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23 maja, w Publicznym Gimnazjum Nr 2 odbyła się konferencja oświatowa, której honorowym gościem była minister 
edukacji narodowej Anna Zalewska. Konferencję swą obecnością uświetnili również ząbkowscy posłowie Jacek Sasin oraz 
Piotr Uściński oraz mazowiecki kurator oświaty, Aurelia Michałowska.

W spotkaniu udział wzięli: burmi-
strzowie, wójtowie, dyrektorzy szkół i 
placówek oświatowych, samorządowcy, 
osoby duchowne, rodzice, nauczyciele 
historii. Organizatorami tego przedsię-
wzięcia byli Robert Perkowski – bur-
mistrz miasta Ząbki i prof. Jan Żaryn – 
senator Rzeczypospolitej Polskiej.

Na początku wszystkich gości przy-
witała dyrektora Gimnazjum Nr 2 Mał-
gorzata Zyśk, po czym odbyła się krótka  
debata oświatowa z panią minister, którą 
poprowadził Marian Osiński.

Pani minister mówiła o planowanych 
zmianach w oświacie, m.in. o: likwidacji 
godzin karcianych, współpracy z samo-

rządami, dotowaniu przez MEN dzieci 
sześcioletnich, wspierającej roli Kurato-
rium Oświaty, uproszczeniu i ujednoli-
ceniu przepisów, szczególnie ustawy o 
systemie oświaty, współpracy z praco-
dawcami z zakresie kształcenia zawodo-
wego, patriotycznym wychowaniu dzieci 
i młodzieży.

27 maja 2016 przedstawiciele gminy Radzymin poinformowali o planowanej inwestycji fi rmy Mercedes Benz Warszawa przy trasie S8 w miejscowości Emilianów. Ma tam powstać kompleks serwisowy Merce-
desa o powierzchni 5000 m2. Inwestycja jest efektem intensywnych działań władz Radzymina, które mają na celu zainteresowanie przedsiębiorców inwestycjami na terenie gminy.

- Potrzebowaliśmy rok na stworzenie 
atrakcyjnej oferty dla inwestorów i teraz 
zaczyna to procentować – mówi Krzysz-
tof Chaciński, burmistrz Radzymina. 
Na ofertę gminy Radzymin dla biznesu 
składają się m.in. obniżki podatków od 
nieruchomości, preferencyjne stawki po-
datkowe dla fi rm, które wybiorą tereny 
przy trasie S8 w Emilianowie na swoje 
inwestycje, a także nowoczesne podejście 
do obsługi inwestorów w radzymińskim 
urzędzie. 

Proinwestycyjne działania gminy Ra-

dzymin zaowocowały decyzją fi rmy Mer-
cedes Benz. Budowa kompleksu serwiso-
wego o powierzchni 5000 m2na działce 
o powierzchni 2,5ha w Emilianowie ma 
rozpocząć się jeszcze w tym roku, a za-
kończyć w październiku roku przyszłego. 
Plany obejmują stworzenie autoryzo-
wanego centrum serwisowego i myjni 
dla samochodów ciężarowych. Inwestor 
planuje zatrudnić nawet do 60 osób, zaś 
wpływy podatkowe dla gminy z tytułu 
podatku od nieruchomości są szacowane 
na poziomie około 100 tys. zł rocznie.

Marki

- Budżet obywatelski, nazywany też 
partycypacyjnym, to forma konsulta-

cji społecznych, w których mieszkań-
cy decydują o przeznaczeniu części 

Burmistrz Marek rozpoczyna konsultacje społeczne w ramach Mareckiego Bu-
dżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy zdecydują o podziale 600 tys. zł.

budżetu miasta na zgłoszone bezpo-
średnio przez siebie przedsięwzięcia. 
Marecki Budżet Obywatelski ma na 
celu budowę warunków dla rozwoju 

społeczeństwa  obywatelskiego w Mar-
kach oraz zachęcenie mieszkańców do 
aktywności. Wybrane w ten sposób 
propozycje zadań zostaną wpisane 

do projektu budżetu miasta Marki na 
2017 rok – mówi Jacek Orych, bur-
mistrz Marek
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Wołomin

Jeszcze nie tak dawno władze Wo-
łomina poinformowały o zamiarach 
budowy bloku komunalnego, składa-
jącego się z 30 lokali. Wstępnie brano 
pod uwagę aż 7 lokalizacji. Zdaniem 
pilotującej sprawę wiceburmistrz Edy-
ty Zbieć ta w Nowych Lipinach wyda-
wała się najlepsza, bo i gmina ma tam 
swoją działkę, a dodatkowo działka jest 
uzbrojona w media. 

Jednak nie wszystkim ta lokalizacja 
przypadła do gustu, a przede wszystkim 
mieszkańcom Nowych Lipin, którzy wy-
razili na piśmie swój sprzeciw wobec tego 
pomysłu.

Mieszkańcom nie podoba się wstawie-
nie wielorodzinnego budynku w zabu-
dowę jednorodzinną. Obawiają się, że ta 
miejska inwestycja negatywnie wpłynie na 
wartość ich nieruchomości. 

Wołomin

Jak poinformowała na ostatniej sesji dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administra-
cyjnego Szkół i Przedszkoli Halina Bonecka, działającego w wołomińskim ratuszu 
zwolnienia z pracy czeka na 14 nauczycieli. 

Dokończenie str. 4
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2 CO? GDZIE? KIEDY?

WOŁOMIN
KULTURALNE:
■ 3 czerwca, godz. 18.00, Mu-

zeum im. Zofi i i Wacława Nał-
kowskich zaprasza  na spotkanie 
literackie pt. „CZYTAMY SZPO-
TAŃSKIEGO”. Fragmenty utwo-
rów Stanisława Ryszarda Szpo-
tańskiego (1880–1936) – pisarza, 
historyka, polityka i wielkiego pa-
trioty

czytać będą KRZYSZTOF KRU-
PIŃSKI i MAREK WYSOCKI.

■ 3 czerwca – godz 19:00, Miej-
ski Dom Kultury zaprasza na wer-
nisaż wystawy Kamila Gumienne-
-go pt „ZMIANA”

■ 4 czerwca, godz. 18:00 w Miej-
skim Domu Kultury w Wołominie 
odbędzie się RECITAL DY-PLO-
MOWY ANETY MAGDALENY 
STRUŚ - uczennicy Prywatnej 
Szkoły Muzycznej w Woło-minie.

- PRYWATNA SZKOŁA MU-
ZYCZNA  IM. WITOLDA LUTO-
SŁAWSKIEGO W WOŁOMINIE 
zaprasza do Muzeum Nałkowskiej 
5 czerwca, o godz. 15.30 na  RE-
CITAL DYPLOMOWY DOMINI-
KI KACPRZAK - uczennicy klasy 
skrzypiec prof. Dominiki Karwow-
skiej.

SPOŁECZNE:
■ 4 czerwca 2016 od godziny 15.00 

zapraszamy na CHARYTATYWNY 
PIKNIK RODZINNY W ZESPOLE 
SZKÓŁ NR 5. Celem Pikniku jest zebra-
nie pieniędzy na budowę dwóch szkol-
nych bo-isk do piłki plażowej!

■ 5 czerwca, godz. 15.00 - 20.00, Plac 
3-go Maja w Wołominie - Powiatowy 
Piknik Rodzinny MARSZ DLA ŻYCIA 
I RODZINY.

■ 8 czerwca, godz. 11.00 - 15.00, Fun-
dacja Spektrum zaprasza na spotkanie ze 
zdrowiem psychicz-nym. Miejsce - Wo-
łomin, ul. Armii Krajowej 16A.

■ 19 czerwca  rusza III Wołomińska 
Edycja Ogólnopolskiej Kampanii OD-
JAZDOWY BIBLIOTE-KARZ. Start o 
godz. 12.00 z parkingu przed Biblioteką 
Publiczną w Wołominie. Przewidywa-
ne m.in. atrakcje takie jak: warsztaty 
czerpania papieru, zwiedzanie Muzeum 
Filmów J. Hoff mana w Hotelu Trylogia, 
animacje sportowe, piknik.

■ 19 czerwca, godz. 10.00 - 15.00, 
FABRYCZKA w Wołominie zaprasza na 
PCHLI TARG.

■ 11-12 czerwca, godz. 9.00 - 14.00, 
Miejski Dom Kultury zaprasza na Tur-
niej Szachowy o Puchar Dyrektora 
MDK.

SPORTOWE:

KOBYŁKA
KULTURALNE:
■ 5-12 czerwca, Bazylika Świętej Trój-

cy w Kobyłce,  IX Międzynarodowy Fe-
stiwal PERŁA BA-ROKU - KONCER-
TY MISTRZÓW.

ZIELONKA
SPORTOWE:
■ 4 czerwca, 10.00 - 14.00, w hali 

sportowej OKiS odbędzie się Turniej 
Unihokeja z okazji Dnia Dziecka.

TŁUSZCZ
KULTURALNE:
■ 5 czerwca, godz. 16.00,  Pałac w 

Chrzęsnem, Koncert chóru Echo - „Hej 
Mazowsze jakie cudne”

■ 11 czerwca, godz. 17.00, Pałac w 
Chrzęsnem, otwarcie stałej wystawy 
Norwidianów ze zbiorów Fundacji Mu-
seion Norwid, a także koncert chopinow-
ski, uświetniający inaugurację wystawy.

■ 11 czerwca odbędą się jubileuszowe 
XX Dni Tłuszcza.

MARKI
KULTURALNE:
■ 9 czerwca, godz. 16.00 Miejski 

Ośrodek Kultury w Markach zaprasza 
na spotkanie z cyklu PO-DRÓŻE BEZ 
BILETU: prelekcja, pokaz slajdów Mi-
chała Cessanisa - dziennikarza, autora 
reporta-ży w magazynie National Geo-
graphic .

RADZYMIN
KULTURALNE:
■ 13czerwca o godz. 20.00 w Radzy-

mińskim Ośrodku Kultury i Sportu od-
będzie się Koncert Papieski z okazji 17 
rocznicy wizyty Ojca Św. Jana Pawła II w 
tymże mieście.

SPORTOWE:
■ 11- 12 czerwca, Radzymiński Ośro-

dek Kultury i Sportu zaprasza na Mi-
strzostwa Mazowsza Ju-niorów w Sza-
chach - Radzymin 2016.

■ 18 czerwca w Radzymińskim 
Ośrodku Kultury i Sportu odbędzie się 
XXII Puchar Polski w Tańcu Sporto-
wym.
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Tadeusz Deszkiewicz to postać wybitna. Jest człowiekiem wszechstronnym.  Dziennikarz, społecznik, inicjator i współ-
twórca wielu wydarzeń kulturalnych… W lutym tego roku minister skarbu państwa powołał pana Tadeusza na stanowisko 
prezesa „Radia Dla Ciebie”.  Zaznaczmy też, że Tadeusz Deszkiewicz społecznie pełni funkcję doradcy prezydenta Andrzeja 
Dudy. Promował też swego czasu stolicę powiatu wołomińskiego – Wołomin.

Czy Pana doświadczenie zawodowe 
pomaga Panu w obecnej sytuacji?

Ogromnie pomaga. Przez 20 lat by-
łem dziennikarzem Polskiego Radia.  
Ściślej „Radiowej Dwójki ". Te wielolet-
nie doświadczenia są bezcenne w obec-
nej pracy w Radiu Dla Ciebie. Dlatego 
ucieszyła mnie szansa zreformowania 
tej rozgłośni.  

Jest Pan prezesem od lutego. Jakieś 
zmiany?

Przede wszystkim chcę zmienić for-
mułę rozgłośni. Przede wszystkim cho-
dzi o proporcje słowa i muzyki. Przez 
ostatnie lata było to radio mówione, a 
ściślej przegadane. Ja jestem zwolenni-
kiem innego radia, radia przyjaznego, 
radia towarzyszącego. Wielogodzinne 
monotematyczne bloki, choćby bardzo 
interesujące,  bywają  uciążliwe. Przy 
tempie naszego życia nie jesteśmy w 
stanie poświęcić 2 - 3 godzin życia na 
wyłączne słuchanie jednego rozmówcy 
czy tematu. Radio powinno nam towa-
rzyszyć w codziennych zajęciach. Pory 
na czas audycji mówionych, to pory wie-
czorne, pory nocne. W ciągu dnia jest 
inaczej. Słuchamy radia głównie w sa-
mochodzie... W domu czy pracy mamy 
szereg innych obowiązków. 

Jakie powinno być radio?
Jestem zwolennikiem radia, w którym 

można posłuchać ważnych tematów, ale 
w ramach 15-20 minut, a nie 2 godzin. 
To moja podstawowa uwaga. Druga 
sprawa to przywrócenie lokalności. Tzw. 
Duże Radio ma zasięg ogólnopolski.  

My jesteśmy jedną z 17 rozgłośni o za-
sięgu regionalnym, Radio dla Ciebie to 
Warszawa i Mazowsze. Uważam, że na-
szą misją jest zajmowanie się sprawami 
regionu. Przecież właśnie w regionie, 
w Polsce powiatowej często dzieje się 
znacznie więcej wartościowych wyda-
rzeń niż w Warszawie. Należy im się 
promocja. Do niedawna  pracowałem w 
Wołominie. I wiem, jak wiele wydarzeń, 
choćby artystycznych tam się działo. Ale 
te imprezy nie miały szansy wyjść dalej 
w świat. Doceniam wartość rozgłośni 

lokalnych, tak jak wołomińska Fama, 
ale ma ona zasięg ograniczony przede 
wszystkim do powiatu. A ja  chciałbym 
aby te powiaty, choćby wspomniany wo-
łomiński, miały okazję zaistnieć szerzej. 
Dodatkowym naszym atutem jest moż-
liwość słuchania w Internecie na stro-
nie WWW.rdc.pl/player. Dzięki temu 
mamy zasięg nie tylko ogólnopolski, 
ale i ogólnoświatowy. Chciałbym być 
pośrednikiem między powiatami, a całą 
Polską, a dzięki sieci i światem…. 

A co z muzyką?

Zmieniłem szefa muzycznego roz-
głośni. Jest nim wybitny dziennikarz 
muzyczny Roman Rogowiecki. To on 
jest teraz gwarantem odpowiedniego 
muzycznego poziomu rozgłośni. Wcze-
śniej była to muzyka trudna, rzadko 
słuchana, często z odległych kręgów 

kulturowych. Chciałbym, aby muzyka, 
której teraz będziemy słuchać była bar-
dziej wartościowa i przyjazna dla ucha. 
Nie zapominamy także o jazzie i muzyce 
tzw. poważnej. Musimy dać szanse róż-
nym gustom.

Ma Pan swoją ulubioną audycję?
Oczywiście. Mam ulubione audycje, 

bo lubię Radio. Staram się być pierw-
szym, krytycznym słuchaczem. Ale nie 
powiem które, żeby nikogo nie urazić. 
A mam świetny, profesjonalny zespół. 

Zawsze interesowałem się kulturą i spra-
wami społecznymi czy bieżącą polityką. 
Ale interesują mnie także inne tematy. 
Ostatnio słyszałem na antenie Radia dla 
Ciebie bardzo  interesującą audycję do-
tyczącą ochrony środowiska. Ten temat 
również ma miejsce na naszej antenie.

Jest Pan też doradcą prezydenta An-
drzeja Dudy w zakresie kultury. Jak się 
współpracuje z Andrzejem Dudą?

Jestem zafascynowany osobowościa-
mi Prezydenta i Pierwszej Damy Pani 
Agaty Dudy. To ludzie o bardzo szero-
kich horyzontach i wielkich sercach.  
Obok wielkiej polityki zauważają także 
problemy zwykłych ludzi i podchodzą 
do nich z wielką empatią. To są cechy 
bardzo mi bliskie.  Dlatego ogromnie się  
ucieszyłem, gdy Pan Prezydent zaprosił 
mnie do współpracy, bo taka bliskość 
odczuwania świata Pary Prezydenckiej 
jest prawdziwym darem  i czymś wy-
jątkowym. Sprawy społeczne i kultura 
to tematy, które także bardzo leżą mi 
na sercu, dlatego jestem szczęśliwy, że 
od czasu do czasu mogę porozmawiać z 
Panem Prezydentem, w jego imieniu coś 
zrobić. To sprawia mi dużo satysfakcji. 

A jaki jest Pan Prezydent na co 
dzień?

Na co dzień jest człowiekiem zwy-
kłym, serdecznym i przyjaznym. W 
bezpośrednich kontaktach nie czuje się 
żadnego dystansu. Prezydent jest jed-
nym z nas i to jest niezwykle wartościo-
we. Lubi rozmawiać z ludźmi. Lubi słu-
chać. To ogromna zaleta – umiejętność 
słuchania. Imponujące jest także to, że  o 
tych rozmowach i problemach pamięta 
i przekazuje je dalej. Ludzie, którzy pa-
miętają o troskach innych i  zawsze są z 
potrzebującymi, zasługują na najwyższy 
szacunek!

Dziękuję za rozmowę.

Na podstawie informacji otrzymanej 
od fi rmy Torpol dotyczącej zamknięcia 
przejazdu kolejowego w Kobyłce w ciągu 
ul. Ręczajskiej informujemy, że planowa-
ny okres zamknięcia przejazdu obowią-
zuje od 27.05.2016 r. - 17.06.2016 r. Ruch 

pojazdów zostaje skierowany na przejazd 
w ciągu ul. Poniatowskiego w Kobyłce.

Poniżej plan objazdu na czas przepro-
wadzenia robót, zgodnie z którym ruch 
pojazdów zostaje skierowany na przejazd 
w ciągu ul. Poniatowskiego w Kobyłce.
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Dokończenie tekstu ze str. 1
Kto może zgłosić propozycję zadania?
• każdy mieszkaniec Marek, który 

w momencie składania formula-
rza ma ukończone 16 lat (samo-
dzielnie)

• mieszkaniec poniżej 16 roku ży-
cia wspólnie z osobą pełnoletnią 
wypełniając wspólny formularz

• grupa mieszkańców wypełniając 
wspólny formularz

By wziąć udział w konsultacjach nie 
trzeba być zameldowanym. Budżet oby-
watelski to forma konsultacji dla wszyst-
kich, którzy mieszkają w Markach.

Kiedy i gdzie można zgłosić propo-
zycję zadania?

Od 15 do 30 czerwca 2016 wypełnia-
jąc formularz znajdujący się na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Marki oraz 
w następujących miejscach:

• Kancelaria Urzędu Miasta Marki 
(pokój nr 6),

• Biblioteka Publiczna w Markach 
– fi lie w Pustelniku (ul. Pomni-
kowa 21) i Strudze (ul. Wczaso-
wa 5),

• Marecki Ośrodek Kultury im. 
Tadeusza Lużyńskiego (ul. Fa-
bryczna 2),

W godzinach otwarcia ww. instytucji. 
30 czerwca dyżur w Urzędzie Miasta 
Marki do północy (pokój A7) 

Listownie na adres Urzędu Miasta 
Marki: al. marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-
270 Marki, z dopiskiem „Marecki Budżet 
Obywatelski” do 30 czerwca 2016 - decy-
duje data stempla pocztowego.

Mailowo na adres zdecyduj@marki.pl  
-  należy przesłać wypełniony i własno-
ręcznie podpisany formularz w formie 
zeskanowanego dokumentu

Elektronicznie za pośrednictwem:
• Elektronicznego Biura Obsługi 

Interesanta Urzędu Miasta Mar-
ki  https://marki.eboi.pl)

• elektronicznego systemu do ob-
sługi konsultacji społecznych 
znajdującego się na stronie www.
zdecyduj.marki.pl do 30 czerwca 
2016 do godz. 23:59

Formularze elektroniczne udostęp-
nione zostaną 15 czerwca. 

Propozycja zadania musi zostać po-
parta podpisami co najmniej 25 miesz-
kańców Marek, którzy ukończyli 16 lat.

Osoby niepełnoletnie udzielające po-
parcia muszą dołączyć zgodę opiekuna 
prawnego na przygotowanym formula-
rzu.

Ile środków jest do podziału?
Pula środków zarezerwowanych do 

podziału w ramach Mareckiego Budżetu 
Obywatelskiego to 600.000 zł. Maksy-
malny koszt proponowanego zadania nie 
może być wyższy niż 150.000 zł.

Czego mogą dotyczyć proponowane 
zadania?

W ramach Mareckiego Budżetu Oby-
watelskiego do realizacji mogą być pro-
ponowane zadania wynikające z zadań 
własnych gminy, a ich efekt musi być 
dostępny dla ogółu mieszkańców. Za-
danie zgłoszone w ramach Mareckiego 
Budżetu Obywatelskiego nie może do-
tyczyć zakupu wyposażenia, wykonania 
remontów i inwestycji na terenie gmin-
nych jednostek organizacyjnych Miasta 
Marki.

Zadanie musi zostać wykonane w ca-
łości w 2017 roku.

Propozycje zadań należy zgłaszać w 
jeden z poniższych kategorii:

• kultura i edukacja

• sport i rekreacja

• infrastruktura drogowa

• inne

W przypadku zadań wymagających 
lokalizacji na określonym terenie, musi 
on stanowić mienie miasta Marki.

Spotkania informacyjne z miesz-
kańcami w formie warsztatów

11 czerwca (sobota), godz. 13:00-
18:00, Park Miejski,

14 czerwca (wtorek), godz. 19:00-
21:00, Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. 
Piłsudskiego 95,

Kiedy odbędzie się głosowanie?

od 15 do 30 września 2016

Radzymin
Od 2 maja rozpoczęła kursowanie linia autobu-

sowa ZTM L40, która łączy Nadmę z Markami-Pu-
stelnikiem i Wołominem. Jednocześnie zakończyła 
kursowanie linia autobusowa 740. Linia L40 kursuje  

na zmienionej trasie Marki-Nadma-Kobyłka Woło-
min, nawet co 40 minut w godzinach szczytu w dni 
powszednie. Rozkład jazdy dostępny na stronie www.
ztm.waw.pl.

Tłuszcz
W dniach 21-22 maja odbyła się „Majówka w 

Chrzęsnem. Spotkanie z historią”. Najważniejszym wy-
darzeniem tego spotkania był koncert Zjednoczonych 
Chórów i Orkiestr Powiatu Wołomińskiego z okazji 

1050. rocznicy Chrztu Polski. Organizatorem wyda-
rzenia byli Starosta Wołomiński - Kazimierz Rakowski, 
Przewodniczący Rady Powiatu - Janusz Werczyński 
oraz Komisja Dziedzictwa Narodowego i Kultury.

Dokończenie tekstu ze str. 1

Szczególny akcent minister położyła na 
kwestię wychowania dzieci i młodzieży w 
szkole, uznając ten obszar za prioryteto-
wy. Dobre wychowanie o tyle ma większe 
znaczenie niż  sama wiedza, bo ma uni-
wersalny charakter. Człowiek dobrze wy-
chowany zyska nie tylko na etapie edukacji 
ale także w życiu dorosłym, zawodowym. 
Natomiast wiedza w dzisiejszych czasach 
podlega ciągłym zmianom. Aby nadążyć 
za rozwojem cywilizacyjnym szkoły będą 
doposażane w innowacyjny sprzęt.

Minister Zalewska wspomniała też o 
szkołach zawodowych. W tym zakresie 
ministerstwo chce pozyskać do współ-
pracy fi rmy prywatne. - Chodzi o to, żeby 
młodzież mogła uczyć się praktycznej na-
uki zawodu w konkretnych przedsiębior-
stwach, szczególnie tych, które potrzebują 
nowych wykwalifi kowanych pracowni-
ków. Tworzenie pracowni przy szkołach 
jest na te czasy złym pomysłem, bo te 
pracownie nigdy nie będą tak wyposażone 
jak zakłady pracy, a ponadto pracownie 
przyszkolne, aby nie stały się anachronicz-
ne wymagałyby ciągłych i to znacznych 

nakładów, a na to ministerstwo nie ma 
możliwości – ocenia minister Zalewska.

W swej wypowiedzi minister poświęci-
ła trochę miejsca procesowi edukacyjne-
mu. Do łask wróci królowa nauk – mate-
matyka, ale także fi zyka, chemia, biologia. 
Zdaniem minister musi też się zmienić 
sposób nauczania języków obcych. - Nie 
może być tak, że po 12 latach intensywnej 
nauki języka obcego, młodzież ma pro-
blemy w zdaniu matury – zauważyła pani 
minister.

Równie ważne jest właściwe nauczanie 
historii, dzięki której może wzrosnąć nasz 
poziom patriotyzmu gospodarczego.

W drugiej części debaty udział wzięli 
Teresa Kazimierska - dyrektor Krajowego 
Ośrodka Wspierania Edukacji Zawo-
dowej i Ustawicznej (poruszała kwestię 
kształcenia zawodowego) oraz Stanisław 
Zubek - przedstawiciel Ośrodka Rozwoju 
Edukacji (poruszał zagadnienia wychowa-
nia patriotycznego).

Burmistrz Robert Perkowski i senator 
prof. Jan Żaryn wystąpili w dalszej części 

uroczystości. Burmistrz Ząbek mówił o 
dotacjach oświatowych dla samorządów 
i braku możliwości kontroli przez samo-
rząd placówek niepublicznych (jak wydat-
kują otrzymane dotacje). Z kolei  senator 
ustosunkował się do kwestii wychowania 
patriotycznego, suwerenności nauczycieli 
i ich odpowiedzialności za młode poko-
lenie.

Senator przedstawił również projekt 
„Młodzieżowe wirtualne muzeum hi-
storyczne”, który rusza od września 2016 
roku.W I etapie wezmą udział wszystkie 
szkoły podstawowe i gimnazjalne z Ząbek.

Projekt realizowany jest przez dzieci i 
młodzież, a merytorycznie konsultowany 
przez nauczycieli historii. Promotorem 
przedsięwzięcia jest senator prof. Jan Ża-
ryn. Burmistrz Robert Perkowski obej-
muje projekt patronatem i na realizację 
przeznaczy środki fi nansowe. Tematem 
przewodnim jest Rok 1920 („Bitwa War-
szawska”). W kolejnych latach 2017 - 2020 
mają włączyć się szkoły powiatu wołomiń-
skiego (jak będą gotowe pod względem 
technicznym: szerokopasmowy internet, 
komputeryzacja szkół) i Mazowsza. 

Na tan temat mają być prowadzone roz-
mowy ze starostą. Finał to setna rocznica 
"Cudu nad Wisłą'. Oprócz ważnego dla 
powiatu zagadnienia "Bitwy Warszaw-
skiej" projekt ma obejmować zagadnienia 
związane z ważnymi dla powiatu postacia-
mi - patronami szkół, ulic, rond, skwerów, 
bohaterami regionalnymi i narodowymi 
oraz ważnymi dla powiatu miejscami, 
cmentarzami, pomnikami, kapliczkami, i 
innymi zabytkami.

Spotkanie było niezwykle inspirujące. 
Kolejna konferencja naukowa odbędzie 
się 10-11 czerwca w budynku Szkoły Pod-
stawowej nr 3 ( szczegóły str. 6).

red.

Dokończenie tekstu ze str. 1

Najwięcej, bo aż połowa z nich zo-
stanie pozbawiona pracy tylko w jednej 
szkole – w Duczkach. Cięcia są plano-
wane także w innych gimnazjach woło-
mińskich (nr 1, 4, 5).

Całe zamieszanie w wołomińskiej 
oświacie bierze się z mniejszej licz-
by uczniów, a co za tym idzie i klas. W 
związku z tym, jak przekonują urzędnicy, 
potrzeba i mniej nauczycieli.

Wydaje się, że w małej gminie wiej-
skiej mógłby to być problem, ale w tak 
potężnej i pragnącej rozwoju gminie nie 
powinno to stanowić problemu.  A jed-
nak… A.B.
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- W 2016 roku wszystkim podmiotom 
gospodarczym działającym na terenie 
gminy Radzymin obniżyliśmy podatki 
o 1%: dla nieruchomości budynkowych 
z 19,95 zł/m2 do 19,75 zł/m2, dla grun-
tów z 0,80 zł/m2 do 0,79 zł/m2. W ko-
lejnym roku planujemy kolejną obniżkę 
podatków do odpowiednio 19,5 zł oraz 
0,78 zł” – wyjaśnia burmistrz Radzymi-
na Krzysztof Chaciński. - Dodatkowo 
wprowadziliśmy preferencyjne stawki 
podatkowe dla inwestorów inwestują-
cych w położonym przy trasie S8 Emi-
lianowie, gdzie zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzen-
nego zlokalizowanych jest ponad 150 ha 

terenów usługowych i produkcyjnych. 
W pierwszym roku działalności każdy 
przedsiębiorca w Emilianowie zapłaci 
20% stawek podatkowych, w drugim 
40%, w trzecim 60%, w czwartym 80%. 
Dopiero w piątym roku działalności 
stawki podatkowe osiągną pełną wyso-
kość – dodaje burmistrz.

Sposób obsługi inwestora w samym 
urzędzie zmienił się na probiznesowy i 
nastawiony na jak najszybsze odpowia-
danie na zgłaszane potrzeby. Wymaga-
ne dokumenty radzymińscy urzędnicy 
wydają w najszybszych możliwych ter-
minach. Przyśpieszenie procesów decy-
zyjnych wynika również z możliwości 

szybkiego kontaktu z kierownictwem 
Urzędu – numery telefonów komórko-
wych burmistrza i wiceburmistrza są do-
stępne dla inwestorów przez całą dobę, w 
razie konieczności także w weekendy.

Gmina Radzymin intensywnie pro-
muje tereny inwestycyjne przy trasie S8 
i dąży do przyciągnięcia kolejnych inwe-
storów. -Trwają rozmowy z innymi zain-
teresowanymi i możliwe, że w niedługim 
czasie będziemy mogli zakomunikować 
dalsze dobre wiadomości gospodarcze – 
dodaje burmistrz Chaciński.

Wstępne wizualizacje (źródło: Mer-
cedes Benz Warszawa):

Dokończenie tekstu ze str. 1
Wydłużono czas składania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 

2016 rok.

Komisja Europejska podjęła decyzję 
o wydłużeniu do 15 czerwca 2016 roku 
okresu składania wniosków o tegorocz-
ne płatności bezpośrednie. Kto nie zdąży 
złożyć wniosku w terminie, będzie miał 
jeszcze szansę zrobić to do 11 lipca 2016 
roku, ale wówczas za każdy roboczy 
dzień opóźnienia należne płatności będą 

pomniejszane o 1 procent.
Jednocześnie ARiMR zachęca rolni-

ków, by nie czekali ze składaniem wnio-
sków do ostatniej chwili. Pozwoli to na 
szybszą weryfi kację dokumentów, da 
rolnikom czas na poprawę ewentualnych 
błędów i uzyskanie płatności w pełnej 
kwocie. red.

Wołomin

Burmistrz Wołomina Elżbieta Ra-
dwan, za zgodą radnych, podczas ostat-
niej Sesji Rady Miejskiej w Wołominie 
wprowadziła kolejne zadania inwesty-
cyjne. Jest to 6 nowych zadań inwestycyj-
nych, które z pewnością poprawią kom-
fort życia mieszkańców gminy Wołomin. 
Są to: wykonanie dokumentacji projekto-
wo - kosztorysowej i budowa ul. Sasina w 
Wołominie na odcinku od ul. Lwowskiej 
do dz. nr ew. 3 obr. 13; wykonanie  doku-
mentacji projektowo - kosztorysowej bu-

dowy ul. Teligi w Wołominie; wykonanie 
dokumentacji projektowo - kosztoryso-
wej budowy ul. Spokojnej w Wołominie 
; wykonanie dokumentacji projektowo-
-kosztorysowej budowy ul. Zimowej w 
Wołominie; wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej budowy ul. 
Jesiennej w Wołominie; budowa  chod-
nika przy drodze wojewódzkiej nr 634 na 
odc. od ul. Majdańskiej we wsi Duczki do 
granicy z gminą Klembów we wsi Stare 
Grabie.

Zielonka

Od 1 czerwca nastąpiła zmiana roz-
kładu jazdy linii miejskich LZ-1 i LZ-2 
w Zielonce. Rozkłady zostały zmienione 
po licznych uwagach, które wpływały 
do Urzędu Miasta Zielonka ze strony 
pasażerów linii i mają na celu dostoso-
wanie rozkładu do aktualnych warun-
ków komunikacyjnych panujących w 
Zielonce. Rozkłady jazdy linii LZ od 
1 czerwca można pobrać w na stronie 
www.zielonka.pl. 

Marki

„Rowery za kontenery” to hasło ak-
cji, którą Miasto Marki wdraża w part-
nerstwie z Mazowieckim Oddziałem 
Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK). 
Podczas jubileuszu 15-lecia Szkoły Pod-
stawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyj-
nymi  odbyło się uroczyste przekazanie 
rowerów rehabilitacyjnych przez burmi-
strza Jacka Orycha oraz przedstawiciela 
Mazowieckiego Oddziału PCK na rzecz  
mieszkańców Marek, w tym uczniów 
mareckich szkół. Rowery trafi ły do osób 
wskazanych przez Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Markach. Każdego miesiąca 
miasto będzie otrzymywało po 2 rowery 
zgodnie z zapotrzebowaniem.

Klembów

Wójt Gminy Klembów Rafał Mathiak 
oraz skarbnik Teresa Dzwonkowska pod-
pisali umowę z wyłonioną w drodze prze-
targu fi rmą DUON Marketing and Tra-
ding S.A. na dostawę paliwa gazowego. 
Umowa została zawarta na rok. Plusami 
umowy jest uzyskanie bardzo konkuren-
cyjnej ceny i znaczące obniżenie kosztów, 
utrzymania budynków użyteczności 
publicznej w gminie. Zaoszczędzone w 
ten sposób środki pozwolą w przyszłości 
realizację takich inwestycji, jak budowa 
dróg czy chodników.
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gospodarczej,
• ułatwienie w dochodzeniu przez wie-

rzycieli roszczeń od przedsiębiorców 
wpisanych do CEIDG,

• rozwiązanie wątpliwości interpre-
tacyjnych w zakresie stosowania 
przepisów ustawy SDG – w części 
dotyczącej dokonywania wpisów do 
CEIDG,

Zgodnie z  art. 25 ust. 5 ustawy SDG 
przedsiębiorca będzie mógł we wnio-
sku o wpis/zmianę w CEIDG dokonać 
zmiany formy wpłaty zaliczki na podatek 
dochodowy, wpisać rodzaj prowadzonej 
dokumentacji rachunkowej oraz dane 
podmiotu prowadzącego dokumentację 
rachunkową wnioskodawcy, które są in-

tegralną częścią wniosku.
Bardzo istotną zmianą jest też możli-

wość wykreślenia przedsiębiorcy z CE-
IDG z urzędu przez Ministra Gospodar-
ki, dokonanej po uprzednim wezwaniu 
do samodzielnej zmiany wpisu. Zgodnie 
z nowelizacją, wykreślenie będzie miało 
miejsce w przypadku braku tytułu praw-
nego do nieruchomości wskazanej we 
wpisie do CEIDG (nowy art. 35 ust. 1a, 
2a i 2b).

Nowelizacja wprowadza także moż-
liwość dołączenia przez przedsiębiorcę 
prowadzącego jednoosobowo działal-
ność gospodarczą do wniosku o wpis do 
CEIDG, danych niezbędnych do zgło-
szenia w zakresie ubezpieczeń społecz-

nych lub ubezpieczenia zdrowotnego 
oraz członków rodziny przedsiębiorcy 
do ubezpieczenia zdrowotnego, zmiana 
ta obowiązywać zacznie po 12 miesią-
cach od dnia wejścia w życie nowelizacji.

Nowe przepisy porządkują także  tryb 
przekazywania informacji dotyczących 
upadłości i zakazów pomiędzy CEIDG, 
sądami upadłościowymi oraz Krajowym 
Rejestrem Karnym (zmiana art. 31). 

6 PORADY

Małgorzata 
Baranowska

Dyrektor 
Departamentu 
Administracji

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

Z dniem 19 maja 2016r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o swobodzie dzia-
łalności gospodarczej. Celem zmian jest wprowadzenie nowych rozwiązań praw-
nych umożliwiających sprawniejszą i skuteczniejszą obsługę przedsiębiorców 
przez CEiDG, najważniejsze z nich to:

• uproszczenie procedury wykreślania 
i dokonywania sprostowań wpisów 
w CEIDG,

• automatyczne wykreślanie z rejestru 
w przypadku niezłożenia w terminie 
wniosku o wznowienie działalności

• umożliwienie niedoszłym przedsię-
biorcom "rezygnacji" z wpisu przed 
rozpoczęciem wykonywania działal-
ności gospodarczej

• uproszczenie i ujednolicenie zasad 
uzyskiwania zaświadczeń o wpisie z 
CEIDG,

• poszerzenie zakresu danych zawar-
tych we wpisie do CEIDG,

• ograniczenie zakresu danych po-
dawanych przez przedsiębiorcę we 
wniosku o zmianę wpisu w CEIDG 
w sytuacji zawieszenia działalności 

Kancelaria 
Podatkowa Skłodowscy

12 maja 2016 roku w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-
nego w Warszawie, przy ul. Grenadierów 30 a odbyły się Targi Pracy i Edukacji.

Organizatorami wydarzenia było 
Młodzieżowe Biuro Pracy OHP oraz 
Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Warszawie. Wystawy 
zaprezentowali zróżnicowaną ofertę in-
stytucji rynku pracy (WUP, PUP, OHP, 

hufce pracy), fi rm poszukujących pra-
cowników, agencji pośrednictwa pracy 
oraz placówek edukacyjnych i szkolenio-
wych.

Jesienią zapraszamy na kolejną edycję 
Targów Pracy i Edukacji w CKZiU.

Ogrodzenia betonowe Metalowe, 
panelowe Sprzedaż, montaż 

Tanio, szybko i solidnie
Tel. 600-551-008, 502-381-948

STUDNIE Paweł Dolman
Tłuszcz, ul. Kolejowa 4
pawelfolman@interia.pl

tel. 604-211-417
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Nowa trasa biegu, nowe kategorie wiekowe i przede wszystkim rekordowa frekwencja uczestników to odróżniało IX Bieg 
Ząbkowski od poprzednich biegów, które odbywały się na terenie Ząbek. 274 osoby z 324 zapisanych ukończyły trasę biegu. 
W tym roku rywalizacja odbywała się w aż 9 kategoriach wiekowych. Po raz pierwszy w Biegu Ząbkowskim pojawiła się kate-
goria „Przedszkolaki”, która na płycie głównej stadionu miejskiego miała do pokonania dystans około 300 metrów. 

Trzeba przyznać, że był to przysło-
wiowy „strzał w dziesiątkę”. Na starcie 
do biegu stanęło aż 44 przedszkolaków, 
a emocje wśród kibicujących rodziców 
były niebywałe. Po zaciętej rywalizacji 
i wspaniałym fi niszu na ostatnich me-
trach najlepsza okazała się Jagoda Choj-
nacka, która wyprzedziła o 2 sekundy 
prowadzącego przez prawie cały dystans 
Błażeja Szymeckiego i o 3 sekundy trze-
ciego na mecie Gustawa Żołnierowicza. 

Drugą kategorią, która pojawiła się na 
starcie była kategoria wiekowa „Klasy 
I – III szkół podstawowych”.  Tu już do 
pokonania był zdecydowanie dłuższy 
dystans, bo 1500 metrów. Z 40 startują-
cych najszybciej trasę biegu pokonał z 
bardzo dobrym czasem 6 minut i 4 se-
kundy Jakub Leśniewski. Drugiego na 
mecie Oliwiera Błachuta wyprzedził aż o 
24 sekundy, a trzeciego Krystiana Tabaka 
o 31 sekund. Ze startujących dziewcząt w 
tej kategorii wiekowej najlepiej pobiegła 
Jagoda Laufer, która o 2 sekundy wyprze-
dziła Beatę Kaźmierczak z Wołomina i o 
1 minutę i 14 sekund Adriannę Ciasno-
chę.

 Również na dystansie 1500 metrów 
wystartowała trzecia kategoria wiekowa 
„Klasy IV – VI Szkół Podstawowych”. 
Tu z 25 zawodniczek i zawodników po-
dobnie jak w kategorii „Przedszkolaków” 
najlepsza okazała się przedstawicielka 
płci pięknej.  Karolina Krajewska z UKS 
Gazela Wołomin, bo o niej mowa, poko-
nała trasę biegu w 5 minut i 52 sekundy. 
Po 12 sekundach drugi na mecie pojawił 
się zwycięzca kategorii chłopców Eryk 
Karnaszewski, który wyprzedził rywali-
zujących na ostatnich metrach Radosła-
wa Fabisiaka i Dawida Molendę.  Drugie 
miejsce w kategorii dziewcząt zajęła  Julia 
Poteralska, a trzecie Adrianna Krawczyk.  

Jako czwarta z dzieci i młodzieży na 
starcie pojawiła się kategoria wiekowa 
„Gimnazja”. 24 startujących do przebie-
gnięcia miało już dystans 2500 metrów. 
Zdecydowanym zwycięzcą tej kategorii 
wiekowej został z czasem 9 minut i 23 

sekundy uczeń Gimnazjum nr 2 z Ząbek 
Patryk Wyszomirski. Jak powiedział na 
mecie biegu bardzo lubi biegać i sam 4-5 
razy w tygodniu biega po ząbkowskich 
trasach biegowych.  Drugi na mecie 
pojawił się przedstawiciel Klubu Sztuk 
Walki Kyokushin Jakub Nejfeld, a trzeci 
Szymon Celiński, którzy do zwycięz-
cy stracili odpowiednio 14 i 21 sekund. 
Wśród dziewcząt z gimnazjów najszyb-
ciej 2,5-kilometrową trasę pokonała z 
czasem 12:37 przedstawicielka „kara-
teków” Klaudia Brzozowska, która po-
konała Martę Mrówkę i kolejną przed-
stawicielkę K.S.W. Kyokushin  Natalię 
Skrzeczkowską.

Ostatnią kategorią dzieci i młodzieży 
była kategoria „Licea”. Była to zdecydo-
wanie kategoria najmniej liczna. 2500 
metrów pokonało tylko 11 uczestników. 
Choć tu rywalizacja była najbardziej 
zacięta. Z mężczyzn najlepszy okazał 
się z czasem 9 minut 31 sekund Karol 
Rudowski. Do ostatnich metrów trwała 
walka o srebrny medal. Rzutem na taśmę 
po srebrny krążek sięgnął Mateusz Go-
łębiewski, a brąz zdobył  Łukasz Zach. Z 
pań najszybsza była  z czasem 12 minut 
i 56 sekund Aleksandra Staniszewska, 
która za swoimi plecami pozostawiła 
dwie zawodniczki K.S.W. Kyokushin 
Aleksandrę Miętus i Klaudię Czarnecką.

O godzinie 14.00 sygnał do startu bie-
gu głównego dał burmistrz miasta Ząbki 
Robert Perkowski. Dystans 5 kilometrów 
składał się z dwóch pętli 2500-metro-
wych i prowadził ulicami Słowackiego, 
3 maja, terenem leśnym, Wrzosową, 17 
kwietnia, Wyzwolenia, Langiewicza, Li-
pową i Gdyńską, a start i meta usytuowa-
ne były na płycie głównej stadionu miej-
skiego. W biegu głównym wystartowało 
135 uczestników, którzy rywalizowali w 
czterech kategoriach wiekowych: katego-
rii open, kategorii 19-39, kategorii40-49 
i kategorii 50+. Na mecie zameldowa-
ło się 130 zawodniczek i zawodników. 
Jeszcze do połowy dystansu ramię w 
ramię biegli Sylwester Kuśmierz i Ro-

Kategoria 19-39:
Kobiety:

1. Miszta Barbara
2. Jachymek Karina
3. Stępniewska Julia

Mężczyźni:
1. Dąbrowski Mateusz
2. Podsiadłowski Michał
3. Białożyński Marcin

Kategoria 40-49:
Kobiety:

1. Wąsik Izabela
2.  Krawczyk Mariola
3. Nitek Katarzyna

Mężczyźni:
1. Chojnacki Grzegorz
2. Stolarski Krzysztof
3. Walczak Daniel

Kategoria 50+:
Kobiety:

1. Szatybełko Anna
2. Płusa Iwona

Mężczyźni:
1. Radomski Kazimierz
2. Rowiński Andrzej
3. Mędrzycki Mirosław

bert Zając. Jednak na metę z przewagą 
15 sekund pierwszy wpadł zwycięzca z 
lat 2012, 2014 i 2015 Sylwester Kuśmierz 
(17 minut i 15 sekund), który można 
powiedzieć ma patent na wygrywanie 
biegów w Ząbkach.  Drugi był Robert 
Zając. O 3 miejsce do linii mety zacie-
kle walczyli dwaj mieszkańcy Ząbek: 
Jacek Karwowski i Mateusz Dąbrowski. 
Minimalnie lepszy okazał się ten pierw-
szy i to on stanął na najniższym stopniu 
podium. Wśród pań najlepsza okazała 
się również przedstawicielka Marek Mo-
nika Grabarczyk, która w czasie 20:48 
pokonała pięciokilometrową trasę biegu.  
Drugie i trzecie miejsce zajęły przed-
stawicielki Ząbek: Agata Szarawarska z 
czasem 23:06 i Renata Polkowska z cza-
sem 23:34, która była również najlepsza 
wśród pań kategorii 40-49. Ale jako, że 
organizatorzy biegu chcieli nagrodzić 
jak największą grupę biegaczy nagrody 
przyznawane były tylko w jednej kate-
gorii. 

Poza najbardziej prestiżową kategorią 
open, w której zwycięzcy otrzymali na-
grody w postaci voucherów w wysokości 
550 złotych najlepsi okazali się:

Organizatorzy biegu Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji oraz Publiczne Gim-
nazjum nr 1 w Ząbkach serdecznie dzię-
kują współorganizatorom biegu Straży 
Miejskiej w Ząbkach  oraz Starostwu 

W dniach 12-13 maja 2016 r. odbywały się IX Otwarte Mistrzostwa Mazowsza 
Samorządów w Piłce Nożnej. Tegoroczna impreza odbywała się na  obiektach w 
Jabłonnie, Legionowie, Nieporęcie i Wieliszewie. W sportowej rywalizacji uczest-
niczyło 26  drużyn z całego województwa mazowieckiego.

Drugi raz z rzędu wzięła udział w tych 
Mistrzostwach drużyna Gminy Dąbrów-
ka (w ubiegłym roku została wicemi-
strzem).  W tegorocznym składzie naszej 
gminnej reprezentacji znaleźli się: Rado-
sław Korzeniewski, Radosław Kokosza, 
Paweł Sowiński, Karol Kupisiński, Patryk 
Stankowski, Piotr Bielecki, Henryk Bie-
lecki, Tomasz Pielak, Tomasz Bylak, Ma-

teusz Grochowski, Cezary Urbanowski, 
Grzegorz Reterski, Łukasz Malinowski. 

Gratulujemy naszej drużynie oraz 
dziękujemy wszystkim naszym rywa-
lom za sportową rywalizację. Nasz mi-
strzowski zespół już dostał zaproszenie 
do udziału w VIII Mistrzostwach Polski 
Samorządowców w piłce nożnej w Zako-
panem.

Powiatowemu w Wołominie, sponsorom 
biegu:  Grupie D.S.F., fi rmie Machowicz 
Budownictwo, Przedsiębiorstwu Gospo-
darki Komunalnej w Ząbkach  Sp. z o.o. 
za wsparcie fi nansowe biegu, sieci De-
cathlon za ufundowanie nagród rzeczo-
wych dal dwóch najmłodszych kategorii 

wiekowych, sieci Biedronka za ufundo-
wanie napojów, Restauracji  i Cukierni 
San Marino za słodki poczęstunek  oraz 
Komendzie Policji w Ząbkach za pomoc 
w zabezpieczeniu trasy biegu.

Szczegółowe wyniki na mosir-zabki.pl 
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Międzynarodowy Festiwal PERŁA 
BAROKU - KONCERTY MISTRZÓW 
od 2008 r. prezentuje wybitne indywidu-
alności muzyczne i muzykę wielu gatun-
ków: od renesansowej po fl amenco. - W 
tegorocznej, dziewiątej już edycji od-
bywającej się pod hasłem przewodnim 
"Polacy na scenach świata" chciałam 
pokazać jak znaczący jest wkład kultu-
ry polskiej w kulturę Europy. Wystąpią 
artyści, którzy pokazują na świecie arcy-
mistrzowski poziom, wygrywając m.in. 
najbardziej prestiżowe muzyczne kon-
kursy świata – mówi twórczyni festiwalu 

Anna Szarek – Lisiewicz.
Dotąd koncerty Międzynarodowego 

Festiwalu PERŁA BAROKU - KON-
CERTY MISTRZÓW obejrzało blisko 
40 tys. ludzi. Koncerty słyną ze wspa-
niałej atmosfery. Przybywają dorośli, 
dzieci, młodzież. Zagraniczni artyści 
zachwycają się zarówno atmosferą, pięk-
nem bazyliki, poziomem organizacji, ale 
też właśnie niezwykłą rodzinnością tych 
koncertów.

Zaproszeni są wszyscy- wstęp na to 
niezwykłe wydarzenie od 9 lat jest bez-
płatny. 

21 maja w Kruszu (gmina Klembów) już po raz szósty odbył się Bieg Cicho-
ciemnych. Głównym celem biegu było przypomnienie historiiorganizacji Cicho-
ciemnych, która działała również na naszym terenie. W biegu na 10km wystarto-
wała rekordowa liczba biegaczy. W VI biegu Cichociemnych uczestniczyło ponad 
190 osób z całej Polski. Dodatkowo w marszobiegu na 5 km uczestniczyło ponad 
120 młodych biegaczy wraz ze swoimi opiekunami ze szkół podstawowych z tere-
nu gminy Klembów. Jest to bardzo motywujące, ponieważ ci najmłodsi pokazują, 
że można w sposób patriotyczny i podniosły spędzić ten czas na sportowo.

W kategorii open kobiet z czasem 
44:12 zwyciężyła Monika Grabarczyk 
z Marek. W kategorii open mężczyzn z 
czasem 35:28 zwyciężył Rafał Buczak z 
Zamościa. Tym

wynikiem pobił rekord trasy. Wójt 
Rafał Mathiak uhonorował także najlep-
szych biegaczy z terenu naszej gminy. W 
kategorii mężczyzn bezkonkurencyjny 
był Paweł Bukowski, natomiast wśród 
kobiet triumfowała żona Pawła Bukow-
skiego - Magdalena Bukowska.

W tym roku zostało przygotowanych 
wiele atrakcji. Swoje eksponaty zaprezen-

towało Muzeum 2 Korpusu Polskiego z 
Józefowa. Zobaczyliśmy m.in. 2 pojazdy 
zabytkowe Jeep Willys i Gaz Ambulans 
(zpełnym wyposażeniem medycznym), 
z lat 1942- 1945, stanowisko z zabyt-
kowym uzbrojeniem 1939-1945 (broń 
osobista i maszynowa), punkt medyczny 
wraz z wyposażeniem (krótkie zajęcia 
z zasad pierwszej pomocy dla dzieci), 
strzelnicę z karabinkami ASG i instruk-
torem czy też stanowisko z wyposaże-
niem osobistym żołnierzy.

Następny bieg już za rok.
A.B.

Dokończenie tekstu ze str. 1

Pani wiceburmistrz nie widzi w tym 
nic dziwnego. A żeby jeszcze podbudo-
wać swą pewność siebie zaatakowała na 
sesji radnego powiatowego Ireneusza 
Maślanego. - Dziwię się, że wśród pod-
pisów znalazło się nazwisko pana Ma-
ślanego, byłego prezesa Przedsiębiorstwa 
Komunalnego w Wołominie, czyżby Pan 
był przeciwko budowie budynku ko-
munalnego – pytała sarkastycznie pani 
Edyta.

W odpowiedzi radnego Maślanego 
usłyszała, że nie jest on przeciwny bu-
downictwu socjalnemu, ale chodzi o 
lokalizację. Z wypowiedzi Ireneusza Ma-
ślanego dowiedzieliśmy się, że nierucho-
mość, którą pani wiceburmistrz nazywa 
„gminną” należała do rodziny radnego 

Maślanego, a w czasach Polski Ludowej 
została zagarnięta przez państwo. Rad-
ny wytłumaczył pani wiceburmistrz, że 
większość mediów, które są tam zloka-
lizowane to zasługa głownie mieszkań-
ców, którzy partycypowali w kosztach 
ich budowy. 

Zdaniem radnego budowanie bloku 
komunalnego w środku wsi jest rzeczą 
niebywałą. 

W tej chwili działka służy jako plac re-
kreacji dla okolicznych dzieci.

Radny zasugerował, że lepszą lokali-
zację byłaby nieruchomość przy ul. War-
szawskiej, która jest przeznaczona pod te 
cele, a którą urząd miał zamiar sprzedać.

red.

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


