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SERWIS KLIMATYZACJI,
MONTAŻ INSTALACJI LPG,

MECHANIKA, WULKANIZA-
CJA, ELEKTRYKA I DIAGNO-

STYKA KOMPUTEROWA
ZĄBKI, ul. KS SKORUPKI 69

503 051 777

W związku ze śmiercią wójta Za-
brodzia Adama Ołdaka nastał swo-
isty okres „bezkrólewia”. Nie trwał 
on jednak długo, bo niespełna mie-
siąc. 19 czerwca, na wniosek woje-
wody mazowieckiego, premier wy-
znaczył do pełnienia funkcji wójta 
Adama Zdzisława Łossana, który w 
powiecie wołomińskim kojarzony 
jest przede wszystkim jako wielo-
letni burmistrz Zielonki (funkcję 
sprawował przez dwie kadencje 
przed obecnym burmistrzem Grze-
gorzem Dudzikiem).

- Od 1 lipca mieszkańcy 
Ząbek, Zielonki, Kobyłki 
i Wołomina nie będą mo-
gli używać karty miejskiej 
ZTM w pociągach Kolei 
Mazowieckich, konieczny 
będzie zakup osobnego 
biletu kolejowego. War-
szawa ogranicza wydatki 
na komunikację miejską, 
wypowiedziała zawartą 
z powiatem w ubiegłym 

roku 4-letnią umowę. 
Obowiązująca w okresie 16 
miesięcy umowa (wynego-
cjowana przez starostwo) 
spowodowała w tym okre-
sie łączne oszczędności dla 
budżetów Ząbek, Zielon-
ki, Kobyłki i Wołomina w 
wysokości 1,57 mln zł (w 
odniesieniu do hipotetycz-
nej dalszej umowy osobno 
dla miast) – poinformował 

rzecznik starostwa powia-
tu wolomińskiego Piotr 
Kaczorek. 

Podwyżki dużo za duże
Mimo, iż całkowite kosz-

ty utrzymania komunikacji 
wzrosły najwyżej o kilka 
procent, to w tym roku ko-
rzystający z biletów II stre-
fowych płacą o 28% więcej 
za bilety. Warszawa zażądała 

Choć gminie Zabrodzie trud-
no nawet porównywać się z Zie-
lonką, to dla obecnego wójta 
wskazanie go do pełnienia tej 
funkcji jest, jak sam twierdzi, 
dużą nobilitacją.

- Przez samorządowców Za-
brodzia zostałem przyjęty w 
niezwykle przyjazny sposób. Po 
pierwszych dniach funkcjono-
wania jestem pod dużym wra-
żeniem tego, co tam zastałem. 
Wszystko jest w najlepszym po-
rządku, nie ma żadnych opóź-
nień. Kiedyś miałem okazję 
być w Zabrodziu, po tylu latach 
miejscowość ta zmieniła się 

nie do poznania. Warto byłoby 
kontynuować to, co rozpoczął 
przedwcześnie zmarły wójt – 
uważa Adam Łossan.

Nie jest tajemnicą, że głów-
nym zadaniem obecnego wójta 
jest bieżące administrowanie 
oraz sprawne przeprowadzenie 
wyborów na urząd wójta, które 
już wyznaczono na 11 sierpnia. 
Ewentualna II tura odbyłaby się 
2 tygodnie później. Wraz ze zło-
żeniem przysięgi przez nowego 
wójta misja Adama Łossana zo-
stanie formalnie zakończona.

MO      

To niemal oczywiste, że na zabytki trzeba czekać, czasem nawet bardzo długo. Tym bardziej powinna cieszyć 
informacja, że w powiecie ich lista została wydłużona o kolejne obiekty. 

Niewiele osób w powiecie zda-
wało sobie sprawę, że niemal co-
dziennie korzysta z architektury 
zabytkowej. Zaskoczenie tym 
większe, że do rejestru zabytków 
wpisano budynki, w których prze-
ciętnemu odbiorcy trudno byłoby 
się doszukać cech zabytkowości. 

Chodzi o dworce kolejowe, 
m.in. w: Zielonce, Ossowie, Ko-

byłce oraz Wołominie.
Faktycznie w Polsce istnieje bar-

dzo dużo pięknych, zabytkowych 
dworców, o których wyjątkowości 
nie trzeba  się utwierdzać w urzę-
dowych rejestrach, bo ona prze-
mawia sama za siebie. 

Któż to mógł wpaść na tak ge-
nialny pomysł. Pojawiają się opi-

nie, nie bezpodstawne, że to pró-
ba zablokowania niewygodnej dla 
niektórych inwestycji polegającej 
na przebudowie linii kolejowej. 
Pierwotnie dworce te miały zostać 
rozebrane. Nagła zmiana statusu 
prawnego tych obiektów na pew-
no nie przyspieszy przebudowy 
linii kolejowej. 

MO      

również podwyżki kwoty dopłaty do 
oferty „Wspólnego Biletu” od samorzą-
dów linii wołomińskiej w wysokości 
47% za każdy kilometr przejechany 
przez pociąg, z początkiem roku weszła 
kilkuprocentowa podwyżka, pozostało 
jeszcze 40%. Pomimo, że uruchomie-
nie stacji Warszawa Wilno skróciło tra-
sę i spowodowało chwilowy nieznacz-
ny spadek kosztów dla poszczególnych 
miast, to żądanie ZTM, aby od lipca 
obowiązywała tak wysoka podwyżka 
okazało się niemożliwe do spełnienia. 
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RADZYMIN

2 lipca, godz. 9.30 – 16.30 – Po-
witanie lata w Bibliotece Publicz-
nej Miasta i Gminy Radzymin. W 
programie spektakl „Kot w butach”, 
warsztaty teatralne z aktorami, 
warsztaty plastyczne, zajęcia sporto-
we na boisku, warsztaty muzyczne, 
przerwa obiadowa – pizza, gry i za-
bawy, malowanie buzi. Opłata – 10 
zł. 

DLA NAJMŁODSZYCH:

MARKI

TURYSTYCZNE:

ZĄBKI

SPORTOWE:

KULTUROWE:
30 czerwca, Miejski Dom Kultury w Wołominie , godz. 18.00 – 

Jungle Step Studio, show taneczno - teatralne pod kierownictwem 
Honoraty Perzanowskiej

21 lipca, 11.00-15.00 Galeria przy Fabryczce – druga edycja Gieł-
dy Staroci

14 lipca, godz. 13.30, Skwer im. B. Wodiczki,  spektakl „Regsio”, warsztaty 
rękodzielnicze o tematyce ekologicznej

DLA NAJMŁODSZYCH:
Półkolonie dla dzieci w wieku 7-10 lat, 1- 12. VII. 2013 pod patronatem 

Burmistrza Miasta Marki. W programie m.in. sześć autokarowych wycieczek 
turystyczno-krajoznawczych oraz na basen, gry i zajęcia sportowe, cztery im-
prezy tematyczne, zajęcia plastyczne i taneczne, gry i zabawy integracyjne, 
konkursy. Ponadto zapewniamy dzieciom: wykwalifi kowaną kadrę, dwuda-
niowe obiady oraz ubezpieczenie NW. Koszt 350 zł. Zapisy i wpłaty w sekre-
tariacie MOK. Liczba miejsc ograniczona. 

KARWIA nad morzem Bałtyckim I turnus: 14.VII - 26.VII.2013 - brak 
miejsc II turnus:17.VIII - 29.VIII.2013 Koszt: 1300 zł w tym transport, 2 
posiłki dziennie, 2 wycieczki. Dzieci do lat 7 - 900 zł 

KRYNICA-ZDRÓJ w Beskidzie Śląskim
4.VIII - 16.VIII.2013 -Koszt: 1150 zł (pokój z łazienką) 980 zł (pokój z umy-
walką) - I i II piętro Dzieci do 7 lat 50% w tym transport, 3 posiłki dziennie, 
2 wycieczki Rezerwacja miejsc na wszystkie turnusy zaliczką 250 zł.
Pokoje będą przydzielane wg kolejności zgłoszeń. 

20 lipca 2013, godz. 10:00, Zachęcamy do udziału w wyścigu rowerowym 
MTB o puchar Burmistrza Miasta Marki. Niebawem minie rok od szóstej 
edycji Memoriału Bercika – wyścigu rowerowego MTB o puchar Burmistrza 
Miasta Marki. Niezwykle pozytywny odbiór imprezy przez środowisko ro-
werowe i potraktowanie, wręcz jako pewnik, że w tym roku odbędzie się VII 
Memoriał, potwierdza trafność pomysłu i nie pozwala nam zaniechać orga-
nizacji kolejnych edycji.

EDUKACJA:
30 VI, Park Miejski. Szczegóły plakat na str 7.

KOBYŁKA
SAMORZĄDOWE: KULTUROWE:

- 28 czerwca, godz. 18.00, Sala Wi-
dowiskowa Centrum Kultury, Spor-
tu i Rekreacji w Tłuszczu – koncert 
adeptów gry na instrumentach kla-
wiszowych.

- 6 lipca 2013 r.,o godz. 16.00 w 
Gospodcarstwie Agroturystycznym 
„Po Kądzieli” w Rudnikach odbę-
dzie się II Marsz z wiankami Nordic 
Walking Kwitnących Nenufarów na 
Mazowszu Rudniki 2013. W progra-
mie: marsz z wiankami wytyczonymi 
ścieżkami (trasa 5km, zapewniamy 
kijki); puszczanie wianków na rzece 
Cienka z „Mostku szczęścia”; po za-
końćzeniu marszu piknik dla uczest-
ników, tańce i miła zabawa. Oplata 
25 zł od osoby na konto nr 12 1020 
1042 0000 8402 0030 8825 lub osobi-
ście w gospodarstwie

ZIELONKA
DLA NAJMŁODSZYCH:

Miejska Biblioteka Publiczna za-
prasza dzieci na wakacyjne scrap-
bookingowe warsztaty literacko-
-artystyczne. Na letnie spotkania 
zapraszamy 1,2 i 4,5 lipca w godz. 
11:00-13:00 do Biblioteki na Długiej 
18 blok 14. Spotkania są bezpłatne. 
Obowiązują zapisy.

Miejsce 
na Twoją 
Reklamę
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Rozmowa z burmistrzem Kobyłki Robertem Roguskim

KOBYŁKA

Rozmawiał
Mirosław
Oleksiak

Już ponad miesiąc temu odby-
ło się spotkanie mieszkańców z 
przedstawicielami PKP w sprawie 
przebudowy linii kolejowej. Wów-
czas padły deklaracje, że po tym 
ogólnym spotkaniu rozpoczną się 
szczegółowe spotkania z bezpo-
średnio zainteresowanymi miesz-
kańcami? Na jakim etapie są kon-
sultacje w tej sprawie?

Tak. Takie spotkania są zaplano-
wane, jak tylko dostaniemy zmienio-
ną dokumentację od inwestora, czyli 
PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.  

Cała sytuacja budzi emocje, co jest 
zrozumiałe. Każda grupa mieszkań-
ców, zainteresowana bezpośrednio 
tym projektem, ma swoje uwagi i 
oczekiwania. Gmina również je ma 
i dlatego zbieramy wszystko, przeka-
zujemy inwestorowi, po to, aby znał 
naszą, mieszkańców Kobyłki, opinię 
i uwzględnił ją. Właśnie dyskusja nad 
uwagami i możliwymi do przyjęcia 
rozwiązaniami będzie przedmiotem 
spotkań, które będziemy organizo-
wać natychmiast po otrzymaniu no-
wej, zmienionej dokumentacji.

Jakich inwestycji możemy spo-

dziewać się w najbliższym czasie?
Przede wszystkim drogowych. 

Pozwoli Pan, że podam przykła-
dy. Zakończona została budowa ul. 
Wąskiej, a przed nami m.in. budo-
wa drogi w ul. Chopina i ul. Matejki 
wraz z odwodnieniem, a także chod-
nika przy ul. Nadmeńskiej.

Czeka nas też wiele remontów 
(np. ul. Żymirskiego na odcinku Pie-

niążka-Orszagha i Orszagha-Woło-
mińska. Ponadto zostaną wykonane 
remonty akich dróg jak: ul. Boha-
terów Ossowa (na odc. Nadarzyń-

ska-Narutowicza), ul. Orzeszkowej 
(odc. Nadarzyńska-Narutowicza), 
ul. Słowackiego (odc. Pieniążka-
-Orszagha), ul. Traugutta, ul. Cha-
łubińskiego, Jagodowej, Turowskiej. 
Wyremontujemy także chodnik na 
ul. Kościelnej i 11 Listopada. Przed 
nami też budowa parkingu w rejonie 
MSPZOZ przy ul. Żymirskiego.

Wielokrotnie podreślałem, że 

priorytetem tej kadencji są drogi. Co 
nie zwalnia nas z obowiązku realiza-
cji innych inwestycji i takie również 
będą. Dalej budujemy wodociagi, 

kanalizację sanitarną i deszczową, 
oświetlone zostaną nowe ulice, np.:  
Poziomkowa, Bolesława Śmiałego, 
ks. Zycha, Modrzewiowa, Kresowa. 
Optymistyczne jest to, że udało nam 
się, w przetargach, uzyskać oszczęd-
ności, co pozwoli na realizację in-
nych, nowych zadań.

Festiwal "Perła Baroku Koncerty 
Mistrzów" już chyba na dobre wpi-

W dniu 28 kwietnia w Wołominie przy ul. Sławkow-
skiej miała miejsce tragedia, w której zginęli nasi miesz-
kańcy. Ocalałe dzieci, Daria i Hubert, straciły matkę i 
siostrę, a same odniosły wiele obrażeń. Podczas dwuty-
godniowego pobytu w szpitalu przeszły wiele zabiegów i 
operacji. Obecnie przebywają w rodzinie zastępczej, jed-
nak niezbędne jest dalsze leczenie i długotrwała rehabili-
tacja. Dzieci cały czas przebywają pod opieką psychologa 
i korzystają z indywidualnego nauczania. Mimo dużego 
wsparcia ze strony miasta przyszła rehabilitacja i opieka 
wiąże się z dużymi nakładami fi nansowymi.

Od początku mieszkańcy Wołomina wykazują dużą 

sał się w kalendarz imprez kultu-
ralnych w Kobyłce. Jak Pan ocenia 
to wydarzenie jako burmistrz i jako 
mieszkaniec Kobyłki?

Jako burmistrz jestem dumny, 
jako mieszkańiec również jestem 
dumny i zadowolony, że "pod ręką" 
mamy wydarzenie kulturalne tej 
miary. Wspieramy Fetsiwal od chwili 
jego powstania. Pani Anna Szarek-
-Lisiewicz co roku podejmuje trud 
jego organizacji, zapewnia nam wy-
stępy światowej klasy muzyków. Nie 
można nie przyłączyć się do takiego 
wydarzenia. Tym bardziej, że  grono 
słuchaczy rośnie. Dla miasta to zna-
komita promocja.

W styczniu odbyło się spotkanie 
z przedsiębiorcami. Była zapo-
wiedź kolejnego. Czy się odbyło?

Oczywiście. W maju odbyło się 
kolejne spotkanie z cyklu "Poroz-
mawiajmy o Kobyłce". Zaintereso-
wanie, tą formą wymiany informacji 
wzrosło. Powstało forum, na którym 
omawiane są najważniejsze dla mia-
sta kwestie. Tym razem jednym z 
tematów wywołującym duże emocje 
okazała się przebudowa drogi wo-
jewódzkiej nr 634, przedsiębiorcy 
prezentowali bardzo zróżnicowane 
opinie w tej sprawie. Następne spo-
tkanie zaplanowano jesienią br.

Przy okazji serdecznie pozdra-
wiam wszystkich czytelników "Wia-
domości.pw",  których, jak mi wia-
domo, jest coraz wiecej.

solidarność z rodziną. Już od pierwszych dni po tym 
wydarzeniu wiele osób zadeklarowało chęć pomocy 
poszkodowanym. Stale docierają również do nas infor-
macje z prośbą o zorganizowanie zbiórki pieniędzy dla 
rodziny. W związku z tym uruchomiliśmy specjalny nu-
mer konta, na który można wpłacać darowizny na rzecz 
rodziny zastępczej: Bank Pekao SA 64 1240 6074 1111 
0000 4989 4534, z dopiskiem: „Rodzina”. Wpłat można 
dokonywać w dowolny sposób, przez internet i prze-
kazem pocztowym, a także osobiście w kasie Urzędu 
Miejskiego przy ul. Ogrodowej 4 (parter, Biuro Obsługi 
Mieszkańców). Zebrane środki fi nansowe przekazane 
zostaną na pokrycie kosztów leczenia i konieczną reha-
bilitację dzieci. 

Burmistrz Wołomina Ryszard Madziar
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Urząd Miejski w Wołominie 
ogłasza nabór, w wyniku któ-
rego wyłoni 200 gospodarstw 
domowych zagrożonych wy-
kluczeniem cyfrowym z powo-
du trudnej sytuacji materialnej, 
które po odbyciu szkolenia 
komputerowego otrzymają 
sprzęt komputerowy wraz z 
dostępem do Internetu.

Aby wziąć udział w projek-
cie, należy znaleźć się w jednej 
z grup docelowych znajdują-
cych się poniżej, a następnie 
wypełnić formularz rekruta-
cyjny.

CO MOŻNA ZYSKAĆ?
- Bezpłatny dostęp do inter-

netu na okres 6 lat,
- 200 w pełni wyposażonych 

komputerów stacjonarnych,
- Uczestnictwo w szkole-

niach informatycznych.
KTO MOŻE APLIKO-

WAĆ?
- Gospodarstwa domowe 

spełniające kryterium docho-
dowe upoważniające do otrzy-
mania wsparcia w ramach sys-
temu pomocy społecznej,

- Gospodarstwa domowe 
spełniające kryterium docho-
dowe upoważniające do otrzy-
mania wsparcia w ramach sys-
temu świadczeń rodzinnych,

- Dzieci i młodzież ucząca się 
z rodzin w trudnej sytuacji ma-
terialnej i społecznej uprawnia-
jącej do uzyskania stypendiów 
socjalnych, typowana do otrzy-
mania wsparcia we współpracy 
ze szkołą oraz/lub ośrodkami 
pomocy społecznej,

- Osoby niepełnosprawne ze 
znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności 
lub z orzeczeniem równoważ-
nym,

- Rodziny zastępcze,
- Osoby z grupy 50+, których 

przeciętny miesięczny dochód 
na osobę w rodzinie nie prze-
kracza kwoty najniższych gwa-

rantowanych świadczeń eme-
rytalno-rentowych,

- Dzieci i młodzież uczącą 
się z bardzo dobrymi wynika-
mi w nauce, z rodzin w których 
przeciętny miesięczny dochód 
opodatkowany na osobę w ro-
dzinie, z roku poprzedzające-
go rok udziału w projekctyie 
był niższy, niż ostatni aktualny 
roczny wskaźnik.

JAK SIĘ UBIEGAĆ?
- Wypełnić formularz rekru-

tacyjny oraz ankietę znajdują-
ce się w Urzędzie Miejskim w 
Wołominie ul. Ogrodowa 4 lub 
na stronie internetowej www.
wolomin.org

- Do 12 sierpnia złożyć wy-
pełniony formularz (wraz z 
załącznikami, o których mowa 
w Regulaminie § 9 pkt. 8) 
oraz ankietę. UWAGA! Liczba 
miejsc ograniczona. Decyduje 
kolejność zgłoszeń

- Czekać na decyzję!

13 czerwca 2013 roku gmina 
Wołomin, przy współpracy z 
Fundacją Euro Nation, rozpo-
częła rekrutację uczestników 
Projektu „Internet szansą roz-
woju gminy Wołomin”. Projekt 
skierowany jest do osób nieza-
możnych z gminy Wołomin, ce-
lem wyrównania szans i popra-
wienia ich statusu społecznego.

Dzień wcześniej, w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Wołomi-
nie o godz. 11 odbyła się konfe-
rencja inaugurująca rozpoczęcie 
realizacji Projektu. Prowadzący 
przedstawili sposób, w jaki po-
zyskano pieniądze z Unii Euro-
pejskiej, zaprezentowali założe-
nia i sposób realizacji Projektu, 
a także przewidywane korzyści 
dla Beneficjentów Ostatecznych 
i gminy Wołomin.

 „W ramach Projektu 200 ro-
dzin zostanie wyposażonych w 
komputer stacjonarny, dostęp na 
6 lat do Internetu, a także od-
będzie 600 godzin szkoleń, które 

nauczą je korzystania z tych na-
rzędzi” – mówił na konferencji 
Grzegorz Mickiewicz, Zastępca 
Burmistrza Wołomina. „To bar-
dzo ważna chwila dla naszej 
gminy. Zespół ds. Pozyskiwania 
Środków Zewnętrznych pod prze-
wodnictwem Daniela Kowalskie-
go pozyskał w ramach dofinan-
sowania znaczne środki z Unii 
Europejskiej. Całość Projektu wy-
nosi prawie 3 mln złotych, z czego 
85% pochodzi z Unii Europejskiej 
, a pozostałe 15% ze środków bu-
dżetu państwa” – dodaje Zastęp-
ca Burmistrza. 

Jednym z prelegentów był 
również prezes Fundacji Euro 
Nation Grzegorz Krauzowicz, 
odpowiedzialny za koordynację 
realizacji Projektu, który zwró-
cił uwagę na prospołeczny cha-
rakter działań gminy Wołomin. 
„Celem Projektu nie jest tylko i 
wyłącznie dostarczenie kompu-
terów i Internetu. One stanowią 
narzędzia do realizacji założeń, 
jakimi są przede wszystkim za-

pewnienie grupom docelowym 
pewnych podstaw kompetencyj-
nych. Wiedza o tym, jak korzy-
stać z nowoczesnych urządzeń, 
da osobom, które wcześniej nie 
miały do nich dostępu, możliwość 
poprawy ich sytuacji społecznej” 
– wyjaśnia prezes Fundacji Euro 
Nation.  

Aby wziąć udział w Projekcie, 

należy spełniać jedno z kryte-
riów grup docelowych Projektu, 
a następnie wypełnić formularz 
rekrutacyjny. Nabór uczestni-
ków rozpocznie się 13 czerwca, 
a zakończy 12 sierpnia, jednak 
istnieje możliwość, że przewi-
dziane dwieście miejsc zostanie 
zapełnione przed terminem. De-
cyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje oraz 
formularze rekrutacyjne dostęp-
ne są w Urzędzie Miejskim w 
Wołominie, ul. Ogrodowa 4 w 
pokoju 330 (III piętro), w sekre-
tariacie Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Wołominie, al. Armii 
Krajowej 34, a także na stronie 
internetowej Urzędu Miejskie-
go w Wołominie www.wolomin.
org. 

Grażyna Więch, sołtyska Osso-
wa, znalazła się w gronie najlep-
szych sołtysów w naszym kraju. 
7 czerwca w Senacie odebrała 
puchar Sołtysa Roku - nagrodę w 
ogólnopolskim konkursie organi-
zowanym przez „Gazetę Sołecką” 
i Krajowe Stowarzyszenie Sołty-
sów. 

Jak podaje „Gazeta Sołecka”, Gra-
żyna Więch została uhonorowana 
tym zaszczytnym tytułem za do-

tychczasową aktywność społeczną 
i obywatelską oraz działalność na 
rzecz mieszkańców sołectwa Ossów 
i gminy Wołomin, a także podtrzy-
mywanie tradycji historycznych 
wśród młodszych pokoleń.

Laureatka jest sołtyską Ossowa 
już drugą kadencję, a także rad-
ną Rady Miejskiej w Wołominie. 
Działa w Stowarzyszeniu Sołtysów 
Powiatu Wołomińskiego, w minio-
nej kadencji była również człon-

kiem Zarządu Lokalnej Grupy 
Działania „Równina Wołomińska”. 
Od 6 lat przewodzi swojemu sołec-
twu, inicjując akcje upiększania wsi 
i organizowania kiermaszy miesz-
kańców Ossowa z okazji rocznicy 
Cudu nad Wisłą. To współtwór-
czyni projektu parku kulturowego 
Ossów-Wrota Bitwy Warszawskiej 
i ścieżek rowerowych. Kandydaturę 
Grażyny Więch zgłosiła Rada So-
łecka Ossowa. 

Organizatorzy podkreślają, że 
poziom tegorocznej jedenastej już 
edycji był niezwykle wyrównany, 
zaś najwięcej zgłoszeń nadeszło z 
województw opolskiego, wielko-
polskiego i dolnośląskiego. Dobrze 
prezentowało się również Mazow-
sze. Spośród kilkuset zgłoszeń z 
całego kraju kapituła wybrała 12 
sołtysów, w tym 2 z województwa 
mazowieckiego. 

red.

Najważniejszym punktem ob-
rad na sesji w dniu 25 czerwca 
było rozxpatrzenie uchwały w 
udzielenia absolutorium burmi-
strzowi, które radni miejscy przy-
znali większością 13 głosów, spo-
śród 17 radnych znajdujących się 
na sali.

Sprawozdanie z realizacji bu-
dżetu miasta Ząbki za 2012 rok 
przedstawiła skarbnik miasta Elż-

bieta  Żmijewska, która zilustro-
wała dochody i wydatki. 

Plan dochodów w 2012 r wyno-
sił ponad 83 mln zł i zrealizowano 
go w 101,86%  na kwotę nieco po-
nad 85 mln. zł. 

Wydatki miasto zrealizowa-
ło w 97%, na kwotę nieco ponad 
89 mln zł., z tego na wydatki in-
westycyjne przeznaczono ponad 
21,5 mln zł, co stanowi 24,19% 
budżetu.

Przez minione 4 lata do końca 
2012 r. na budowę dróg w Ząb-
kach wydano ponad 61 mln. zł, 
z czego pozyskano 45% środków 

Iwona Potęga

zewnętrznych w kwocie pond 
27,5 mln zł.

W 2012 r. 46% wydatków inwe-
stycyjnych dotyczyło budowy ba-
senu (prawie 10 mln zł), budowy 
trybuny 23% wydatków (prawie 5 
mln zł), tunelu  prawie 11% (ok. 2 
mln zł), budowy dróg gminnych 
ok. 13% (prawie 3 mln zł).

Na oświatę w 2012 r. wyda-
no nieco ponad 37 mln zł, przy 
otrzymanej subwencji oświatowej 
nieco ponad 17 mln zł.

Zadłużenie miasta Ząbki na ko-
niec 2012 r. wyniosło nieco ponad 
28,5 mln. zł, co stanowi 33,57% 

w stosunku do wykonanych do-
chodów budżetowych (ustawowy 
próg wynosi 60%).

Burmistrz podziękował za 
udzielone absolutorium, kieru-
jąc podziękowania do radnych i 
do pracowników urzędu miasta 
Ząbki.
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WOŁOMIN
5 czerwca odbyła się uroczystość 

wmurowania kamienia węgielnego 
pod powstające przedszkole.

Po odczytaniu, akt erekcyjny, pod 
którym podpisali się przedstawiciele 
miasta i powiatu, został poświęcony 
przez ks. proboszcza Jacka Pawlickiego. 
Następnie nastąpiło wmurowanie ka-
mienia węgielnego oraz aktu, którego 
wspólnymi siłami dokonali burmistrz 
Wołomina Ryszard Madziar, jego 
zastępca Grzegorz Mickiewicz, prze-
wodniczący Rady Powiatu Paweł Solis, 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Krzysztof Wytrykus, proboszcz parafi i 
św. Józefa Robotnika ks. Jacek Pawlic-
ki, dyrektor ZEASiP Halina Bonecka, 
naczelnik Wydziału Rozwoju Gospo-
darczego Mariola Klimek, dyrektor 
przedszkola Maria Krukowska oraz 
przedszkolaki.  

Dyrektor Maria Krukowska przy-
pomniała, że w tym roku mijają 34 lata 
od oddania do użytku obecnego bu-
dynku Przedszkola nr 9. Jego trwałość 
była obliczona na 10 lat. Na szczęście w 
2011 r. władze gminne podjęły decyzję 
o budowie nowej siedziby przedszkola. 

Budowa nowego przedszkola po-
zwoli na zdecydowaną poprawę wa-
runków dla dzieci, w tym grup inte-
gracyjnych. W przedszkolu znajdą się 
dodatkowe pracownie, które ułatwią 
pracę nauczycieli, a także wpłyną na 

wszechstronny rozwój wychowanków. 
Koszt tej 3-letniej inwestycji to 8,2 mln 
zł. Zgodnie z umową prace powinny 
zakończyć się do 30 czerwca 2014 r.

- Rozwój infrastruktury edukacyj-
nej w naszej gminie jest bardzo ważny. 
Dzieci, które są przyszłością Wołomi-
na, muszą mieć warunki do nauki i 
zabawy na wysokim poziomie. Dlate-
go też podjęliśmy decyzję o budowie 
nowej siedziby tego przedszkola. Stan 
obecnego budynku pozostawia, deli-
katnie mówiąc, wiele do życzenia. To 
na szczęście niedługo się zmieni. Mam 
nadzieję, że nowa siedziba będzie wizy-
tówką wszystkich przedszkoli - powie-
dział burmistrz Ryszard Madziar. 

red.

XLII sesja rady miasta Ząbki roz-
poczęła się od powitania brawami 
Tomasza Filipkowski, który zamel-
dował się w Ząbkach jako 29-tysięcz-
ny mieszkaniec miasta. Z tej okazji 
przewodniczący Rady Miasta Ząbki 
Krzysztof Bławdziewicz wraz z bur-
mistrzem Robertem Perkowskim 
uroczyście powitali naszego nowego 
mieszkańca, wręczając specjalnie dla 
niego przygotowany dyplom gratu-
lacyjny, koszulkę sportową z herbem 
miasta i pamiątkowym napisem 
„29-tysięczny mieszkaniec miasta 
Ząbki” oraz zestaw gadżetów pro-
mocyjnych. 

IP

Starostwo podpisało już umo-
wę z wykonawcą na remont ulicy 
Piłsudskiego w Ząbkach.  Przetarg 
nieograniczony wygrała fi rma FHU 
Bruk-Bud z Celestynowa z kwotą ok. 
554 tys. zł. W postępowaniu złożono 
5 ofert, najwyższą opiewającą  na bli-
sko 870 tys. zł. Według założeń prace 
mają zakończyć się w sierpniu br. 

Ulica Piłsudskiego w Ząbkach 
to droga o dużym natężeniu ru-
chu, jedna z głównych w Ząbkach, 
którą można dojechać np. do Pra-
skiej Giełdy Spożywczej, osiedli 
mieszkaniowych przy Powstańców 
i Andersena, czy dalej ulicą Chełm-

żyńską do ulicy Marsa, Trasy Łazien-
kowskiej i Siekierkowskiej. Na 800 
metrowym odcinku (od drogi 634 
do ulicy Andresena) wymieniona 
zostanie nawierzchnia chodników, 
wybudowany ściek, przeprowadzone 
frezowanie istniejącej nawierzchni, 
wyregulowane studzienki. Wybrany 
przez starostwo wykonawca inwe-
stycji położy także bezszwowo nową 
nawierzchnię bitumiczną. 

Do 19 czerwca przedsiębiorcy 
mogli składać oferty na gruntowną 
przebudowę mostu w Dybowie zlo-
kalizowanego w ciągu drogi powia-
towej  4356W nad rzeką Rządzą, w 

ciągu ulicy Kard. St.  Wyszyńskiego.  
Zgodnie ze specyfi kacją przetargową  
wybrany wykonawca  powinien za-
kończyć prace do 15 października br. 

Most w Dybowie powstał w latach 
pięćdziesiątych i podlegał kilku-
krotnej przebudowie w następstwie 
zwiększenia natężenia ruchu. Obec-
na konstrukcja jest silnie zniszczona 
i zgodnie z planowanym zakresem 
remontu niezbędna jest rozbiórka 
istniejącego obiektu i budowa nowe-
go, zgodnie z opracowaną dokumen-

tacją budowlaną i wykonawczą. 
- Inwestycja powiatu wołomiń-

skiego znacznie poprawi stan bez-
pieczeństwa, znikną dotychczasowe 
ograniczenia w ruchu, ułatwi komu-
nikację mieszkańców. Cieszy mnie 
zapewnienie  pozyskania przez staro-
stwo znacznego wsparcia zewnętrz-
nego, które w sumie z pieniędzmi z 
powiatu pozwoli sfi nalizować bu-
dowę mostu w Dybowie.  To dobre 
działanie  pozytywnie odczuje wielu 
kierowców, nie tylko z Radzymina ” -  

powiedziała radna powiatowa Marta 
Rajchert. 

Powiat  wołomiński, na wniosek 
starostwa,  znalazł się na liście po-
działu środków z rezerwy drogowej 
subwencji ogólnej  -  zewnętrzne 
środki fi nansowe z  przeznaczeniem 
na budowę mostu w Dybowie to 1 
mln  853 tys zł. 

Piotr Kaczorek 
Rzecznik Prasowy Staro-

stwa Wołomińskiego 

Podpisano już umowę z wykonawcą  na remont ulicy Piłsudskiego w 
Ząbkach, trwa procedura przetargowa na gruntowną przebudowę mostu 
w Dybowie w gminie Radzymin. Na tę inwestycję starostwo pozyskało ze-
wnętrzne środki fi nansowe w wysokości ponad 1,8 mln zł. 

Burmistrz Miasta Ząbki 
informuje o    ogłoszeniu 
pierwszego przetargu ust-
nego nieograniczonego na 
sprzedaż nieruchomości 
gruntowej, oznaczonej w 
ewidencji gruntów i  bu-
dynków jako działki ewi-

dencyjne: nr 45/11 i nr 45/13 z obrębu 0047, 
03-23 o łącznej pow. 560 m2, położonej w 
Ząbkach przy ul. J. Piłsudskiego, objętej 
księgą wieczystą Nr WA1W/00017954/6.

Przetarg odbędzie się dnia 06.08.2013  r. 
(wtorek) o godz. 1200 w  sali konferencyjnej 
Urzędu Miasta Ząbki, przy ul.  Wojska Pol-
skiego 10.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 
215 732 zł - zawiera podatek VAT.

Wadium: 17 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest 

wpłacenie wadium do dnia 02.08.2013 r. na 
konto urzędu: Spółdzielczy Bank Rzemiosła 

i Rolnictwa w Wołominie 61 8006 0000 0013 
0462 2000 0022 (liczy się data wpływu środ-
ków na konto).

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospo-
darowania Przestrzennego Miasta Ząbki, 
nieruchomość jest położona w    obszarze 
przeznaczonym pod zabudowę mieszkanio-
wą lub usługowo – produkcyjną.

Lokalizacja nieruchomości: południowa 
część Miasta Ząbki, ok 10 km od centrum 
Warszawy. Komunikacja: Koleje Mazowiec-
kie, komunikacja autobusowa (ZTM War-
szawa), komunikacja autobusowa Ząbki.

Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe in-
formacje o   warunkach przetargu dostępne 
są na stronie www.bip.zabki.pl ( w zakładce 
Przetargi ) oraz w siedzibie Urzędu Miasta 
Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10 w Refe-
racie Geodezji i Gospodarki Nieruchomo-
ściami, telefon 22 5109 744 do 748 w godzi-
nach pracy urzędu.
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Po raz pierwszy w 17 letniej ka-
dencji obecnego włodarza, Komi-
sja Rewizyjna wydała negatywną 
opinie o wykonaniu budżetu za 
rok 2012 przez Burmistrza Ma-
rek. Co jest grane? Czyżby zła 
Komisja? A może Burmistrz nie 
przejął się rolą Komisji Rewi-
zyjnej, która opiniuje wykona-
nie budżetu za rok poprzedni, 
Radzie Miasta? Bardzo ciekawie 
zapowiadała się sesja czerwcowa 
Rady Miasta Marki, która miała 
poprzeć wniosek Komisji, lub go 
odrzucić? Niezależnie od wyni-
ku głosowania Rady, nie będzie 
z tego powodu żadnych konse-
kwencji. Ani Komisja Rewizyjna 
nie będzie rozwiązana, ani Bur-
mistrz nie straci stanowiska. Tak 
uchwalił ustawodawca. Ale mały 
smrodzik pozostanie!

Cóż ta komisja miała do zarzu-
cenia Burmistrzowi? 

1. Że sprawozdanie zostało zło-
żone po wymaganym terminie 
(03.04.2013).

2. Że dochody przewidywano w 
kwocie 84.910.348 zł, wykonano 
w kwocie 77.400.077 zł, co stano-

wiło 91,2 % planu, w tym plano-
wane dochody własne na kwotę 
34.018.841 zł, wykonanie w kwo-
cie 27.368.695 zł, co stanowi 80,4% 
planu. Różnica niewykonania 
względem planu to 7.510.271 zł. 

3. Że na realizację inwestycji 
zaplanowano w budżecie Miasta 
kwotę 18.924.350 zł, co stanowi-
ło 20,7% ogółu planu wydatków. 
Wydatkowano kwotę 16.362.774 
zł, co stanowi 86,5% planowanych 
wydatków na inwestycje. Czyli 
nie zrobiono: chodnika na Stawo-
wej i w części Wesołej, chodnika 
na skrzyżowaniu Bandurskiego i 
Okólnej, chodnika na Głównej i 
Grunwaldzkiej, peronu przystan-
kowego przy Sosnowej i parkingu 
przy Kościuszki, budowy kanaliza-
cji deszczowej w ulicach: Głównej, 
Lisiej, Jana Pawła II, Wyszyńskie-
go, części ulic Zajączka i Sowiń-
skiego, odwodnienia ulicy Wenec-
kiej.

4. Że miasto na 31 grudnia 2012 
roku posiadało zobowiązania wy-
magalne z terminem płatności do 
31 grudnia 2012 roku w kwocie 
462.489 zł.

Co w ocenie Komisji rewizyj-
nej świadczy, że dopuszczenie do 
powstania zobowiązań wymagal-
nych narusza zasady gospodarki 
fi nansowej, że wydatki publiczne 
powinny być dokonane w wysoko-

ściach i terminach wynikających z 
wcześniej zaciągniętych zobowią-
zań? Komisja rewizyjna zauważa 
także, iż nieterminowe regulowa-
nie zobowiązań może skutkować 
zapłatą odsetek, kar lub opłat, co 
uszczupli fi nanse Gminy i może 
stanowić naruszenie dyscypliny 
fi nansów publicznych. Ponadto 
na dzień 31.12.2012 roku Mia-
sto posiadało zobowiązania nie-
wymagalne, zaciągnięte w roku 
2012 zgodnie z planem budże-
towym na 2012 rok, z terminem 
płatności na 2013 rok na łączną 
kwotę 1.803.086,93 zł, z czego 
1.449.255,41 zł w Urzędzie Miasta 
i 353.831,52 zł w Zakładzie Usług 
Komunalnych. Jednocześnie na 
posiedzeniu Komisja nie otrzyma-
ła jednoznacznych wyjaśnień czy 
powyższe zobowiązanie Zakładu 
Usług Komunalnych było zobo-
wiązaniem niewymagalnym.

5. Że Burmistrz nie zabezpieczył 
środków fi nansowych na realizację 
uchwały nr XXXV/267/2012 Rady 
Miasta Marki z dnia 19 grudnia 
2012 roku w sprawie wydatków 
budżetu Miasta Marki, które nie 
wygasają z upływem roku bu-
dżetowego 2012. Łączna kwota 
do zabezpieczenia w budżecie to 
864.000 zł. 

Niezrealizowane prace:
• Odbudowa rowu w ul. Stawo-

wej  - 200.000 zł,
• Budowa chodnika na ul. Sta-

wowej oraz miejsc postojowych 
przy kompleksie boisk – 265.000 
zł,

• Budowa kanalizacji deszczowej 
w części ulicy Lisiej – 220.000 zł,

• Projekty odwodnienia – 50.000 
zł,

• Projekt odwodnienia ul. Głów-
nej – 12.000 zł,

• Budowa oświetlenia ulicy Ma-
łej – 70.000 zł,

• Projekty oświetlenia ulicznego 
– 47.000 zł,

Kwoty te zostały ujęte w planie 
budżetowym na rok 2013 i o tyle 
został zmniejszony plan wydat-
ków, które można by było zrealizo-
wać w bieżącym roku.

6. Bez uwag przyjęto planowany 
defi cyt budżetu Miasta na koniec 
2012 roku, który miał wynieść 
kwotę 6.575.154 zł. Zaś zamknął 
się za 2012 rok wynikiem ujem-
nym w wysokości 5.963.802 zł.

Warto dodać, że zadłużenie 
Miasta na koniec 2012 roku z ty-
tułu zaciągniętych kredytów i po-
życzek wyniosło kwotę 45.838.075 
zł z terminem spłaty w 2013 roku i 
latach następnych.

Warto zapamiętać: prawie 46 
milionów złotych!!!

To tylko część całego proto-
kołu Komisji Rewizyjnej w Mar-
kach.Biorąc pod uwagę powyższe 
należy stwierdzić, że Burmistrz 
przy realizacji budżetu za 2012 
rok wykazał niski stopień reali-
zacji dochodów, nieterminową 
realizację zadań (wiele inwestycji 
zaplanowanych na 2012 rok nie 
zostało zrealizowanych, mimo za-
bezpieczonych środków, a część 
nie została zrealizowana w całości 
z uwagi na brak zabezpieczenia 
środków. W ocenie Komisji świad-
czy to o nieprzestrzeganiu zasad 
realności w planowaniu, a także o 
braku nadzoru Burmistrza Miasta 
Marki nad podległymi mu pra-
cownikami, odpowiedzialnymi za 
działalność inwestycyjną.

Zdaniem komisji rewizyjnej wy-
rażone w opinii dane, dają pod-
stawę do wyrażenia negatywnej 
opinii o realizacji budżetu Miasta 
Marki za 2012 rok i wystąpienia 
do Rady Miasta z wnioskiem o 
nieudzielenie absolutorium Bur-
mistrzowi Januszowi Werczyń-
skiemu.

W dniu 26.06.2013 podczas 
XLIII sesji, Rada Miasta Marki 
wycofała z porządku obrad punkt, 
dotyczący głosowania o udzielenie 
absolutorium burmistrzowi Ma-
rek.

Zakończyły się rozgrywki 
piłkarskie w Polsce. Czas na 
relaks dla piłkarzy i kibiców. 
Powiat Wołomiński w sezonie 
2012/2013 zanotował same zyski. 
W piłce siatkowej awans do II 
ligi wywalczyli siatkarze Hura-
ganu Wołomin. W piłce nożnej, 
piłkarze Dolcanu z Ząbek otarli 
się o Ekstraklasę. Ostatecznie za-
kończyli grę na 7 miejscu, ze stra-
tą 10 punktów do 2 awansującej 
drużyny. Należy wspomnieć, że 
po 25 (pełnej) kolejce Dolcan był 
2 punkty za miejscem promu-
jącym awans do Ekstraklasy. Za 
to lider IV ligowych rozgrywek, 
grupy mazowieckiej północ, Hu-

ragan Wołomin, uzyskał awans 
do III ligi (łódzko-mazowiec-
kiej). 

Jak będzie się wiodła rywaliza-
cja Huraganu w przyszłym sezonie 
z takimi przeciwnikami jak: Broń 
Radom, Lechia Tomaszów Mazo-
wiecki, MKS Kutno, Świt Nowy 
Dwór Mazowiecki, czy Pogoń Gro-
dzisk Mazowiecki – pokaże czas? 
Huraganowi życzymy dalszych 
sukcesów. Nie udał się powrót 
Marcovii Marki do IV ligi (spadła 
w poprzednim sezonie). Grupę tę 
zdecydowanie dominują drużyny 
z Warszawy: Drukarz Warszawa i 
PKS Radość Warszawa. Deptał im 
po piętach Wicher Kobyłka i Bóbr 

Tłuszcz, ale sukcesu nie osiągnęli. 
W grupie tej, czyli Warszawa I wy-
stępuje również Mazur Radzymin 
oraz rezerwy Dolcanu Ząbki II. 
Obie te drużyny wraz z Marcovią 
nie włączyły się do walki o awans i 
zajęły miejsca w środku tabeli. Wi-
cher Kobyłka po przegranym me-
czu w dzień dziecka z PKS Radość 
0:2 stracił szanse na awans. 

Zdecydowanie największą 
sensację mają fani B klasowych 
rozgrywek. Drużyna Hutnika 
Warszawa, która po zakończeniu 
rozgrywek 2011/2012 roku, nie 
otrzymała licencji (musiała opu-
ścić szeregi III ligi) i rozpoczęła grę 
od podstaw w klasie B. W osiem-

Co dalej?
W najlepszej sytuacji są Ząbki, 

których mieszkańcy po uruchomie-
niu stacji Wilno i tak mają taniej ku-
pić bilet KM i na I strefę ZTM niż je-
den II strefowy bilet. Po odstąpieniu 
Ząbek, gdyby stawki pozostały nie-
zmienione pozostałe gminy mogłyby 
kontynuować dofi nansowanie biletu, 
jednak samorządy Zielonki i Kobyłki 
zdecydowały, że nie stać ich na taką 
podwyżkę. Zielonka jest skłonna 
rozważać utrzymanie współpracy, 
ale zaproponowana podwyżka uzna-
na została przez Radę Miasta za zbyt 
wysoką i nie uzyskała akceptacji. 
Bez zgodnej woli Zielonki, Kobyłki 
i Wołomina zaspokojenie wysokich 
żądań Warszawy jest niemożliwe. Sa-

morząd Wołomina deklaruje mimo 
to chęć dalszej współpracy i popro-
sił prezydent Warszawy o specjalna 
ofertę dla mieszkańców Wołomina. 

- Zdajemy sobie sprawę, że możli-
wość korzystania ze Wspólnego Bi-
letu to dla mieszkańców Wołomina, 
którzy dojeżdżają do pracy w stolicy, 
mniejsze koszty i dużo krótszy czas 
przejazdu. Spośród wszystkich gmin 
leżących na linii Wołomin – Warsza-
wa Wileńska 

(Ząbki, Zielonka, Kobyłka) tylko 
Wołomin zadeklarował podtrzy-
manie Wspólnego Biletu i dalszą 
partycypację w kosztach, mimo dra-
stycznych prawie 50% podwyżek ze 
strony ZTM. Gmina Wołomin ma 
zabezpieczone środki w budżecie na 

nastu meczach piłkarze Hutnika 
strzelili 188 bramek, nie tracąc ani 
jednej. Kłania się Guinness. Wy-
pada ponad 10 bramek na mecz. 
Może takie mecze warto oglądać? 
Trzecie w tabeli za Hutnikiem re-
zerwy Marcovii zdobyły w 18 me-
czach 60 bramek, tracąc 46 (w tym 
25 z Hutnikiem). I chociaż Hutnik 
wygrał 11 spotkań wynikiem dwu-
cyfrowym, to rekord padł w meczu 
z Rząśnikiem (powiat Wyszków) 
22:0. Co cztery minuty bramka?!! 

Nasuwa się refl eksja. Czy warto 
oglądać mecze naszej reprezenta-
cji narodowej, która cieszy się z re-
misu 1:1 lub z przegranej 1:2? Pa-
triotyzm nakazuje wspierać Kadrę 
Narodową, PZPN i Ministerstwo 
Sportu. Ale co z tego ma zwykły 
zjadacz chleba, że obejrzy „dzia-

dowski” mecz w TV, lub poświęci 
swój czas, niemałe pieniądze i po-
jedzie na Stadion Narodowy, żeby 
obejrzeć parodię footbolu? Czy 
nie lepiej wybrać się z rodziną w 
weekend na stadion którejś z lo-
kalnych drużyn? Tylko Zielonka, 
Strachówka, Poświętne i Klembów 
nie posiadają zgłoszonych w roz-
grywkach drużyn. Za niewielką 
opłatą możemy obejrzeć I ligowe 
zmagania w Ząbkach( w tym Arkę 
Gdynia, GKS Katowice, Wisłę 
Płock). III liga również będzie w 
przyszłym sezonie bardzo atrak-
cyjna (np. rywalizacja ze Startem 
Otwock o awans do II ligi). Czy 
to nie jest większy patriotyzm, niż 
oglądanie byle czego w telewizji?

Ryszard Węsierski

Dokończenie tekstu ze str. 1

ten cel, jednak po wycofaniu gmin 
sąsiednich z udziału w kosztach, 
wzrosłyby one do 6,5 mln zł rocznie 
dla samego Wołomina.

Mając na uwadze dotychczasową 
współpracę w zakresie obowiązy-
wania oferty „Wspólny Bilet ZTM” 
oraz dobro pasażerów, mieszkańców 
naszej gminy, zwróciliśmy się z proś-
bą do Prezydent Hanny Gronkie-
wicz-Waltz o propozycję oferty dla 
gminy Wołomin, która pozwoliłaby 
kontynuować współpracę w zakresie 
„Wspólnego Biletu” od 1 lipca 2013 
roku do 31 grudnia 2013 roku. W tej 
chwili czekamy na przedstawienie ze 
strony władz Warszawy korzystnej 
dla obu stron oferty – komentuje 
wiceburmistrz Wołomina Sylwester 
Jagodziński.

red.

Ryszard 
Węsierski
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Rozmowa z Grzegorzem Siwkiem, prezesem Towarzystwa Przyjaciół Ząbek, radnym Ząbek 

Iwona Potęga

Dlaczego właśnie piknik eko-
logiczny?

W związku z wchodzącym z 
dniem 1 lipca nowym systemem 
gospodarki odpadami komu-
nalnymi. Po serii spotkań, które 
organizowaliśmy, aby poinfor-
mować mieszkańców nt. zmian, 
jakie niesie dla mieszkańców 
nowa ustawa postanowiliśmy 
zorganizować właśnie piknik 
ekologiczny. Odbędzie się on 
w niedzielę 30 czerwca, czyli w 
ostatnim dniu, kiedy nie będą 
obowiązywały jeszcze nowe za-
sady. 1 lipca obudzimy się, rzec 
można, w nowej rzeczywistości. 
Mam nadzieję, że nasz piknik 
pomoże się przygotować nam 
wszystkim do tego, co nas będzie 
czekało, w poniedziałek 1 lipca.

Gdzie i kiedy odbędzie się 
piknik?

W Parku Miejskim im. Szuber-
ta w Ząbkach w dniu 30 czerwca 
w godzinach 15.00 – 21.00.

Kto go organizuje, kto wspie-
ra organizację?

Piknik organizuje Towarzy-
stwo Przyjaciół Ząbek, ale bez 
wsparcia Burmistrza Miasta, 
Starosty Powiatu organizacja 
nie byłaby możliwa. Dodatko-
wo wspomagają nas różne firmy, 
osoby i organizacje, których nie 
sposób wymienić, ale którym 
serdecznie chciałbym podzię-
kować, bo bez ich udziału i po-

mocy piknik nie doszedłby do 
skutku.

Dla kogo piknik jest przezna-
czony?

Biorąc pod uwagę, że naszym 
celem jest poinformowanie jak 
największej liczby mieszkań-
ców jak będą odbierane od nich 
śmieci i jak właściwie segre-
gować odpady staramy się do-
trzeć do wszystkich, zarówno do 
młodszych, aby przyszli razem z 
rodzicami, a także do osób star-
szych. Mam nadzieję, że każdy 
mieszkaniec Ząbek i Powiatu 
Wołomińskiego znajdzie coś cie-
kawego dla siebie a przy okazji 
zasięgnie informacji lub rozwie-

je swoje wątpliwości.
Czy jest jakieś hasło prze-

wodnie pikniku?
W związku z tym, że piknik 

ma zachęcać do postaw pro-
ekologicznych zdecydowaliśmy 
się na krótkie hasło: „Segreguję 
– jestem eko”. Mam nadzieję, że 
po pikniku tak będzie mogło po-
wiedzieć dużo osób i że uda nam 
się przekonać mieszkańców, że 
warto dbać o środowisko i swoje 
zdrowie.

Jakie atrakcje będą na pik-
niku? Jak by pan zachęcił do 
przyjścia na piknik?

Trochę tego jest, mam nadzie-

ję, że nie zapomnę o niczym. Na 
pikniku będą dmuchane zamki, 
zjeżdżalnie będzie można się 
przejechać na kucyku. Będzie 
można zmierzyć sobie czas biegu 
za pomocą fotokomórki zapytać 
o to jak się zdrowo i smacznie 
odżywiać. Zobaczymy pokaz 
fitness oraz zumby. Przygoto-
waliśmy też prelekcję na temat 
żywności genetycznie modyfi-
kowanej. Dla dzieci będzie coś 
co można nazwać „dziecięcą si-
łownią”. Nie zabraknie oczywi-
ście stanowisk firm, które będą 
odbierać odpady od mieszkań-
ców, gdzie będzie można zadać 
pytanie. Wszystko przeplatane 

będzie różnymi występami, za-
bawami i konkursami na scenie 
a na koniec pikniku wystąpi duet 
francuski, Rastamaniek (reggae) 
oraz Zaginiony (rap).

Zapraszam miłośników ekolo-
gii i dobrej zabawy na świeżym 
powietrzu oraz tych wszystkich, 
którzy chcą uzyskać informacje 
na temat nowych zasad gospo-
darki odpadami komunalnymi.

Dziękuję za rozmowę.
Piknik „Segreguję – jestem 

eko” już w najbliższą sobotę 30 
czerwca (niedziela) w godzinach 
15.00 – 21.00 w Parku Miejskim 
im. Szuberta w Ząbkach. 

Trudna sytuacja na rynku pra-
cy i jego specyfi ka wynikająca z 
nasycenia zawodami o charakte-
rze humanistycznym, powoduje, 
że brakuje osób z kwalifi kacjami 
zawodowymi.

Szkolnictwo zawodowe prze-
żywa swój renesans, znajdując 
się przy tym w fazie rozwoju.

Jednocześnie niezwykle trud-
no jest wykształcić dobrego fa-
chowca, bo przy nauce zawodu 
istotne znaczenie ma praktyczna 
nauka, a to wymaga odpowienie-
go, często bardzo kosztownego 
zaplecza. Zespół Szkół w Tłusz-
czu ma to szczęście, że dyspo-
nuje własnymi warsztatami oraz 
organizuje staże i praktyki zawo-
dowe w różnych zakładach pracy 
w Polsce i zagranicą, w ramach 
unijnych programów szkolenio-
wych.

Dodatkowym wzmocnieniem 
oferty edukacyjnej szkoły jest 

podpisane ostatnio porozum-
nie między Starostwem Powiatu 
Wołomińskiego a spółką Koleje 
Mazowieckie, w ramach którego 
szkoła będzie mogła przeprowa-
dzić praktyczną naukę zawodu w 
pobliskiej lokomotywowni, która 
w obecnych warunkach jest jed-
nym z największych pracodawców 
w Tłuszczu.

Praktyki zawodowe w lokomo-
tywowni będą udostępnione tech-
nikom o profi lu mechanicznym 
oraz szkołom zawodowym o profi -
lu mechanicznym i ślusarskim, do 
których obecnie prowadzony jest 
nabór. 

Po dłuższej przerwie od wrze-
śnia ruszają nowocześnie wyposa-
żone warsztaty. Podczas tych zajęć 
uczniowie nabędą podstawowych 
umiejętności, tak aby udając się na 
praktyki mogli w pełni skorzystać 
z doświadczeń innych pracowni-
ków.

Doświadczenie zdobyte podczas 
zajęć praktycznych może okazać 

się przełomowe w rozpoczęciu 
drogi zawodowej absolwentów. 

Przed szkołą i zakładem pracy 
żmudne ustalenia szczegółowych 
rozwiązań. Wydaje się, że dotych-
czasowe zaangażowanie obydwu 
stron przyniesie zamierzone efek-
ty, z korzyścią dla uczniów.

Mirosław Oleksiak  

TŁUSZCZ
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MOŻLIWOŚĆ ODYSKANIA PODATKU OD SPADKÓW LUB DARO-
WIZN UISZCZONEGO W ZWIĄZKU Z UCHYBIENIEM 1-MIESIĘCZ-
NEGO TERMINU NA ZGŁOSZENIE FAKTU NABYCIA SPADKU LUB 

DAROWIZNY
mgr Anna 
Susidko

W dniu 4 czerwca 2013 roku za-
padł wyrok Trybunału Konstytucyj-
nego (sygn. P 43/11) stwierdzający 
niezgodność z Konstytucją art. 4a 
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 
1983 r. o podatku od spadków i da-
rowizn (w brzmieniu z okresu od 1 
stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 
r.). TK stwierdził, że „w zakresie, w 
jakim przewiduje miesięczny termin 
złożenia zgłoszenia właściwemu na-
czelnikowi urzędu skarbowego naby-
cia w drodze dziedziczenia własności 
rzeczy lub praw majątkowych przez 
małżonka, zstępnych, wstępnych, 
pasierba, rodzeństwo, ojczyma i ma-
cochę, jest niezgodny z wywiedzioną 
z art. 2 konstytucji zasadą zaufania 
do państwa i stanowionego przez nie 
prawa”.

Między 1 stycznia 2007 a 31 grud-
nia 2008 r. termin na zgłoszenie 
spadku/darowizny w urzędzie skar-
bowym wynosił miesiąc. Aktualnie, 
od 2009 roku termin ten wynosi 6 
miesięcy. W wyroku z 4 czerwca br. 
Trybunał orzekł, że zakwestionowa-
ny zapis gwarantował jedynie po-
zorną ochronę jednostki i stanowił 
w gruncie rzeczy niewykonalną kon-
strukcję normatywną.

Wyrok Trybunału jest ostateczny. 
Sentencja została opublikowana w 
Dzienniku Ustaw.

SKUTKI PODATKOWE DLA 
OSÓB, KTÓRE ZAPŁACIŁY PO-
DATEK

Podatnicy, którzy uchybili 1-mie-
sięcznemu terminowi i byli zobowią-
zani do zapłacenia podatku mają te-
raz szansę na odzyskanie wpłaconych 
urzędowi skarbowemu pieniędzy.

Ordynacja podatkowa przewiduje 
bowiem możliwość wznowienia po-
stępowania podatkowego zakończo-
nego decyzją ostateczną w sytuacji, 

gdy została ona wydana na podsta-
wie przepisu, o którego niezgodności 
z Konstytucją orzekł Trybunał Kon-
stytucyjny. Wynikiem takiego postę-
powania może być uchylenie decyzji 
nakładającej na podatnika obowią-
zek zapłaty podatku, a w efekcie u 
podatnika powstanie nadpłata, którą 
urząd skarbowy powinien zwrócić 
lub też zaliczyć na ewentualne zale-
głości podatkowe podatnika.

Wyraźnie podkreślić należy, że 
wznowienie postępowania nastąpi 
tylko i wyłącznie na wniosek podat-
nika, przy zachowaniu szeregu wy-
mogów formalnych, z których naj-
ważniejszym jest  ZACHOWANIE 
1-MIESIĘCZNEGO TERMINU. 
Na złożenie wniosku o wznowienie 
postępowania podatnik ma więc wy-
łącznie 1 miesiąc od dnia wejścia w 
życie orzeczenia Trybunału Konsty-
tucyjnego (czyli z dniem jego ogło-
szenia). Wniosek należy złożyć do 
organu, który wydał decyzję w ostat-
niej instancji. 

Orzeczenie weszło w życie w dniu 
18 czerwca 2013 r., i w związku z po-
wyższym, ostatecznym terminem 
na złożenie wyżej wspomnianego 
wniosku jest 18 lipca 2013 r.

Radca prawny 

Justyna Kuś-Jakubowska

Kancelaria Doradztwa 
Prawnego Honestus 

sp. z o.o.

Marki ul. Kościuszki 43
tel. 22 242 60 23/24/26
honestus@honestus.pl

www.honestus.pl

Justyna 
Kuś-Jakubowska

Cd. poprzedniego artykułu nt. depresji

I. Wyjaśnienie o charakterze psy-
chologicznym

Niektóre trendy kulturowe takie 
jak pogłębiający się kryzys rodzi-
ny i rosnąca mobilność społeczna 
to potencjalne źródła depresji. Co 
więcej – takie zmiany jak mniejsza 
stabilność rodziny czy przeprowa-
dzanie się do nowych miejsc z dala 
od przyjaciół mogą także zmniej-
szyć dostępne zasoby w radzeniu 
sobie z trudnymi sytuacjami. Po 
jakimś czasie czujemy się osamot-
nieni, wyizolowani, opuszczeni. 

Depresję wiąże się też z ilością 
przeżywanego stresu oraz prze-
konaniami dotyczącymi siebie i 
własnej przyszłości. Współcześnie 
młody człowiek widzi świat, który 
narzuca mu wysokie wymagania 
i ambitne cele, ale zapewnia nie-
wielkie możliwości ich osiągnię-
cia.

II. Wyjaśnienie o charakterze 
biologicznym

Skłonność do depresji jest prze-
kazywana genetycznie. Wśród 
chorych w tej samej rodzinie ob-
jawy często przybierają podobną 
postać i obejmują zbliżone zmiany 
fi zjologiczne. Również skutecz-
ność leków przeciwdepresyjnych 
przemawia za silną komponentą 
biologiczną tej choroby.

III. Inne możliwe wyjaśnienia 
zachorowania na depresję

• słabe zdrowie, przewlekłe cho-
roby,

• przyjmowanie niektórych le-
ków, stosowanych do leczenia cho-
rób ogólnomedycznych,

• pewne urazy głowy,
• niektóre choroby mózgu,
• niedobór pewnych witamin, 

mikroelementów.
Trochę statystyki. Przed laty 

depresję uważano za chorobę 
wieku średniego i późniejszych 
lat życia, ponieważ w tej grupie 
wiekowej najczęściej notowano 
zachorowalność. Obecnie dane 
te zmieniają swój rozkład. Rosną 
wskaźniki depresji u młodych lu-
dzi a w ostatnich latach notuje się 
wyraźny wzrost zachorowalności 
wśród dzieci. Dane statystyczne 
informują, że wskaźniki depresji 
u kobiet są 2x wyższe niż u męż-
czyzn. U kobiet także obserwuje 
się wyższą tendencję no nawrotów 
tej choroby.

Uwaga to depresja! Lekarze i 
terapeuci muszą uważać, aby nie 
przeoczyć i nie pomylić depresji 
z inną jednostką chorobową. Na 
przykład u ludzi starszych obja-
wy depresji bywały błędnie in-
terpretowane jako starzenie się, 
nieodwracalne pogarszanie się 
możliwości umysłowych i fi zycz-
nych i niejednokrotnie uleczalną 
depresję traktowano jako problem, 
którego nie da się rozwiązać. Tym-

czasem depresja zwłaszcza jeśli ją 
spowodowała izolacja społeczna 
i słabe zdrowie – często prowadzi 
do poczucia beznadziejności a 
czasem do myśli i prób samobój-
czych.

Dodatkowo wiadomym jest, że 
depresja osłabia funkcjonowanie 
systemu odpornościowego i wpły-
wa na zmniejszenie odporności na 
inne choroby, w tym oczywiście na 
wszystkie sezonowe infekcje.

Z moich doświadczeń wynika, 
że leczenie depresji przynosi naj-
lepszy efekt jeżeli realizuje się je 
wieloaspektowo. W pierwszym 
okresie choroby, zwłaszcza o sil-
nym natężeniu objawów, warto 
skorzystać z farmakoterapii (leki 
wypisze psychiatra). Terapia in-
dywidualna jest niezbędna, jeżeli 
chce się osiągnąć trwałą poprawę 
(terapię prowadzi psychoterapeu-
ta). Natomiast szerokie zrozumie-
nie choroby i wsparcie społeczne 
można uzyskać biorąc udział w 
pracy grupowej. Pacjenci infor-
mują mnie o bardzo pozytywnych 
skutkach pracy w grupie Anoni-
mowych Depresantów, która funk-
cjonuje w Warszawie (kontakt do 
AD znajduje się w Internecie).

mgr Anna Susidko

psycholog, psychoterapeuta 
tel.723 09 80 70

www.groas.eu
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Projekt szkoleniowy KOMPE-
TENTNY PRZEDSIĘBIORCA 
KONKURENCYJNA FIRMA 
powstał z myślą o przedsiębior-
cach mikro i małych firm i był 
odpowiedzią na potrzeby zgła-
szane przez osoby zarządzające 
w zakresie szeroko rozumianego 
prowadzenia działalności. 

Dzięki skorzystaniu ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 

Społecznego  uzyskaliśmy dofi-
nansowanie w wysokości aż 80%.  

Gospodarka większości państw 
opiera się na działalności gospo-
darczej prowadzonej przez mikro 
i małe przedsiębiorstwa. Dlatego 
warto wspierać przedsiębiorców 
w ich działaniach i rozwoju firm. 
Temu służy przede wszystkim 
ten projekt, specjalistyczny za-
kres tematów i znakomicie przy-
gotowani eksperci i trenerzy.

Czas kryzysu, czy też spo-
wolnienia gospodarczego jest 
znakomitym momentem do wy-
korzystania i przygotowania na 
nowe, inne czasy. Za pół roku, 
czy też rok wielu mikro i małych 
firm nie będzie już na rynku. Po-
wstaną nowe, które w krótkim 
czasie będą starały się wyprzeć 
konkurentów. Zatem nie chodzi 
tylko o to żeby przetrwać. War-
to przygotować nową strategię 
firmy, zmienić dotychczasowe, 
rutynowe działania i otworzyć 
sobie nowe możliwości. 

Poniższe pytania pokazują ob-

szary działalności firmy które 
zostały objęte szkoleniami. 

Efektem pracy każdego z 
Uczestników w trakcie szkoleń 
jest opracowanie Strategii roz-
woju własnej firmy. Po każdym 
szkoleniu przy współpracy z eks-
pertami jest ona uzupełniana o 
kolejne obszary tak, aby w koń-
cowym rezultacie stać się goto-
wym narzędziem do wykorzysta-
nia w firmie.

Szczegółowe informacje na 
temat Projektu i możliwości 
udziału w szkoleniach  dostępne 
są na stronie internetowej urzę-
du miasta Ząbki: www.zabki.pl i 
projektu: www.efspf.eu, pod ad-
resem mailowym: biuro@efspf.
pl, w Biurze Projektu: ul. Lipowa 
5, 05-860 Płochocin oraz pod 
numerem telefonu: 501 038 123.

Z przyjemnością udzielimy 
Państwu szczegółowych infor-
macji 

Zapraszam 

Katarzyna Mierzwiak 

To niecodzienna sytuacja, aby 
przedstawiciele władz centralnych 
odwiedzali nasze tereny. Najczę-
ściej ma to miejsce z okazji uroczy-
stości, odbywających się 15 sierp-
nia. Tym razem wizyta miała mniej 
formalny, ofi cjalny charakter. Wi-
cepremier i minister gospodarki 
Janusz Piechociński spotkał się z 
samorządowcami i przedsiębiorca-
mi Tłuszcza, Jadowa i Strachówki. 

Wicepremier pokrótce omówił sy-
tuację i pojawiające się tendencje w 
gospodarce regionalnej i światowej. 
Odniósł się też do rynku polskiego 
czy wręcz lokalnego. Ale najistotniej-
sze były konkluzje z obserwacji dzi-
siejszej gospodarki, dotyczyły przede 
wszystkim sposobu funkcjonowania 
przedsiębiorstw, które mają zastoso-
wanie zarówno w olbrzymiej fi rmie, 
jak i małej fi remce. Wicepremier za-
chęcał przedsiębiorców do ubiegania 
się o wsparcie unijne.  Obiecał także 
zorganizować specjalne szkolenia, 

podczas których eksperci wyjaśnią 
wszelkie zawiłości aplikowania o 
wsparcie fi nansowe.

Janusz Piechociński zachęcał też 
przedsiębiorców do aktywnego 
uczestnictwa w życiu samorządo-
wym, gdyż właśnie w nich upatruje 
szansę na lepszy i szybszy rozwój. 
Zdaniem Piechocińskiego przedsię-
biorcy wnoszą do samorządu pewien 
dynamizm i efektywność działania. 

W dzisiejszych czasach większość 
radnych stanowią osoby, które nigdy 
nie prowadziły działalności gospo-
darczej.  Największym zagrożeniem 
dla rozwoju jst jest sytuacja, gdy rad-
ni wywodzą się ze środowisk zwią-
zanych i uzależnionych od systemu 
lokalnej władzy (np. nauczyciele, 
osoby pracujące w jednostkach orga-
nizacyjnych samorządu, itp.).

MO 

Nr 
działki

Obręb Powierzch-
nia (m2)

G o d z i n a 
przetargu

Cena wywoławcza (brutto) Wadium

25/1 0 0 3 2 , 
03-08

650 10:00 456 298,- 37 000,-

25/2 0 0 3 2 , 
03-08

650 11:00 443 306,- 36 000,-

Łącznie z udziałem w wysokości 
1/2 w działce ewidencyjnej 25/4 
stanowiącej drogę wewnętrzną.
25/3 0 0 3 2 , 

03-08
885 12:00 510 803,- 41 000,-

Łącznie z udziałem w wysokości 
1/2 w działce ewidencyjnej 25/4 
stanowiącej drogę wewnętrzną.

Burmistrz Miasta Ząbki informuje o ogłoszeniu pierwszego 
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nierucho-
mości gruntowych, położonych w Ząbkach przy ul. Wyzwole-
nia objętych księgą wieczystą Nr WA1W/00023371/0, stanowią-
cych własność Miasta Ząbki.

Przetarg odbędzie się dnia 08.08.2013 r. (czwartek) w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 5 sierpnia 
2013 r. na konto urzędu: Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie 
61 8006 0000 0013 0462 2000 0022 (liczy się data wpływu środków na konto).

Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o warunkach przetargu dostęp-
ne są na stronie www.bip.zabki.pl ( w zakładce Przetargi ) oraz w siedzibie Urzędu 
Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10 w Referacie Geodezji i Gospodarki Nie-
ruchomościami, telefon 22 5109 744 do 748 w godzinach pracy urzędu.

TŁUSZCZ
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Jungle Step Studio, pod kierow-
nictwem Honoraty Perzanowskiej, 
to zespół taneczno-teatralny, spe-
cjalizujący się w tańcach takich jak: 
jazz, video clip dance, musical dance. 
Wszystkich łączy wspólna pasja do 
tańca. Z panią Honoratą rozma-
wiam o najbliższym pokazie tejże 
grupy w wołomińskim MDKu i o pa-
sji do tańca.

• Już 30 czerwca na deskach wo-
łomińskiego Miejskiego Domu 
Kultury będziemy mogli obejrzeć 
„Pokaz taneczno- teatralny Jungle 
Step Studio" pod pani kierownic-
twem. Wcześniej tego typu pokazy 

odbywały się w kinie Kultura. Czy 
ten występ będzie się mocno różnił 
od poprzednich?

• Cały czas się rozwijamy i dążymy 
do tego, aby każdy nasz pokaz był inny 
i lepszy od poprzednich. Na początku 
wszystkim zajmowałam się sama, 
teraz nad naszym przedsięwzięciem 
pracuje coraz więcej fachowców. Po 
raz pierwszy w historii pokazów JSS 
wystąpi wokalistka Katarzyna Wojcie-
chowska - uczestniczka programów 
telewizyjnych X Factor i Bitwa na 
Głosy. Dodatkowo udało mi się za-
prosić do współpracy kilku dorosłych 
tancerzy na co dzień trenujących w 
Warszawie. Będą to: Katarzyna Dziu-
bak (teatr Buff o) ,  Franciszek Wró-
bel (Egurrola Dance Studio), Tomasz 
Wielgosz (Riviera).

• Będzie to pokaz z „fabułą”? Czy 

Rozmawiała
Sylwia
Kowalska

miks rozmaitych rodzajów tańca?
• Nasze pokazy nie tworzą „jedno-

litej całości” pod względem fabuły. 
Każdy wyjście, czy każdy taniec jest 

całkiem inną historią. Myślę, że to 
właśnie czyni je wyjątkowymi, dzię-
ki temu widz przenosi się z jednego 
świata do drugiego.  Na 30.06 przygo-
towujemy taniec brzucha, waacking, 

new age, jazz, taniec współczesny, ta-
niec nowoczesny, hip hop high heels. 

• Proszę w kilku słowach powie-
dzieć - dlaczego w ostatnią niedzielę 

czerwca warto od godz. 18.00 spę-
dzić czas z grupą Jungle Step Studio?

• Będziemy się świetnie razem ba-
wić, zobaczycie show, jakiego nie wi-

Młodzi muzycy kształcący się 
w wołomińskiej Szkole Muzycz-
nej im. Witolda Lutosławskiego w  
niedzielę (23 czerwca) w sali wido-
wiskowej Miejskiego Domu Kultu-
ry dali popis swoich możliwości. 
Rozbrzmiała muzyka w wykonaniu 
solistów, chórów szkolnych, grupy 
rytmicznej i orkiestry SM w Wo-
łominie. Młodzi wokaliści i instru-
mentaliści pokazali swój warsztat 
zdobyty w minionym roku szkol-
nym. Występy solowe, duety, tria, z 
towarzyszeniem fortepianu, chóru 
oraz orkiestry, wszystkie spotka-

ły się z gromkimi brawami licznie 
zgromadzonej publiczności.

Zarówno w szkole muzycznej, jak 
i Miejskim Domu Kultury koniec 
sezonu. Czas na wakacje, podczas 
których młodzi muzycy będą mogli 
odpocząć od trudów obowiązków 
szkolnych. Nie jest to jednak czas 
wolny od pracy. Trzeba przecież 
utrzymać formę, by w przyszłym 
roku szkolnym zaskoczyć coraz 
wyższym poziomem podczas kon-
certów, również tych organizowa-
nych w Miejskim Domu Kultury.

W miniony weekend, oprócz 
koncertu muzyki klasycznej, odbył 
się również Turniej Szachowy o Pu-
char Burmistrza Wołomina. Wzię-
ło w nim udział ponad 300 osób, z 
czego większość stanowiły dzieci, 
w tym również przedszkolaki. Po-
kazuje to, że ta klasyczna gra cieszy 
się coraz większą popularnością i - 
tak jak koncerty muzyki klasycznej, 
wydawałoby się coraz mniej popu-
larnej - potrafi  wypełnić salę wido-
wiskową wołomińskiego MDK.

SK

Kolejny raz, dzięki współpracy 
Fundacji „Słyszę, mówię, czuję” oraz 

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
Zofi i Nałkowskiej w Wołominie, 
miała miejsce ciekawa inicjatywa, 
skierowana zarówno do dzieci, jak i 
ich rodziców. 

Spotkanie odbyło się dzięki fi nan-
sowemu wsparciu gminy Wołomin 
i Programu Operacyjnego Fundusz 
Inicjatyw Europejskich oraz partne-
rom: Miejskiemu Domowi Kultury, 
Urzędu Miejskiemu Wołomin i ini-
cjatywy Czysty Wołomin. Tym ra-
zem 21 czerwca odwiedziła nas Pani 
Agnieszka Reczek- Jezierska, pedagog 
oraz autorka bajki terapeutycznej o 
historii małego królewicza, który nie 
umiał mówić. Dzięki tej bajce dzieci 

mogą dowiedzieć się, jak wygląda ko-
munikacja ich rówieśników, mających 
problemy z mówieniem, np. dzieci au-
tystycznych, ze światem zewnętrznym. 
Pomimo brzydkiej pogody dopisała 
nam frekwencja, a na warsztaty zgłosiło 
się ponad dwadzieścioro dzieci, wraz z 
opiekunami. Bardzo ważnymi gośćmi 
byli również przedstawiciele Ośrodka 
Pomocy Społecznej oraz młodzież, 
która jako wolontariusze wspomaga 
działania Fundacji „Słyszę, mówię, 
czuję”. Po ofi cjalnym powitaniu przez 
przedstawicielki Biblioteki i Fundacji, 
dzieci, które zasiadły na rozłożonej na 
podłodze chuście animacyjnej, wy-
słuchały wspomnianej już bajki, którą 

odczytała im jej autorka. Następnie 
nasi najmłodsi goście mieli za zadanie 
odpowiedzieć na pytania, dotyczące 
wysłuchanej historii. To z dzieci, które 
znało odpowiedź, musiało najpierw 
złapać niebieski balonik, podrzucany 
przez opiekunów. Następnie zajęli-
śmy się pracami plastycznymi. Dzieci 
miały za zadanie wykonać obrazek 
dla królewicza, bohatera bajki. W tym 
celu kartki papieru zostały najpierw 
pogniecione, następnie rozprostowane 
i zmoczone wacikami nasączonymi 
wodą. Dzięki temu fl amastry, którymi 
uczestnicy spotkania kolorowali swoje 
prace, rozmywały się, a każdy obra-
zek był inny, niepowtarzalny. Dzieci 

dzieliście do tej pory. Niepowtarzalną 
atmosferę stworzy ciekawa charakte-
ryzacja tancerzy, kostiumy, gra świateł 
oraz akustyka. Zapraszam w imieniu 
wszystkich występujących i życzę 
wspaniałych doznań, niezapomnia-
nych przeżyć.  

• Pani też weźmie udział w poka-
zie czy tylko Pani podopieczni?

• Tak, ja również zatańczę. Będą so-
lówki, duety i tańce grupowe. 

• Można jeszcze dołączyć do Pani 
grupy tanecznej? Przeprowadza 
Pani castingi?

• We wrześniu planuję nabór do 
naszego nowego projektu.  Zapraszam 
młodych ludzi z pasją, którzy już ze-
tknęli się z tańcem. Informacje doty-
czące terminu znajdziecie w Miejskim 
Domu Kultury w Wołominie. 

• Gdyby miała Pani dokończyć 
zdanie: „Taniec to dla mnie...”? 

 • ... całe życie. 

rysowały różne rzeczy: aniołki, dziew-
czynkę, która również była bohaterką 
bajki, zamki. Prace, które powstały na 
zajęciach można oglądać na mini wy-
stawie, znajdującej się w bibliotece. Za-
jęcia, które Fundacja „Słyszę, mówię, 
czuję” zorganizowała wraz z Bibliote-
ką, odbyły się już w 2 przedszkolach 
– „Dzięki tym warsztatom, rodzice 
mogą się dowiedzieć o tym, że dzie-
ci mogą powiedzieć im wiele rzeczy, 
niekoniecznie wyrażając to słowami” 
– mówiła przedstawicielka Fundacji, p. 
Beata Bandolet. Na koniec tych miłych 
chwil, ustawiliśmy się wokół chusty, na 
której rozłożone zostały prace dzieci i 
pożegnaliśmy się bez słów, uniwersal-
nymi gestami i ruchami ciała. Zapra-
szamy ponownie oraz zachęcamy do 
obejrzenia prac dzieci.

SK
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Daria Galant to postać niezwy-
kła. Ciepła, miła, a przy tym nie-
bywale uzdolniona. Jest pisarką, 
reżyserką,  przedstawicielką nurtu 
w sztuce audiowizualnej, zwane-
go poezją fi lmową lub kinem po-
etyckim. Jest też autorką wierszy, 
opowiadań i felietonów literackich 
oraz  fi lmów dokumentalnych i ar-
tystycznych. Kocha konie i prowa-
dzi wspaniałe spotkania literackie 
w swoim dworze w Długosiodle. 
Niedawno mogliśmy spotkać się z 
artystką w Powiatowym Centrum 
Dziedzictwa i Twórczości....  

Pisanie, fi lm, konie... To nie-
ustannie Pani największe pasje?

To raczej uzależnienia, obłędy.  
Praca twórcza z końmi, literaturą 
jest od zawsze moim życiem.

W swojej najnowszej książce 
„Kobieta o oczach rzeki” pisze 
Pani: „Mądrość sama się broni. 
Tylko ten, kto ma odwagę za-
przeczyć mądrości, poniżyć ją i 
wyśmiać, naraża się na jej okrut-
ny porachunek. Na przewrotny 
zwrot.” Spotykała Pani na swej 
drodze osoby nie szanujące mą-
drości?

Pewnie. Spotykałam i będę spo-
tykać. Świat pełen jest ludzi mą-
drych i pełen ludzi głupich. Lepiej 
rzecz jasna trafi ać na mądrych, ale i 

Rozmawiała
Sylwia
Kowalska

ci głupi też mają prawo funkcjono-
wać. I funkcjonują. Mądrość potra-
fi  uszanować ktoś, kto ma w sobie 
dobrą pokorę do życia. Sztuką też 
jest tę mądrość rozpoznać, znaleźć. 
W szumie informacji, programów 
tv, parakultury. Głupi człowiek jest 
bezbronny. W sumie zagubiony, 
choć bardzo często to ukrywa pod 
demonicznymi 
maskami. Gdy 
spotykam głu-
piego człowieka, 
który robi głupie 
rzeczy sobie lub 
innym, to jest 
mi go w sumie 
żal. Głupotą jest 
na przykład zło-
śliwość, zawiść, 
jakieś zło, które 
chce się dokonać. 
Za tym idą złe 
energie dla danej 
jednostki i błęd-
ne koło się zamy-
ka. Zaś pokorny 
człowiek i harmonijny ma szansę 
na dobre życie.

Pani życie wydaje się być bar-
dzo bogate w przeżycia, emocje a 
równocześnie eteryczne i magicz-
ne... To prawda?

Balansuję pomiędzy światami. 
Tym bardzo realistycznym i tym 
poetyckim. Dokonuję wyborów 
twórczych, życiowych. W zgodzie 
z tym, co we mnie. Nie cofam się 
przed ważnymi decyzjami życio-
wymi. Kilka musiałam już na prze-
strzeni lat podjąć. Nie były łatwe. 

Nigdy nie żałowałam. Choć bywały 
trudne chwile i trzeba było przez 
nie przejść. Mam spore doświad-
czenie życiowe nie tylko swoje 
osobiste, ale też pisarskie. Czerpię 
z tych doświadczeń, ze swojej wy-
obraźni. Dużo czytam, kształcę się 
nieustannie, spaceruję, myślę, piszę 
książki, wychowuję swoje dzieci i 
mam poczucie tej drogi. To znaczy 
czuję, że żyję. Przyznaję teraz, pa-
trząc wstecz, że w życiu zawsze to-
warzyszyła mi pewna odwaga. Też 

odwaga bycia sobą, chociaż różne 
też bywały okoliczności, nie zawsze 
sprzyjające temu indywidualizmo-
wi. 

Niedawno w Powiatowym Cen-
trum Dziedzictwa i Twórczości. w 
Wołominie mieliśmy okazję zoba-
czyć fi lm Pani autorstwa - „Magia 
Kurpiów Białych”, opowiadający 
o magiczno-literackiej wizji folk-
loru rejonów Puszczy Białej. Film 
przyciągał opowieściami tamtej-
szych mieszkańców o przepowia-
daniu przyszłości, starodawnych 

wierzeniach i obrzędach. Czy bo-
haterowie fi lmu łatwo godzili się 
na występy przed kamerą?

Tak. Z dużą radością. Ten fi lm 
to nasze wspólne dzieło. Jestem 
wdzięczna moim bohaterom, że 
podzielili się z widzami swoimi 
przeżyciami i wspomnieniami.

Gdzie można jeszcze zobaczyć 
Pani fi lm?

Na pokazach fi lmowych w muze-
ach, galeriach i przez najbliższy rok 

w ogólnopolskiej 
telewizji TVR.

W Pani Pra-
cowni Literac-
kiej - Dwór „Ol-
chowe Łąki” w 
Długosiodle na 
gości czeka mnó-
stwo atrakcji. 
Mnie najmoc-
niej zaintrygo-
wał Teatr Konny. 
Czy na takie po-
kazy trzeba się 
umawiać czy jeź-
dzi Pani z przed-
stawieniami po 
Mazowszu?

Teatr Konny jest poetycką in-
terpretacją sztuki ujeżdżeniowej i 
obcowania człowieka z przyrodą. 
Nasze konie występują w fi lmach 
artystycznych i dokumentalnych, 
które są dostępne na DVD. Odby-
wają się też pokazy jeździeckie, ale 
przy spotkaniach literackich i spo-
tkaniach ze sztuką. Ten teatr konny 
jest bardzo osobisty dla każdego z 
widzów. Czy w fi lmie, czy na żywo. 
Konie wyjeżdżają na spektakl, na 
zaproszenia różnych organizacji, 
instytucji społecznych. Mieliśmy 

wiele zaproszeń na pokazy na za-
wodach jeździeckich. Z wielu nie 
skorzystałam z braku czasu. Konie 
pokazują też swoje piękno na naszej 
scenie w Olchowych Łąkach, gdy 
na przykład przyjeżdżają czytelni-
cy, uczniowie jakiejś szkoły, ludzie 
ciekawi koni, przyrody, moich po-
wieści. Nigdy nie sądziłam, że mam 
tak wielu czytelników. Czasami 
zdarza się, że ktoś przyjeżdża z od-
ległego zakątka Polski po np. tylko 
autograf (bo parę lat temu był na ja-
kimś moim spotkaniu autorskim), 
czy z daleka zobaczyć pracownię. 
Do wydawnictwa, które wydało 
moje ostatnie powieści, przychodzi 
codziennie sporo listów. Przesyłają 
mi je, staram się odpowiadać, nie 
na wszystkie daje rady czasowo. Ale 
za pośrednictwem Państwa chcia-
łabym wszystkim podziękować za 
tyle dobrych słów i życzliwości, 
jaką dostałam od moich czytelni-
ków i widzów.   

Jaka jest koncepcja Pani Ogro-
du Literatury i Sztuk?

Wpisana w przyrodę. Bliska na-
turze. Literatura wywodzi się z tego, 
co najbliżej nas. W maju w mojej 
pracowni odbyła się Noc Muzeów. 
Zaprezentowane zostały fi lmy mo-
jego autorstwa o koniach. I ukaza-
ła się Biała Dama, która chodzi po 
tym dworku i stajniach. Był to hap-
pening literacki, teatralny. Ogląda-
niu fi lmów towarzyszyły konie, bo 
kino ustawione zostało w galerii w 
stajni. A Biała Dama przyszła z ol-
chowych łąk, na których mieści się 
Ogród Literatury i Sztuki. I potem 
też na nich zniknęła...

Od 20 maja do 25 maja w 
Kownie na Litwie odbywały się 
Mistrzostwa Świata w wyciska-
niu sztangi leżąc juniorów do 
18 i 23 lat oraz seniorów. W 
reprezentacji Polski znalazło 
się czterech zawodników MKS 
Wicher. Mistrzostwa te były dla 
nas bardzo udane. Z czterech 
naszych zawodników trzech 
zdobyło medale. W wadze do 
66 kg juniorów do 18 lat po-
ziom był bardzo wyrównany i o 
medale trzeba było walczyć do 
ostatniego podejścia. 

Bratobójczy pojedynek o 
srebrny medal stoczyli dwaj za-
wodnicy Wichru Artur Białek i 

Patryk Krzyszczak. Zwycięsko z 
tego pojedynku wyszedł Artur, 
któremu przypadł srebrny me-
dal, a Patryk zdobył brązowy 
krążek.

Kolejny medal zdobył Cezary 
Rzempołuch, który zaliczył tyl-
ko jedno podejście. Gdyby wy-
cisnął 165 kg, do którego miał 
dwie próby, to zdobyłby srebrny 
medal.

W ogromnej niepewności 
trzymał nas Rafał Białek, startu-
jący w juniorach do 23 lat w ka-
tegorii wagowej do 66 kg. Dwie 
pierwsze próby miał nieudane, 
dopiero w trzecim podejściu za-
liczył 160kg i zajął V m.

Wyniki i miejsca naszych za-
wodników:
Białek Artur -kat. do 66 kg -150kg 
- IIm
Krzyszczak Patryk -kat. do 66 kg 
-147,5kg - IIIm
Rzempołuch Cezary -kat. do 83 
kg -160kg - IIIm

Juniorzy do 23 lat
Białek Rafał -kat. do 66kg -160kg 
- Vm

Sama organizacja mistrzostw 
była perfekcyjna, zaś starty po-
szczególnych grup punktualne 
co do sekundy. Po raz pierwszy 
zawodnicy Wichru na mistrzo-
stwach świata zdobyli aż trzy me-
dale, to ogromny sukces tej sekcji.

W imieniu zawodników dzię-
kuję za objęcie patronatem wy-
jazdu na Mistrzostwa Świata Bur-
mistrzowi Miasta Kobyłka Panu 
Robertowi Roguskiemu, Bur-
mistrzowi Miasta Tłuszcz Panu 
Pawłowi Marcinowi Bednarczy-
kowi oraz sponsorom: Zakładowi 
Mięsno – Wędliniarskiemu Ma-
reta, Zakładowi Mięsno – Wędli-
niarskiemu Tur, Firmie TOP-JUR 
i Firmie Biuro Rachunkowe Jaro-
sław Dąbrowski. Bez tych osób 
nie mogliby wyjechać na mistrzo-
stwa do Kowna.

Stanisław Bielewicz

OGŁOSZENIA DROBNE

USŁUGI

KUPIĘ - SPRZEDAM

Toczenie, frezowanie,koła zęba-
te wykonuje PPHU TOK-FREZ, 
Wołomin, ul. Łukaszewicza 7, tel. 
(22)787 61 80

Układanie glazury, terakoty, 
malowanie i inne, tel. 600 798 517;  
(29) 757 25 30

Skup tworzyw, zderzaków sa-
mochodowych, zbiorników samo-
chodowych, akumulatorów, tel. 
792 115 023;  609 200 180

„BOFOTO” fotografi a ślub-
na, „Oddaje emocje i zatrzymuje 
cudowne chwile, które warto pa-
miętać...” tel. 501 352 753, www.
bofoto.pl

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

Wynajmę nowy lokal w 
Tłuszczu ul. Polna 5A 

(naprzeciw Stadionu)
pod działalność usługowo – 

biurową powierzchnia 
70 m2 tel. 606-300-767

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 

Naprawa obuwia, szycie 
Wołomin, ul. Kościelna róg Reja-
(vis a vis ZUS), tel. 603-364-508

SPRZEDAM SAMOCHÓD
Ford Mondeo, rocznik: 1993, 

benzyna+gaz, stan dobry, atrak-
cyjna cena tel. 503-372-405 



WWW.WIADOMOSCIPW.PL

Wiadomości.pwWiadomości.pw
reklama tel. 796-046-823

12 SPORT

Parlamentarzyści przybyli w moc-
nym składzie, dość dodać, że w bram-
ce stanął nie kto inny jak „człowiek, 
który zatrzymał Anglię”, legendarny 
Jan Tomaszewski. Wśród bardziej 
znanych parlamentarzystów zagra-
li jeszcze Krzysztof Jurgiel, Andrzej 
Duda, Tomasz Kaczmarek (znany 
jako popularny agent Tomek), a tak-
że Jacek Sasin – poseł ziemi woło-
mińskiej, mieszkaniec Ząbek.

Samorządowcy zaś przybyli w 
niezwykle dużej sile liczebnej (ok. 
40 zawodników). Ponieważ nie było 
limitu zmian, toteż kilkunastu po-
słów szybko stracilo siły. Z minuty na 
minutę przewaga samorządowców 
rosła, a do tego udokumentowana 
była kolejnymi bramkami. Na listę 
strzelców wpisali się: Dariusz Ko-
koszka- wójt gminy Jadów,  Robert 
Podoliński – trener Dolcan Ząbki, 
Jacek Romańczuk- dyrektor MOSiR 
Ząbki, Paweł Bednarczyk – bur-
mistrz Tłuszcza, Piotr Orzechowski 
– wójt gminy Strachówka, Michał 
Jaroch – radny miasta Marki.

Samorządowcy wygrali 6:0. Po 
meczu rozegrano konkurs rzutów 
karnych, z którymi lepiej sobie po-
radzili posłowie (4:2). Widać parla-
mentarzyści mają lepiej opanowane 
stałe fragmenty gry. Tu zapewne dały 
o sobie znać rutyna i piłkarskie do-
świadczenie.

JADÓW
Trek Gdynia w kategorii elita, 

MBike Retro Team w masters, Le-
gion Serwis SK Bank Świat Rowerów 
Kellys Team wśród kobiet oraz BDC 
Team w gronie juniorów. To tego-
roczni Drużynowi Mistrzowie Polski 
MTB Amatorów. Zawody tej rangi 
szósty raz z rzędu odbyły się w Urlach 
koło Jadowa. Na trasie wytyczonej 
ścieżkami i duktami Nadbużańskie-
go Parku Krajobrazowego ścigało 
się 29 ekip. Ozdobą rywalizacji był 
występ grupy Trek Gdynia. Wielo-
krotni medaliści amatorskich mi-
strzostw kraju pierwszy raz sięgnęli 
po złoto, uzyskując na mecie rekor-
dowy wynik. Tytuł mistrzów Polski 
sprzed roku obroniła jedynie druży-
na MBike Retro w kategorii masters.  
- W ściganiu zespołowym liczy się 
przede wszystkim taktyka i współpra-
ca między zawodnikami. To jest klucz 
do sukcesu – mówił pomysłodawca 
zawodów, organizator LOTTO Poland 
Bike Marathon Grzegorz Wajs. – Jazda 
drużynowa na czas to niezwykle emo-
cjonująca i widowiskowa konkurencja, 
niegdyś olimpijska rozgrywana na szo-
sie.

Rywalizacja w Urlach rozegrała się 
w czterech kategoriach: kobiety open 
oraz trzech męskich (juniorzy do 18 lat, 
elita 18-40 lat i masters powyżej 40 lat). 
Drużyny kobiet, juniorów i masters 
miały do pokonania rundę licząca 25 
km. Natomiast elita mężczyzn ścigała 
się na trasie 50 km (dwie pętle po 25 
km).

W kategorii elita, pierwszy raz w 
historii imprezy tej rangi, zwyciężył 
Trek Gdynia (Daniel Formela, Maciej 
Siedlecki, Łukasz Derheld, Sławomir 
Wojciechowski). Zespół z Trójmia-
sta pobił rekord trasy Drużynowych 
Mistrzostw Polski MTB Amatorów, 
uzyskując na mecie znakomity czas 
01:22:14. Drugie miejsce dla Renault 

Eco2 Team (Michał Przybytek, Ka-
mil Stachelek, Tomasz Skalski, Kamil 
Rutkowski), a trzecie dla drużyny 
Świat Rowerów Kellys Team (An-
drzej Klimczuk, Marcin Kulesza, Pa-
weł Błachucki, Arkadiusz Jusiński).

Wśród kobiet nie było mocnych 
na mieszaną ekipę zawodniczek 
trzech grup, czyli Legion Serwis SK 

Skład samorządowców: Piotr 
Uściński – starosta wołomiński, Pa-
weł Bednarczyk- burmistrz Tłuszcza, 
Artur Murawski – zastępca burmi-
strza, Robert Roguski- burmistrz 
Kobyłki, Piotr Orzechowski- wójt 
gminy Strachówka, Dariusz Ko-
koszka – wójt gminy Jadów, Andrzej 

Marek Grodzki- przewodniczący 
Rady Miasta Zielonka, Marek Bro-
dziak- przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Radzymin, Marcin Go-
dlewski- wiceprzewodniczący Rady 
Miasta i Gminy Radzymin, Marek 
Pietrzak- radny powiatu wołomiń-
skiego, Włodzimierz Fydryszek- rad-

ny gminy Tłuszcz, Jacek Lis – radny 
miasta Kobyłki, Marcin Promowicz- 
dyrektor ZSP nr 1 w Kobyłce, Robert 
Kucharski – nauczyciel ZSP nr 2 w 
Kobyłce, Wojciech Gut- wiceprze-
wodnioczący Rady Miasta Ząbki
(bramkarz), Grzegorz Siwek- radny 
miasta Ząbki, Paweł Uściński- radny 

miasta Ząbki, Marcin Kubicki- radny 
miasta Ząbki, Marcin Michalak- UM 
Ząbki, Łukasz Góral – UM Ząbki, 
Jacek Romańczuk – dyrektor MO-
SiR Ząbki, Robert Podoliński- trener 
Dolcan Ząbki, Radosław Korzeniew-
ski – kierownik Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Dąbrówce, Leszek 
Gontarczuk – radny miasta Zielonka 
(bramkarz), Wojciech Chechłowski 
– radny miasta i gminy Radzymin, 
Emil Wiatrak – radny gminy Woło-
min, Adam Bereda – radny gminy 
Wołomin, Wojciech Plichta – radny 
gminy Wołomin, Konrad Fuśnik – 
radny Młodzieżowej Rady Miasta 
Wołomin, Adam Jaczewski – na-
czelnik WOK Wołomin, Krzysztof 
Kuśmierowski – dyrektor MZO w 
Wołominie, Michał Jaroch – radny 
miasta Marki, Mikołaj Szczepanow-
ski – Marki, Piotr Matusiak – UM 
Marki, oraz Przemysław Walczak, 
Paweł Dzięcioł, Łukasz Rudnik z UG 
Jadów.

Skład parlamentarzystów: Jan 
Tomaszewski (bramkarz), Michał 
Lewankowski (bramkarz), Mariusz 
Orion Jędrysk, Mark Ast, Andrzej 
Duda, Grzegorz Janik, Krzysztof 
Jurgiel, Mariusz Antoni Kamiński, 
Tomasz Kaczmarek, Sławomira Kło-
sowski, Waldemar Krask, Grzegorz 
Matusiak, Marek Matuszewski, Jacek 
Sasin, Wojciech Szaram, Marcin Wit-
ko, Wojciecha Zubowski, Wiesław 
Janczyk oraz Bogdan Paweł.

Mirosław Oleksiak

Bank Świat Rowerów Kellys Team 
(Agnieszka Sikora, Ewa Duda, Ka-
tarzyna Pakulska, Anna Klimczuk). 
Na drugim miejscu uplasował się 
Zakręcone Team (Sylwia Powałka, 
Paulina Tomczak, Justyna Zawistow-
ska, Bożena Białek), a na trzecim 
była Polonia Warszawa MTB Team 
(Agnieszka Donimirska, Anita We-
sołowska, Urszula Baranowska, Ka-
mila Wrona).

W gronie juniorów triumfował 
BDC Team (Patryk Kaczmar, Ma-
teusz Pomaski, Dawid Załęgowski, 
Marcin Milewski). Drugie miejsce 
zajął Wertepowiec Łochów (Jakub 
Tryc, Arkadiusz Płochocki, Miłosz 
Powierża, Rafał Dębowiak), a trzecie 
Korona Jadów (Jakub Pawełas, Kamil 
Jędrysiak, Dominik Napłoszek).

Najlepszą drużyną w kategorii 
masters, podobnie jak przed rokiem, 
został MBike Retro Team (Tomasz 
Majewski, Dariusz Zawistowski, 
Mirosław Kowalski, Daniel Pepla). 
Druga lokata przypadła zespołowi 

Gatta Bike Team (Grzegorz Turkie-
wicz, Dariusz Malinowski, Robert 
Bujnowicz, Grzegorz Stolarek), a na 
trzecim został sklasyfi kowany zespół 
Sante BSA Tour (Artur Żero, Dariusz 
Kuczyński, Przemysław Mikołaj-
czyk).

 Zwycięskie ekipy podczas dekora-
cji otrzymały m.in. medale oraz pre-
stiżowe koszulki Drużynowych Mi-
strzów Polski MTB Amatorów 2013 
z rąk wójta gminy Jadów Dariusza 
Kokoszki oraz byłych kolarzy zawo-
dowych Grzegorza Wajsa i Przemy-
sława Mikołajczyka, przed laty meda-
listów mistrzostw Polski na szosie... w 
drużynowej jeździe na czas. Kolejne 
kolarskie emocje już wkrótce. W so-
botę 29 czerwca w podwarszawskiej 
gminie Nadarzyn odbędzie się I etap 
Poland Bike XC (start i meta w Parku 
Pałacowym w Młochowie), a w nie-
dzielę 7 lipca w Górze Kalwarii zosta-
nie rozegrany V etap LOTTO Poland 
Bike Marathon.

19 czerwca, na Stadionie Miejskim w Ząbkach odbył się mecz towarzyski pomiędzy samorządowcami powiatu wołomińskiego a parlamentarzyści PiS. 

► Fot. Bogdan Śladowski: Karnego wykonuje poseł Andrzej Duda. W bramce wiceprzewodniczą-
cy Rady Miasta Ząbki Wojciech Gut


