 
otrzymaniu świadczenia 500+ nie stracą 
innych przysługujących im zasiłków.

- Z niektórych analiz wynika, że wy-
chowanie dziecka to koszt ok. 200 tys. zł. 
Dzieci objęte programem od urodzenia 

Gmina Planowana kwota na 
2016 r.

Kobyłka      7 293 036,00
Marki   10  852 524,00
Ząbki   10  729 495,00
Zielonka      5 159 956,00
Dąbrówka      4 396 752,00
Jadów      4 333 627,00
Klembów      4 705 389,00
Poświętne      3 870 584,00
Radzymin    10 404 458,00
Strachówka      1 899 774,00
Tłuszcz      9 205 710,00
Wołomin    17 600 275,00

Planowane kwoty w 2016 r. 
w poszczególnych gminach

do 18 roku życia otrzymają ok. 2/3 całej kwoty na utrzymanie. To bardzo duże wspar-
cie. Wsparcie również dla gospodarki, bo te pieniądze znowu trafi ą na rynek, dzięki 
czemu Polska będzie się lepiej rozwijać – dodaje parlamentarzysta.

W ramach tego programu rocznie do powiatu trafi  ponad 100 mln zł, a tylko w tym 
roku (za 3 kwartały ponad 80 mln zł). Dodatkowo gminy otrzymały środki na obsługę 
programu (2% z całej kwoty w 2016r. i po 1,5% w latach następnych).  

Mirosław Oleksiak

Wołomin

28 kwietnia w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie burmistrz Wołomina Elż-
bieta Radwan ze skarbnikiem Martą Maliszewską podpisały umowę z wojewodą 
mazowieckim Zdzisławem Sipierą na dofi nansowanie ul. Grabicznej w Ossowie 
w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na 
lata 2016-2019". To aż 50 proc. inwestycji i blisko 2,5 mln złotych!

Gmina Wołomin uzyskała dotację na budowę ul. Grabicznej w Ossowie na odcinku 
od ul. Gen. Jordana Rozwadowskiego do ul. Matarewicza. Pieniądze pochodzą z "Pro-
gramu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" z 
rozdziału kwot na rok 2016. Wartość dofi nansowania wynosi dokładnie 2.485.972 zł.

Sprawę wdrożenia programu z uwagą śledzi poseł ziemi wołomińskiej Piotr Uściński.
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Dokończenie tekstu ze str. 1

Tegoroczne spotkanie odbyło się 
7 kwietnia br. w sali widowiskowej 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząb-
kach (budynek Trybuny Głównej). 
Organizatorami przedsięwzięcia byli: 
Miasto Ząbki, Miejski Ośrodek Kultu-
ry w Ząbkach oraz Biuro Gospodarcze 
i Kulturalne Tajwanu w Polsce. Go-
spodarzami spotkania byli burmistrz 
Ząbek Robert Perkowski oraz zastępca 
burmistrza Ząbek Artur Murawski. 
Na spotkaniu przedsiębiorców gościli 
również: wicestarosta powiatu wo-
łomińskiego Adam Łossan, ekspert 
ds. zagranicznych w Gabinecie Pre-
zydenta Pracodawców RP Patryk Tu-
czapski.  prezes Lokalnego Funduszu 
Pożyczkowego „Samorządowa Polska” 
sp. z o.o. Waldemar Krajewski, peł-
nomocnik burmistrza Kobyłki Adam 
Markuszewski, prezes Stowarzyszenia 
Przyjaciół Szkół i Placówek Edukacyj-
nych Powiatu Wołomińskiego Paweł 
Poboży, przewodniczący Rady Miasta 
Ząbki Wojciech Gut, radni miejscy 
oraz lokalni przedsiębiorcy.

Ważnym elementem ząbkowskie-
go spotkania był panel dyskusyjny o 
gospodarcze na Tajwanie, dyskusję 
poprowadził z-ca red. naczelnego ty-
godnika „Wprost” Jacek Pochłopień, 
a gośćmi dyskusji byli Colin Kao -dy-
rektor Biura Gospodarczego i Kul-
turalnego Tajwanu w Polsce, główny 
prelegent spotkania, który przedstawił 

prezentację nt. kultury i gospodarki 
Tajwanu oraz prof. Mączyńska – Zie-
macka, która podsumowywała wypo-
wiedzi dyrektora i komentowała je, 
osadzając w polskich realiach. Uczest-
nicy mieli także okazję obejrzeć fi lm o 
relacjach polsko – tajwańskich.

Colin Kao opowiedział, m.in. o pro-
duktach, które można sprzedawać na 
Tajwanie, a które w Polsce są bardzo 
wysokiej jakości, jak mleko czy jabł-
ka, mówił także o dużym zaintereso-
waniu polskimi jagodami. Podkreślił, 
że to jest właśnie pole do współpracy. 
Wspominał także o przeszkodzie w 
handlu, jakim jest podwójne opodat-
kowanie, o którym toczą się rozmowy 
z rządem od 1992 r. i do tej pory nie 
ma rozwiązania.

Podczas spotkania, aby uhonorować 
fi rmy, które wyróżniają się wysokimi 
wynikami, najlepiej rozwijającym się 
przedsiębiorstwom, wręczone zosta-
ły statuetki „Ząbkowska Firma Roku 
2015”. Firmy wybrała Kapituła, skła-
dająca się z przedstawicieli biznesu 
powiatu wołomińskiego i burmistrza 
Ząbek, wykorzystując do tego celu 
odpowiedni ranking – wywiadownię 
Bisnode Polska.  

W tym roku w składzie Kapituły 
przyznającej wyróżnienia zasiedli: Ze-
non Daniłowski przewodniczący Rady 
Nadzorczej Agrotechnika S.A.- jako 

przewodniczący kapituły, Rajmund 
Bogiel – prezes fi rmy Energo Bet oraz 
burmistrz Ząbek Robert Perkowski. 
Wyróżnienia Ząbkowska Firma Roku 
otrzymały następujące przedsiębior-
stwa: Firma JAS POL sp. z o.o. - statu-
etkę odebrali Wanda Skorupa i Bartosz 
Naszkowski, Firma HADES Ryszard 
Kozieł Jan Kozieł Spółka Jawna – sta-
tuetkę odebrał Jan Kozieł, Firma KA-
DIMEX spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością spółka komandytowa 
– statuetkę odebrał Jacek Dusiński. 
Wyróżnienia wręczyli członkowie ka-
pituły: Rajmund Bogiel prezes Firmy 
Energo-Bet oraz burmistrz Ząbek Ro-
bert Perkowski. Członkowie kapituły 
serdecznie gratulowali wyróżnionym 
fi rmom sukcesu w postaci wysokich 
obrotów i życzyli sukcesów na przy-
szłość. 

Podczas uroczystości, przewidziano 
także część, w której podziękowania 
otrzymali ząbkowscy przedsiębior-
cy - nowi uczestnicy akcji promocyj-
nej miasta „Zniżka za dowód”, którzy 
przyłączyli się do akcji w 2015 roku. 
„Zniżka za dowód”, ma na celu zachę-
cenie mieszkańców do meldowania się 
w Ząbkach. Z akcji wynikają korzyści 
dla zameldowanych mieszkańców w 
postaci zniżek na produkty i usługi 
fi rm będących członkami akcji. 

Iwona Potęga

Dokończenie tekstu ze str. 1

Po wręczeniu wyróżnień i części ofi -
cjalnej przyszedł moment na gościnny 
występ Teatru Kamienica z Warszawy 
ze spektaklem „Mój dzikus” w reży-
serii Emiliana Kamińskiego. Autorem 
scenariusza jest Jan Jakub Należyty, a 
brawurowo wykonuje go Justyna Sień-
czyłło. Sztuka wystawiana była na całym 
świecie, m.in. w Australii czy w Londy-
nie. „Mój dzikus” to zabawny monolog 
współczesnej kobiety, wzbogacony dow-
cipnymi piosenkami. To komediowy 
monodram opisujący sprawy codzienne 
w nieszablonowy sposób.

Po poczęstunku odbyło się spotkanie 
autorskie ze znanym dziennikarzem, 
autorem, prezenterem, fotoreporterem 
i podróżnikiem – Jarosławem Kretem. 
Bohater spotkania to z wykształcenia 
egiptolog, autor pięknych albumów fo-
tografi cznych, licznych artykułów praso-

wych popularyzujących wiedzę o świecie 
oraz  wielu książek:  m. in.  „Kret na Po-
godę”, „Moje Indie”, „Mój Madagaskar” 
czy też „Mój Egipt”. Ten wspaniały ga-
wędziarz z niegasnącym uśmiechem na 
twarzy przeniósł wszystkich zebranych w 
podróż w najdalsze zakątki świata.

Podczas drugiego dnia biesiad, w so-
botnie popołudnie odbył się koncert 
artysty, który na polskiej scenie muzycz-
nej zajmuje dość znaczące miejsce. Lech 
Szprot - klarnecista, saksofonista, fl eci-
sta, wokalista, kompozytor, aranżer, a 
nade wszystko jazzman. Lider legendar-
nego zespołu jazzu tradycyjnego „Vistula 
River Brass Band”, z którym zdobył na 
festiwalach wiele nagród. Na tłuszczań-
skich biesiadach artysta zaprezentował 
pieśni biesiadne, porywając publiczność 
do wspólnego śpiewania.

Polska Izba Gospodarcza w ramach konkursu „Ekorozwój” po raz jedenasty 
nagrodziła efektywne przedsięwzięcia ekologiczne. 6 kwietnia odbyła się uroczy-
sta gala wręczania statuetek, podczas której Wodociąg Marecki otrzymał nagrodę 
za budowę systemu kanalizacyjnego w Markach. 

Kapituła konkursu „Zielony Laur”, 
pod przewodnictwem prof. dr. hab. 
inż. Marka Gromca przyznała corocz-
ną nagrodę ekologiczną - Zielony Laur, 
doceniając wkład w propagowanie eko-
rozwoju oraz wdrażanie nowatorskich 
rozwiązań i zrealizowanie inwestycji 
ekologicznych w 2015r. Konkurs od-
bywa się pod patronatem Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska oraz 
pod patronatem medialnym czasopisma 
„Biznes i Ekologia”.

Gala wręczenia nagród odbyła się 6 
kwietnia br. w Sali Lustrzanej Pałacu 
Staszica PAN w Warszawie. Dyplomy 
i statuetki Zielonego Lauru odebrali 
przedstawiciele Miejskiego Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji z Krako-
wa, Regionalnego Centrum Gospodarki 
Wodno – Ściekowej w Tychach, Pniew-
skiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, 
DHV „Hydroprojekt” z Warszawy, Cen-

trum Utylizacji Opon Organizacja Od-
zysku z Warszawy, Uniwersytet Gdański, 
Państwowy Instytut Geologiczny, WCI 
Natcol z Siemoni, Grupa Azoty – Zakła-
dy Chemiczne Police oraz NITROERG 
z Bierunia. Spośród jednostek samorzą-
dowych nagrodzone zostało Miasto Ja-
rocin. Zielony Laur został również przy-
znany jako nagroda indywidualna dla 
profesora dr. hab. Artura Pawłowskiego 
oraz dla mgr Łukasza Dziekońskiego. 
Wśród tego zacnego grona znalazł się 
Wodociąg Marecki, który został doce-
niony za wkład w rozwój infrastruktury 
na terenie miasta Marki. Na uroczystą 
galę przybyli: dyrektor Wodociągu Ma-
reckiego Kajetan Paweł Specjalski oraz 
wiceburmistrz Marek - Szczepan Ostasz. 
Z rąk kapituły odebrali nagrodę za budo-
wę systemu kanalizacyjnego w Markach. 

red.

Walka z leśnymi śmieciarzami

Wójt gminy Klembów Rafał Mathiak przekazał na ręce asp. Dawida Nierody specjalistyczną kamerę tzw. fotopułapkę, któ-
ra umieszczona w lasach i przy leśnych drogach skutecznie umożliwi zidentyfi kowanie osób zaśmiecających tereny zielone.

Fotopułapka wyposażona jest w czuj-
nik ruchu i dzięki wykorzystaniu lampy 
na podczerwień może "łapać" śmiecą-
cych zarówno w dzień, jak i w nocy. 
Miejsca zamontowania urządzenia zo-
staną starannie wybrane, a sama fotopu-
łapka ukryta i często przenoszona, tak 
by jej skuteczność była jak największa. 
Urządzenie ma zadanie zarejestrować 
osoby wyrzucające odpady w miejscach 
niedozwolonych. Po odnotowaniu takie-
go zdarzenia przez fotopułapkę, Komisa-
riat Policji w Tłuszczu otrzyma automa-
tycznie zgłoszenie wraz z wykonanym 
zdjęciem sprawcy i natychmiast podej-
mie interwencję.
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mgr Anna 
Susidko

Wedle obowiązujących przepisów prawa jednostki, które podlegają obowiąz-
kowi sporządzenia rocznego sprawozdania fi nansowego są zobowiązane do jego 
zatwierdzenia oraz złożenia sprawozdania we właściwym urzędzie skarbowym i 
rejestrze sądowym. 

Roczne sprawozdanie fi nansowe jed-
nostki powinno zostać zatwierdzone 
uchwałą przez organ zatwierdzający, nie 
później niż 6 miesięcy od dnia bilanso-
wego. Przez pojęcie organ zatwierdza-
jący należy rozumieć taki organ, który 
zgodnie z obowiązującymi jednostkę 
przepisami prawa, statutem, umową lub 

na mocy prawa własności jest upraw-
niony do zatwierdzania sprawozdania 
fi nansowego jednostki np. w przypadku 
spółki z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią będzie to zwyczajne zgromadzenie 
wspólników. Dla większości podmiotów 
rok obrotowy pokrywa się z rokiem ka-
lendarzowym zatem ostateczny termin 
do zatwierdzenia sprawozdania fi nanso-
wego upływa w dniu 30 czerwca. 

Po zatwierdzeniu rocznego sprawoz-
dania fi nansowego kierownik jednostki 
ma 15 dni na złożenie sprawozdania we 
właściwym rejestrze sądowym oraz 10 

dni na przekazanie do urzędu skarbo-
wego. 

Za nieprzekazanie rocznego spra-
wozdania fi nansowego organowi po-
datkowemu, art. 80b kodeksu karnego 
skarbowego przewiduje karę grzywny. 
Kara grzywny może być wymierzona w 
granicach od jednej dziesiątej do dwu-
dziestokrotnej wysokości minimalnego 
wynagrodzenia (od 175 zł do 35 000zł). 

Natomiast zgodnie z art. 79 ustawy 
o rachunkowości za nie złożenie spra-
wozdania fi nansowego we właściwym 
rejestrze sądowym grozi kara grzywny 
lub pozbawienia wolności. Czyny okre-
ślone w tym przepisie są przestępstwami 
umyślnymi, publicznoskargowymi i ści-
ganymi z urzędu. 

Nowelizacja Ustawy o Krajowym 
Rejestrze Sądowym daje sądom reje-
strowym możliwość wielokrotnego na-
kładania grzywien do 10 000 zł po to, 
aby przymusić do wykonania ciążącego 
obowiązku w ramach KRS i niezależ-
nie od tego informując organy ścigania 
o zaniechaniu wypełniania obowiązku. 
W najgorszym przypadku sąd rejestro-
wy może postawić podmiot w stan 
likwidacji jako karę za niewypełnienie 
zobowiązań sądu bez przeprowadzania 
postępowania likwidacyjnego. 

W związku ze zbliżającymi się ter-
minami do zatwierdzenia oraz złożenia 
sprawozdań fi nansowych przedsiębior-
cy powinni zatem podjąć niezbędne 
czynności w zakresie obowiązków spra-

wozdawczych, tak aby uniknąć konse-
kwencji. 

Nasza Kancelaria może pomóc w wy-
pełnieniu wszystkich obowiązków. 

Katarzyna Kazimierczuk 
Kancelaria Radcy Prawnego 

i Doradcy Podatkowego 
Justyna Kuś-Jakubowska, 

Dariusz Skłodowski Honestus 
Spółka Partnerska

Katarzyna 
Kazimierczuk 

Dobry rodzic, dobre rodzicielstwo, sukces w wychowaniu dzieci – pewnie każ-
dy, kto posiada dziecko kiedyś chociaż przez krótką chwilę pomyślał o tych spra-
wach. Każdy, kto kocha życzy też swoim dzieciom, aby były w przyszłości ludźmi 
szczęśliwymi, samodzielnymi a najlepiej, gdyby jeszcze do tego uzyskały zawodo-
wy prestiż. Czasami jest jednak tak, że im więcej się staramy, tym gorzej nam wy-
chodzi. Pewna nauczycielka, która jest niekwestionowanym autorytetem w swojej 
pracy ma syna. Syn, zdecydowanie po trzydziestce ….nigdy nie pracował, mieszka 
u babci, a za jego wizyty u dentysty płacą rodzice. Rodzice, którzy się starali, do-
starczali mu ciekawych doświadczeń, posyłali na tematyczne kolonie, zapisywali 
na dodatkowe zajęcia, opłacili prywatne studia …

Więc gdzie tkwił błąd? Jaki błąd po-
pełniają rodzice, że zamiast przebojowy, 
dynamiczny, samodzielny na końcu pro-
cesu wychowania staje się człowiek nie-
poradny życiowo?

Różne luźne pomysły wymieniam po-
niżej:

U DZIECKA NIE ROZWINĘŁO SIĘ 
ADEKWATNE POCZUCIE WŁASNEJ 
WARTOŚCI -dziecko nie było chwalo-
ne, kiedy na to zasłużyło lub chwalono 
je bezrefl eksyjnie – za wszystko, więc nie 
miało realistycznego punktu odniesienia 
odnoście własnej wartości.  Poza tym nie 
przekonało się samo w czym jest dobre a 
w czym nie, tylko było „ciągane” po róż-
nych kółkach zainteresowań,  zgodnie z 
wyobrażeniem rodzica na temat jego ta-
lentów. Nigdy więc nie miało szansy, aby 
samo w siebie uwierzyć

U DZIECKA NIE ROZWINĘŁA SIĘ 
ZDOLNOŚĆ DO EMPATII – bo samo 
zawsze było pępkiem świata, który dosta-
wał, dostawał, dostawał nic w zamian nie 
dając. Nie doświadczało więc sytuacji, w 
której mogłoby trenować zdolność wczu-
wania się w stany emocjonalne innych 
lub chociażby ich dostrzegania. Widzi i 

czuje tylko siebie, a to bardzo odstrasza 
innych, więc w przyszłości raczej nie na-
wiąże trwałych relacji ani w środowisku 
pracy ani poza nim.

DZIECKO NIE NAUCZYŁO SIĘ 
PODEJMOWANIA DECYZJI oraz  
DZIECKO NIE NAUCZYŁO SIĘ ROZ-
WIĄZYWANIA PROBLEMÓW - nie 
nauczyło się, ponieważ nie musiało, na 
żadnym etapie swojego życia. Zawsze 
robił to ten mądrzejszy i sprawniejszy, 
czyli rodzic. I już do końca życia dziecko 
pozostaje dzieckiem, czekając aż JAKIŚ 
dorosły podejmie za niego decyzję albo 
rozwiąże jego problem. Dziecko bałagani 
– rodzic sprząta. Dziecko ma coś wybrać 
– nie zdąży, bo już zrobił to nadgorliwy 
rodzic. Dziecko ma wykonać jakieś zada-
nie – rodzic je wyręcza. Dziecko pokłóci 
się z rodzeństwem/rówieśnikiem – ro-
dzic od razu interweniuje zanim dzieci ze 
sobą porozmawiają, itd. Dziecko prawie 
nigdy nie ma okazji podejmować decyzji 
i rozwiązywać problemów po swojemu.

DZIECKO NIE UMIE PRZYJĄĆ 
ODMOWY – nadmierne ułatwianie 
dzieciom życia to droga do tego, by 
ograniczyć ich rozwój. Dzieci nigdy nie 
nauczą się samodzielnie funkcjonować 
w świecie, jeżeli nie doświadczą i nie 
zaakceptują faktu, że spotkają na swojej 
drodze innych ludzi, którzy będą mó-
wili swoje NIE. Świat i społeczeństwo 
nie jest wypełniony wyłącznie ludźmi, 

którzy na wszystko się zgadzają i zawsze 
ustępują. Mówienie przez rodziców „nie” 
może chwilowo zasmucać dziecko, ale to 
minie, a jest bezpieczną wprawką, przed 
dorosłymi odmowami, których kiedyś 
doświadczą.

DZIECKO NIE JEST UCZONE 
ASERTYWNOŚCI – czyli odmawia-
nia, albo takiego odmawiania, aby nie 
przekraczać granic drugiej osoby.  Jeżeli 
dziecko nie nauczy się odmawiać i zde-
cydowanie uzasadniać swojej odmowy 
albo będzie pasywnie godziło się z wolą 
innych albo stanie się agresorem, bru-
talnie broniącym swojego zdania. Więc 
nadgorliwy rodzic czasami dobrze, aby 
usłyszał i posłuchał tego NIE, które mówi 
jego dziecko.

DZIECKO NIE UMIE ZAAKCEP-

TOWAĆ WŁASNEJ PORAŻKI – dziec-
ko było otoczone nadmierną opieką, i 
nie mogło bezpiecznie ryzykować oraz 
ponosić konsekwencji swoich czynów. 
Kiedy dziecko nie ponosi porażki, nie 
uczy się, na czym polega ryzyko. Jako do-
rosły jest więc zachowawcze i bojaźliwe, 
a każdą porażkę przeżywa jako osobisty 
dramat. Poza tym nie uczy się, nie wy-
ciąga wniosków z własnych pomyłek. A 
przecież tylko ten, kto nic nie robi nigdy 
się nie myli.

DZIECKO NIE POTRAFI PRACO-
WAĆ ZESPOŁOWO – ach to dzisiaj 
takie częste, bo dzieciaki po prostu po-
znikały z podwórek i siedzą przed kom-
puterami. Więc nie bawią się wspólnie, 
nie biegają, nie wymyślają wspólnie zajęć. 
Wspólne są tylko „występy” w klasie, 
gdzie i tak każdy pracuje na indywidual-

ny wynik, jakim jest zestaw ocen we wła-
snym dzienniczku…

DZIECKO NIE ROZUMIE WAR-
TOŚCI PIENIĘDZY – dziecko prawie 
nigdy nie doświadczyło konieczności za-
rządzania własnym budżetem, zarabiania 
lub rozsądnego wydawania własnych pie-
niędzy. Nie jest nauczone kupowania tego 
co jest mu rzeczywiście niezbędne tylko 
żąda tego, na co ma ochotę, ponieważ ro-
dzice zawsze mu ustępowali w tym zakre-
sie. Może warto pomyśleć o „wypłacie” 
za wykonaną pracę – jak robił to dziadek 
Paderewskiego?

mgr Anna Susidko
psycholog, psychoterapeuta

tel.723 09 80 70
www.groas.eu

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

OGŁOSZENIA DROBNE
USŁUGI

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

Posadzki mixkretem. Zacieranie 
mechaniczne. Tel. 797-357-222
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Minęło 5 lat od wydania waszego 
czwartego, słynnego albumu „Projekt 
Grechuta”. Będziecie jeszcze występo-
wać z tymi utworami, czy stawiacie na 
swoją nową płytę?

Piosenki Marka Grechuty w naszych 
aranżacjach zostaną z nami na zawsze, są 
przecież ważną częścią naszej dyskogra-
fi i. Będziemy je grać na koncertach przez 
cały czas, ale jednak podczas najbliższej 

trasy, skupimy się raczej na zaprezen-
towaniu publiczności piosenek z płyty 
„W związku z Tobą”, tym bardziej, że lu-
dzie domagają się grania tych utworów. 
Publiczność nie wyobraża sobie, że nie 
usłyszy podczas koncertu np. „Niebez-
piecznie pięknego świtu”, który zresztą za 
chwilę osiągnie milion odsłon w Interne-
cie. To jest bardzo budujące.

Macie może w myślach, w marze-

„W związku z Tobą” - to najnowsza płyta zespołu Plateau. Premierę miała 1 
kwietnia i już odniosła sukces. O nowej płycie i starszych projektach rozmawiamy 
z Michałem Szulimem - liderem zespołu.

niach, podobny projekt, ale związany z 
innym artystą?

Polubiliśmy obcowanie z obcym re-
pertuarem, granie go po swojemu, two-
rzenie twórczych wersji. To bardzo roz-
wija zespół, zatem nie jest wykluczone, 
że kiedyś nie zatęsknimy do takiej formy 
pracy.

Premiera Waszej płyty była 1 kwiet-
nia. To nie był żart na prima aprilis?

Absolutnie nie, zresztą sama sprawdź 
w sklepach - płyta ukazała się właśnie 
w prima aprilis. A poza tym zapraszam 
na naszą stronę: www.plateau.pl , gdzie 
można zakupić album z autografami 
członków zespołu. Od 1 kwietnia nasza 
piąta płyta jest już własnością publiczno-
ści...i bardzo dobrze!

Masz ulubiony utwór z Waszej no-
wej płyty?

To się zmienia, bo pamiętaj, że my 
jako zespół obcujemy z tymi piosenka-
mi od dłuższego czasu, więc mamy je 
dokładnie „osłuchane”, ale aktualnie jest 
to pierwsza i ostatnia piosenka na pły-
cie. Pierwsza, czyli „Na tej ławce”, która 
otwiera album, ma chyba najsmutniejszy 
tekst, jaki napisałem w życiu, a absolutnie 
wyjątkowe solo na trąbce zagrane przez 
trębacza z zespołu Kult- Janka Zdunka, 
do dziś przyprawia mnie o dreszcze. No i 
utwór, który kończy płytę – „Ostatni raz”. 
W pewnym momencie pojawia się tam 

chór, gra orkiestra i sekcja dęta. Nie mie-
liśmy jeszcze nigdy tak zaaranżowanej 
piosenki.

Dlaczego piosenka „Jeszcze” zapo-
wiada i promuje Waszą płytę?

To był demokratyczny wybór. Zawsze 
trzeba wybrać jakiegoś singla, który za-
prezentuje album w stacjach radiowych. 
Zresztą ludzie bardzo fajnie reagują na 
piosenkę podczas koncertów - śpiewają 
ją z nami i widać, że identyfi kują się z 
przekazem tekstu...a to jest najważniej-
sze.

 „W związku z Tobą...”. Czyj był po-
mysł na tytuł płyty?

Naszego gitarzysty, Karola. Tytuł do-
skonale obrazuje zawartość płyty, bo to 
jedenaście opowieści o relacjach między 
kobietą a mężczyzną w związku. O zako-
chaniu, rozstaniu - pełna paleta barw. Jak 
to w życiu. Okładka również to znako-
micie oddaje i zdecydowaliśmy się na ten 
projekt okładki od razu.

Często wspominacie o Marku Jac-
kowskim... Czy ta płyta ma coś z Nim 
wspólnego? Jakieś natchnienia? Inspi-
racje?

 W 2011 roku zaprosiliśmy Marka na 
naszą trasę koncertową promującą al-
bum „Projekt Grechuta”. Zagrał z nami 
około 50 koncertów, bardzo się zżyliśmy 
i zaprzyjaźniliśmy. Była między nami 

chemia, mieliśmy sporo planów arty-
stycznych, doskonale się dogadywaliśmy. 
Krótko przed swoją śmiercią Marek na-
pisał dla nas dwie piękne piosenki. Po-
stanowiliśmy, że pierwsza z nich – „Małe 
kina” trafi  na naszą najnowszą płytę „W 
związku z Tobą”. To nasz hołd dla wspa-
niałego człowieka i równie wspaniałego 
artysty. Bardzo zachęcam do posłucha-
nia tej piosenki.

Gdzie w najbliższym czasie będzie-
cie grać koncerty z Waszą nową płytą?

Pojawimy się w całej Polsce - mamy 
zaplanowane koncerty radiowe, plene-
rowe, kilka festiwali (m.in. bieszczadzki 
„Rozsypaniec”, ale prawdziwe uderze-
nie koncertowe planujemy jesienią. Bo 
jednak ten materiał pasuje bardziej do 
sal koncertowych niż do koncertów na 
powietrzu. Planujemy odwiedzić także 
nasze rodzinne strony i zagrać jesienią w 
Wołominie - zobaczymy czy się uda.

 Wiem, że może to za wcześnie, ale, 
czy myślicie nad kolejną płytą?

Bardzo mocno nad nią myślimy. Po-
wiem Ci nawet więcej- jak się uda, to 
już w przyszłym roku album ukaże się w 
sklepach. Bo prace nad nią są już bardzo 
zaawansowane. ale póki co- zachęcam 
wszystkich do posłuchania krążka „W 
związku z Tobą”, bo mam wrażenie, że to 
chyba jest nasza najlepsza płyta.

Dziękuję za rozmowę.

„Tutaj każdy dzień tworzy nowe wspomnienia”

O Dworze Sulejów, który kusi swoim niepowtarzalnym klimatem, pięknem, 
staropolskim jadłem i niebywałą, jak na Polaków przystało, gościnnością. Dwór 
Sulejów to nie tylko staropolska restauracja, to miejsce, które zaspokoi nawet 
najbardziej wymagających. Jest to wyjątkowe miejsce na spotkania, wesela, inte-
grację... Bo gdzie jest drugie takie miejsce, w którym można zakosztować chleba 
wypiekanego na miejscu w sali chlebowej?

Dwór Sulejów to piękny kompleks re-
stauracyjno-konferencyjny położony w 
malowniczej miejscowości z pięknym kra-
jobrazem wokół. Na zewnątrz znajdują się 
dwie fontanny tworzące niepowtarzalny 
klimat dworu. W niewielkiej odległości 
znajdziemy wspaniały ogród 

z obfi tą roślinnością, a pośród niej 
staw, który tworzy lekką nutę tajemni-
czości miejsca, w którym się znajdujemy. 
Stojąc na tarasie oczom naszym ukazuje 
się mała przydworna winnica składająca 

się z trzech gatunków winogron, w której 
mamy możliwość degustacji przygotowa-
nych win. 

W ogrodzie znajduję się również miej-
sce na rozstawienie namiotów imprezo-
wych, w których mamy szansę poczuć 
magię tego miejsca, rozluźnić się i zaczerp-
nąć świeżego powietrza. Całość składa się 
na plac wielkości jednego hektara, w który 
wkomponowany jest podjazd pod dwór 
oraz parking dla gości, który pomieści do 
stu samochodów. 

Dwór Sulejów wyróżnia się spośród 
innych obiektów tego typu swoim niespo-
tykanym oraz gustownym wykończeniem 
wnętrz pięknym drewnem sprowadzo-
nym z Francji liczącym sobie 100 lat. Ca-
łość dopełnia widok rozległego sufi tu oraz 
wspaniały kominek, a wszystko wykoń-
czone starodrzewiem tworząc niespotyka-
ny klimat dworu. Przy Dworze pochyla się 
200 letni dąb, a w odległości 200 metrów 
znajduje się piękny mały kościółek. Zapra-
szamy do odwiedzania „Dworu Sulejów”.

Jak zachęcają sami właściciele Dworu : 
„Przygotowaliśmy dla Państwa niepowta-
rzalną ofertę imprez okolicznościowych. 
Organizujemy przyjęcia weselne, jubi-
leuszowe, spotkania fi rmowe oraz kon-
ferencje i wiele innych podlegających 
indywidualnym ustaleniom z klientem. 
Nowością w naszej ofercie jest możliwość 
zorganizowania przyjęcia weselnego wraz 
z ceremonią zaślubin w naszym ogrodzie, 
wśród winnicy, w otoczeniu pięknego 
stawu oraz bujnej roślinności i gustownie 
wykończonego dworu.” 

Do tego kubki smakowe wszystkich 
gości Dworu będą  zaspokojone w 100%. 
Bo przecież nie ma nic lepszego niż staro-
polska, tradycyjna, zdrowa kuchnia oraz 
polskie wyroby. A wszystko to za zasługą 
wspaniałych, profesjonalnych kucharzy i 
nienagannej obsługi. 
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Podczas tegorocznego Finału Ogólnopolskiego XVI Turnieju Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku wystąpiły aż trzy drużyny z Ząbek: dwie drużyny UKS Ząbkovia Ząbki (dziewczęta młodsze i starsze) 
oraz reprezentacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach (chłopcy starsi). Wszystkie trzy drużyny spisały się wspaniale !!!

Na rozgrywanych w dn. 29.04 - 1.05 2016 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim zawodach Pucharu Europy POLISH CUP kickbo-
xerzy Wichru Kobyłka zdobyli dwa trofea. Patryk Kuryłek wygrał wśród seniorów w formule kick light (kat-57 kg), a Krzysz-
tof Giera zwyciężył w formule low kick w gronie juniorów (-67kg).

Zawody, rozgrywane pod auspicjami 
federacji WAKO, zgromadziły ponad 
400 uczestników z Polski, Ukrainy, Sło-
wacji i Norwegii. Oprócz reprezentacji 
narodowych w szranki stanęła krajowa 
czołówka. Podopieczni Grzegorza En-
gela pokazali, że są w wysokiej formie i 
mają reprezentacyjne aspiracje. Patryk 
Kuryłek stoczył na macie w Ostrowcu 
dwie walki, w obu zwyciężając wyraźnie 
na punkty. Krzysztof Giera wystąpił w 
formule ringowej. Jego fi nałowy rywal 
wygrał walkę półfi nałową przez nokaut, 
ale w starciu z zawodnikiem Wichru był 
bez szans. Wyraźne zwycięstwo i dwa 

Puchary Europy trafi ły do naszych fi gh-
terów.

- Jestem zadowolony z występów Pa-
tryka i Krzyśka. Cieszy ich dobra forma. 
Patryk tydzień wcześniej toczył walkę 
na gali zawodowej w Warszawie, a w 
Ostrowcu pokonał dwóch rywali. Teraz 
trochę odpoczynku, a za dwa tygodnie 
przed nim Puchar Świata w Budapesz-
cie.- mówi Grzegorz Engel.

Opracowanie
Artur Rola

Prezes MKS Wicher Kobyłka

Chłopcy (po zajęciu II miejsca w gru-
pie) ostatecznie uplasowali się na VI miej-
scu w Polsce.

Młodsza drużyna dziewcząt (U-10) tre-
nowana przez Katarzynę Sochocką prze-
grała tylko jeden mecz (ćwierćfi nał 0:1 z 
zespołem UKS Szóstka Inowrocław - jak 
się potem okazało - ze zwyciężczyniami 
całego Turnieju). Wszystkie dziewczęta 

reprezentujące w tym roku UKS Zabko-
via Ząbki mają szansę zagrać na murawie 
Stadionu Narodowego w przyszłym roku 
oraz za dwa lata.

Skład UKS Ząbkovia Ząbki U-10: Ga-
brysia Czerniawska, Oliwka Gasińska, Ola 
Górz, Zuzia Łukaszewska, Zuzia Pietrasik, 
Ola Piotrkowicz, Zosia Sobota, Basia Sta-
siak, Helenka Szatkowska, Julka Tabaka 

(bramkarka i kapitan) i Ola Wygonowska.
Starsze dziewczęta prowadzone przez 

trenerów: Marcin Wojda i Jarosław Do-
browolski także przegrały jeden mecz 
(2:4 podczas rozgrywek grupowych z re-
prezentacją Wielkopolski). Wielki Finał 
rozgrywany na murawie Stadionu Naro-
dowego dał naszym dziewczętom okazję 
do rewanżu. I dziewczyny tej szansy nie 

zmarnowały!!! Wygrały 2:1 po serii rzutów 
karnych (mecz w regulaminowym czasie 
zakończył się bezbramkowym remisem). 
Bramkarkę przeciwniczek pokonały: Zu-
zia Bartha i Natalia Latoszek. Bohaterką 
meczu fi nałowego była Zofi a Bloch, któ-
ra nie tylko doskonale interweniowała w 
trakcie meczu i podczas rzutów karnych 
ale na dodatek wybrana została NAJLEP-
SZĄ BRAMKARKĄ FINAŁU OGÓL-

NOPOLSKIEGO !!!!!
Skład „złotej” drużyny: Zuzannna 

Bartha, Zofi a Bloch (bramkarka), Julia 
Drężek, Julia Grządkowska, Oliwia Kato-
wicz, Julia Kowalczyk, Natalia Latoszek, 
Adriana Markiewicz, Oliwia Piotrowska, 
Milena Prochowska (kapitan), Agnieszka 
Stepuch i Aleksandra Sulisz.

Beata Komosińska - Ferens


