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Ale wróćmy do początku dnia. Już od 
godz. 9.00  do Miejskiego Ośrodka Kul-
tury  przy ul Słowackiego 21 z całego nie-
mal kraju zaczęli zjeżdżać się półfi naliści 
zakwalifi kowani przez Jury Festiwalu. W 
rozmowie z organizatorami dowiedzia-
łam się, że w tym roku drogą mailową  i 
pocztową wpłynęło ponad 40 zgłoszeń. 
Kapituła do drugiego etapu  dopuściła 
18 osób, które stanęły do zmagań o moż-
liwość występu w koncercie galowym. 
Jury w składzie: Jan Szurmiej-reżyser, 
Adrianna Godlewska-aktorka, piosen-
karka, Magdalena Cwen-Hanuszkie-

wicz-aktorka, pedagog i Joanna Wysoc-
ka- główny specjalista Biura Promocji, 
Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miasta 
sprawująca funkcję Sekretarza Kapituły, 
po burzliwych obradach do koncertu 
fi nałowego dopuściła  8 uczestników. Po 
ogłoszeniu wyników przez Przewodni-
czącego Kapituły reżysera Jana Szurmie-
ja, wykonawcy otrzymali bony na obiad 
do Restauracji „Fuego” oraz szczegółowy 
plan dnia, w którym ujęte zostały ich in-
dywidualne próby sceniczne.
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Już teraz wiemy dlaczego reżyser i dyrektor artystyczny Festiwalu Marek Wy-
socki w przeszłości był nominowany do nagrody World Championship w Stanach 
Zjednoczonych za najlepsze widowisko telewizyjne na świecie. To, co obejrzeliśmy 
w ostatnią sobotę w Parku im. Szuberta w Ząbkach przeszło najśmielsze oczeki-
wania. Zgromadzona publiczność dzięki pomysłom, technice i wspaniałym wyko-
nawcom została przeniesiona do innego świata. Przez dwie godziny zachwycona, 
oderwana od szarej codzienności przeżywała wraz z artystami bajki z coraz to  
innej rzeczywistości.

1 lipca 2016 r. burmistrz Radzymina 
Krzysztof Chaciński złożył do Proku-
ratury Rejonowej w Wołominie zawia-
domienia o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa. Zawiadomienia dotyczą 
dwóch fi rm, które na swoich działkach 
na terenie gminy Radzymin, w miejsco-
wościach Zawady i Mokre, w ramach 
prowadzonej rekultywacji wyrobisk 
poeksploatacyjnych składują odpady w 
miejscach do tego nieprzeznaczonych. 
Burmistrz Radzymina wniósł o podję-
cie postępowań w obu sprawach.

27 czerwca dokonano otwarcia i poświęcenia zmodernizowanego Oddziału 
Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Szpitala Powiatowego w Wołominie. Uroczy-
stość poprzedziła Msza św. w przyszpitalnej kaplicy. 

Na otwarcie oddziału przybył staro-
sta Wołomiński Kazimierz Rakowski, 
wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Wołomińskiego Jerzy Mikulski, radni 
powiatowi, burmistrz Wołomina Elżbie-
ta Radwan, Burmistrz Kobyłki Robert 
Roguski, wójt Jadowa Dariusz Kokoszka, 
dziekani i proboszczowie pobliskich pa-
rafi i, ordynatorzy oddziałów i pracowni-
cy szpitala. 

Starosta wołomiński, podczas prze-
mówienia wyraził nadzieję, że trafi ający 
na nowy oddział pacjenci będą usatys-
fakcjonowani warunkami lokalowymi, 

Rada Miasta Marki jednogłośnie 
podjęła uchwałę w sprawie udzielenia 
absolutorium burmistrzowi Jackowi 
Orychowi z wykonania budżetu mia-
sta za 2015 rok.

Podczas sesji Rady Miasta Marki, któ-
ra odbyła się 22 czerwca, burmistrz Jacek 
Orych przedstawił sprawozdanie z wy-
konania budżetu miasta za 2015 rok. Był 
to pierwszy samodzielnie zrealizowany 
budżet przez burmistrza Jacka Orycha, 
który zamknął się nadwyżką budżetową 
w wysokości 4.214.152 zł. 

Dokończenie str. 3

wyposażeniem medycznym i jakością 
opieki. Podziękował również osobom 
zaangażowanym w rozwój Centrum 
Dializacyjnego i Leczenia Chorób Nerek 
w Szpitalu Powiatowym w Wołominie. 
Wyróżnił prof. dr hab. n. med. Stanisława 
Niemczyka – twórcę i pierwszego ordy-
natora Stacji Dializ oraz obecnego ordy-
natora Oddziału Chorób Wewnętrznych 
ze Stacją Dializ - lek. med. Przemysława 
Wierzbickiego i dyrektora Szpitala An-
drzeja Gruzę.
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Dąbrówka
W ramach akcji odbyło się sprzątanie lasów na terenie Laskowa, Dręszewa, 

Dąbrówki, Stanisławowa, Ludwinowa i Kowalichy. Uczestnikami byli mieszkań-
cy, pracownicy samorządowi, strażacy z jednostek OSP w Kuligowie, Laskowie i 
Ślężanach oraz członkowie Koła Łowieckiego „Uroczysko”. 

Zaangażowanych w akcję było oko-
ło 100 osób, które zebrały łącznie oko-
ło 60 metrów sześciennych różnego 
rodzaju śmieci, które zalegały w dużej 
mierze przy szlakach komunikacyjnych. 
Oczyszczono lasy z kilku dzikich wysy-
pisk. 

Według osób uczestniczących, nasze 

lasy nie są obecnie zaśmiecane i nie po-
wstają nowe dzikie wysypiska, jednak 
ciągle można napotkać te powstałe przed 
kilku laty. Budujące jest, że rośnie kultura 
osób korzystających z lasów i z powodze-
niem budowana jest świadomość  odpo-
wiedzialności za wspólną przestrzeń na-
szej gminy. 

25 czerwca odbyła się kulturalno-sportowo-rekreacyjna części Dni Kobyłki, 
które formalnie zostały zainaugurowane podczas uroczystej sesji 20 czerwca.

Festyn kończący święto miasta odbył 
się w sobotę na Pl. 15 sierpnia. 

Każdy z uczestników mógł znaleźć 
coś dla siebie, gdyż oferta była naprawdę 
szeroka:

pokazy sekcji MOK, fi nał Wielkiej 
Kobyłkowskiej Familiady, konkursy 

dla mieszkańców, darmowe zabawy dla 
dzieci, występy muzyczne (chór Cantan-
ti, debiut Iwony Zielińskiej, koncert ze-
społu STM, a także występ Miejskiej Or-
kiestry Dętej   to tylko niektóre z atrakcji 
Dni Miasta Kobyłka 2016. 

Gwiazdą wieczoru była w tym roku 
znana i lubiana Kasia Cerekwicka. 

Zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej i czynnej napaści na funkcjonariu-
sza usłyszał 30-latek. Mężczyzna poruszając się osobowym mitsubishi próbował 
uniknąć kontroli drogowej, gdy już zatrzymał pojazd potracił interweniującego 
policjanta i odjechał z miejsca kontroli. Podczas ponownej próby zatrzymania i 
kontroli pojazdu, skierował pojazd wprost w kierunku policjanta chcąc na niego 
najechać. Marcin B. został zatrzymany kilka dni po zdarzeniu, już został przesłu-
chany, decyzją prokuratora rejonowego w Wołominie został też objęty policyjnym 
dozorem. Teraz może mu grozić kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

16 czerwca br. kilka minut przez 22:00 
policjanci prewencji z komisariatu w 
Kobyłce zauważyli osobowe mitsubishi, 
którego kierujący popełnił wykroczenie 
w ruchu drogowym. Funkcjonariusze 
używając sygnałów świetlnych i dźwię-
kowych w radiowozie nakazali kierowcy 
zatrzymanie pojazdu. Ten nie reagował 
na polecenia i podjął próbę ucieczki. Po 
chwili zatrzymał jednak pojazd na po-
boczu. Policjanci postanowili wówczas 
sprawdzić kierowcę i pojazd. Gdy jeden z 
funkcjonariuszy podszedł do pojazdu od 
strony kierującego i nakazał mu przygoto-
wanie dokumentów i wyłączenie silnika, 
ten gwałtownie ruszył, potrącając poli-
cjanta lusterkiem i szybko odjechał.

Funkcjonariusze szybko ruszyli za od-
jeżdżającym mitsubishi. Po kilku minuto-
wym pościgu pojazd ponownie się zatrzy-
mał, gdy policjanci ponownie wysiedli z 
radiowozu i udali się w kierunku samo-
chodu, który gonili jego kierowca włączył 
wsteczny bieg i skierował pojazd wprost 
na jednego z policjantów. Ten odskoczył, 
dzięki czemu uniknął ponownego potrą-
cenia. Kierowca mitsubishi ruszył następ-
nie do przodu nadal podejmując próbę 
ucieczki. Policjant użył broni służbowej 
oddając kilka strzałów w kierunku ucie-

kającego pojazdu. Kierowca nie zatrzymał 

jednak pojazdu i odjechał.
Porzucone mitsubishi policjanci ujaw-

nili kilka minut później na jednym z 
parkingów. Pojazd został zabezpieczony. 
Zebrany materiał dowody wskazywał, że 
samochodem kierował znany funkcjona-
riuszom 30-latek. Ten kilka dni później 
został zatrzymany. Marcin B. już usłyszał 
zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej 
i czynnej napaści na funkcjonariusza Po-
licji. Decyzją prokuratora rejonowego w 
Wołominie został też objęty policyjnym 
dozorem. Teraz może mu grozić kara od 
roku do 10 lat pozbawienia wolności.      ts
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W połowie czerwca rozwiązano konkurs plastyczny, którego tematem było lu-
biane przez dzieci Źródełko Markowej Wody, zainstalowane w szkołach podsta-
wowych przez Wodociąg Marecki.  Tym razem spółka przygotowała dla miesz-
kańców  kolejną niespodziankę, czyli konkurs fi lmowy pn. „W poszukiwaniu 
Źródełka Markowej Wody”. 

Będzie można wygrać nie tylko kame-
rę GO PRO, ale i wziąć udział w fi lmie 
promocyjnym.  Nie ma też ograniczeń 
wiekowych, dlatego każdy, kto posiada 
telefon z możliwością nagrywania czy 
aparat fotografi czny może już spróbować 
swoich sił. Wystarczy mieć pomysł na 
pokazanie korzyści z picia wody z kranu, 

czy znaleźć źródełko wody pitnej i go na-
kręcić.  Następnie zgłoszenie wysłać do 
Wodociągu Mareckiego. Konkurs rusza 
w połowie lipca i będzie trwał do połowy 
września!  Śledźcie stronę internetową 
www.wodociagmarecki.pl i profi l  na 
www.facebook.com/wodociagmarecki/, 
by być na bieżąco z informacjami!

Dokończenie tekstu ze str. 1

W roku 2015 dochody miasta wyniosły 
96.611.118 zł (99,77% planu). W stosunku 
do roku 2014 dochody miasta wzrosły o 
7.431.995 zł. Natomiast wydatki zamknę-
ły się kwotą 92.396.965 zł (94,10% pla-
nu), z czego na inwestycje przeznaczono 
10.377.370 zł Największymi ubiegłoroczny-
mi inwestycjami były: budowa ulic Dębo-
wej, Szczyglej, Żwirowej, Ceramicznej, Pia-
skowej, Głowackiego, Rolnej, Katowickiej, 
budowa 137 punktów oświetleniowych, 
modernizacja rowów melioracyjnych, bu-
dowa kompleksu sportowego przy ul. Tu-
rystycznej, modernizacja kuchni i stołówki 
w Szkole Podstawowej Nr 1, Modernizacja 
sal i łazienki w Przedszkolu Miejskim Nr 3, 
budowa placów zabaw przy trzech przed-
szkolach publicznych.

Podczas sesji burmistrz zaznaczył, że 
wiele inwestycji udało się zrealizować dzięki 
zaangażowaniu mieszkańców, wymieniając 
takie zadania jak: budowa Podwórka Nivea, 
zakup mobilnego miasteczka ruchu drogo-
wego, czy projekt EkoMarki fi nansowany 
ze środków Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Następnie radni zapoznali się z pozytyw-
ną opinią Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w Warszawie oraz wnioskiem Komisji 
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolu-
torium. Za podjęciem uchwały w sprawie 
udzielenia burmistrzowi absolutorium za 
2015 rok głosowało 18 radnych, czyli wszy-
scy radni biorący udział w sesji.

- Bardzo serdecznie dziękuję za jed-
nomyślność w głosowaniu i pozytywne 

podsumowanie naszej pracy w 2015 roku. 
Chciałbym podziękować w pierwszej kolej-
ności radnym za ten rok współpracy przy 
niełatwym dokumencie, jakim jest budżet 
miasta Marki. Dziękuję również pracowni-
kom urzędu miasta i wszystkich jednostek 
miejskich, którzy na co dzień realizowali ten 
budżet - powiedział burmistrz Jacek Orych 
podsumowując głosowanie.

Absolutorium to roczna ocena reali-
zacji budżetu miasta przez burmistrza, 
pracowników Urzędu Miasta Marki oraz 
jednostek organizacyjnych miasta. Radni 
oceniają wykonanie założeń budżetowych, 
weryfi kują, czy nie doszło do przekroczenia 
dyscypliny fi nansów publicznych i innych 
uchybień oraz oceniają stopień realizacji 
zaplanowanych w danym roku inwestycji.

O ścieżce rowerowej przebiegającej przez kilka gmin powiatu wołomińskiego 
mówiło się od dawna. Najczęściej w kontekście planów modernizacyjnych drogi 
wojewódzkiej nr 634. Niestety do tej pory nie udało się zmodernizować ani drogi, 
ani też nie powstała ścieżka rowerowa z prawdziwego zdarzenia. Paradoksalnie, 
może i dobrze że nie powstała, bo dzięki temu mógł powstać alternatywny pomysł 
na ścieżkę – wzdłuż torów na odcinku z Tłuszcza do Warszawy Wileńskiej. Wydaje 
się,że to rozwiązanie dużo lepsze niż ścieżka w pasie drogowym drogi wojewódz-
kiej, choćby ze względu na bezpieczeństwo, ale także długość trasy czy dostępność 
terenów pod tę inwestycję.

Akcja społeczna TAK dla ścieżki rowe-
rowej wzdłuż torów od Tłuszcza do War-
szawy Wileńskiej cieszy się dużym zainte-
resowaniem ze strony mieszkańców, do tej 
pory zabrano ok. 7 tys, podpisów. O akcji 
wszystkiego można się dowiedzieć ze stro-
ny www.wzdluzkolei.pl oraz z Facebooka 
(już ponad 5 tys. polubień).

Wszystko zaczęło się od petycji grupy 
mieszkańców:

„My Mieszkańcy powiatu wołomińskie-
go zwracamy się do przedstawicieli PKP , 
władz samorządowych, oraz wszystkich 
ludzi dobrej woli z prośbą, o budowę ścież-
ki rowerowej wzdłuż kolei. Apelujemy o 

porozumienie ponad podziałami i budowę 
ciągu rowerowego lub pieszo- rowerowego 
z Tłuszcza do Warszawy.

Temat budowy ścieżki znany jest opinii 
publicznej nie od dziś. Od zawsze mówiło 
się o jej budowie i zawsze pomysł przecho-
dził bez echa. Chcemy to zmienić. Wierzy-
my, że możemy.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców 
do składania popisów pod petycją. Razem 
wyraźmy poparcie dla tej inwestycji- w 
jedności siła. TAK dla ścieżki rowerowej 
wzdłuż kolei od Tłuszcza do Warszawy. "

ozpoczęto akcję zbierania podpisów, a 
następnie spotkania z kręgami decyzyjny-

mi. 
Na początku tej sprawie zgłosił się do wi-

cestarosty wołomińskiego Adama Łossana 
jeden z pomysłodawców tej inicjatywy – 
Adam Markuszewski, mieszkaniec Kobył-
ki. Odbyło się w tej sprawie także spotkanie 
z PKP, w którym ustalono, iż PKP są jak 
najbardziej zainteresowanie tą inicjatywą, 
jednakże po zakończeniu obecnie trwa-

jących prac modernizacyjnych. Zarząd 
uznał powyższy pomysł za jak najbardziej 
słuszny i postanowił włączyć się w tą inicja-
tywę i koordynować prace z tym związane.

Założenia akcji „ TAK dla ścieżki ro-
werowej wzdłuż torów” zaprezentowana 
na spotkaniu starosty z burmistrzami i 
wójtami powiatu wołomińskiego. Inicja-
tywę poparł starosta Kazimierz Rakow-

ski, zdaniem którego należy zaprosić do 
współpracy gminę Łochów i przekształcić 
to przedsięwzięcie w znacznie większe, po-
nadpowiatowe. Inicjatywę mieszkańców 
pochwaliła także burmistrz Elżbieta Ra-
dwan dodając, że w Wołominie w obecnej 
kadencji projektowane są ścieżki rowero-
we i na te zadania zostały zarezerwowane 
środki w budżecie gminy

Dobre wieści płyną także z PKP, które 
jest całkowicie otwarte na wszelkie propo-
zycje lokalnej społeczności. Jednak te prace 
będą mogły rozpocząć się jedynie po za-
kończeniu wszystkich prac modernizacyj-
nych. - Oczywiście będzie musiał być zło-
żony odpowiedni projekt, który uwzględni 
wszystkie aspekty nowej trasy m.in.: mosty, 
wiadukty czy przepusty oraz fakt, że sporo 
miejsca zajmują już ekrany akustyczne, co 
może spowodować trudności w jej wyty-
czeniu. W przyszłości jednak istnieje na 
pewno duża szansa, że taka ścieżka po-
wstanie, jeżeli zostaną złożone dokładne 
plany, co do przebiegu tej inwestycji – po-
wiedział Adam Markuszewski, jeden z or-
ganizatorów tego przedsięwzięcia.   

MO
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Otwarcie Oddziału Chorób We-

wnętrznych i Nefrologii zakończyło 
ostatni etap strategicznej inwestycji – 
rozbudowy i modernizacji ośrodka ne-
frologiczno-dializacyjnego. Pierwszym 
etapem było otwarcie na początku roku 
2015 wybudowanej od podstaw, jednej 
z najnowocześniejszych w Polsce, Stacji 
Dializ. Obecnie, po kapitalnym remon-
cie, a właściwie po gruntownej moderni-
zacji budynku i pomieszczeń oddano na 
użytek pacjentów nowy oddział o profi lu 
internistyczno-nefrologicznym - Od-
dział Chorób Wewnętrznych i Nefrolo-
gii. Oddział zlokalizowany jest w miejscu 

starej Stacji Dializ, na parterze budynku 
interny i jest bezpośrednio sprzężony z 
nową Stacją. Zaprojektowany jest w spo-
sób mający zapewnić pacjentom wysoki 
standard pobytu, a personelowi – nowo-
czesne i ergonomiczne warunki pracy. 
Oddział będzie dysponował 19 łóżkami 
rozmieszczonymi w salach maksymalnie 
dwuosobowych, posiadających oddziel-
ne węzły sanitarne. Ponadto oddział bę-
dzie posiadał, niezależne od Stacji Dializ, 
dwa stanowiska umożliwiające wykony-
wanie pilnych zabiegów hemodializ u 
pacjentów w stanie zagrożenia życia. 

Oddanie do użytku nowego od-
działu internistyczno-nefrologicznego 
wieńczy wieloletni proces inwestycyjny, 
którego nadrzędnym celem było stwo-
rzenie kompleksowego systemu opieki 
nad pacjentami z chorobami nerek. W 
ostatnim czasie ośrodek nefrologiczny 
uzyskał pozytywną opinię konsultanta 
wojewódzkiego w dziedzinie nefrologii 
- jako jednostka starająca się o możli-
wość kształcenia lekarzy w tej dziedzinie 
medycyny. Oczekujemy na decyzję w tej 
sprawie, która niebawem ma zostać pod-
jęta przez Centrum Medyczne Kształce-
nia Podyplomowego. AB

24 czerwca podczas konferencji prasowej burmistrz Radzymina Krzysztof Cha-
ciński, burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan i starosta wołomiński Kazimierz 
Rakowski poinformowali o podpisaniu wspólnego stanowiska z partnerami 
społecznymi w sprawie budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 635, 
łączącego Wołomin z trasą S8. Porozumienie podkreśla wspólne cele wszystkich 
zainteresowanych stron oraz ich wolę w dążeniu do podnoszeniu komfortu życia 
mieszkańców i skutecznego rozwiązania problemów związanych infrastrukturą 
drogową na terenie miejscowości Nowy Janków. Jednocześnie samorządy zobo-
wiązały się do inwestycji w rozwój istniejącej infrastruktury drogowej w Nowym 
Jankowie i Czarnej.

We wspólnym stanowisku podkreślo-
no, że priorytetem wszystkich zaintere-
sowanych stron było i jest podnoszenie 
komfortu życia mieszkańców Nowego 
Jankowa, Gminy Radzymin i Powiatu 
Wołomińskiego. Zgoda co do wspólnych 
celów umożliwiła wypracowanie porozu-
mienia i partnerską rozmowę. Uzgodnio-
no dalsze partnerskie zasady współpracy 

pomiędzy samorządami, organizacjami 
społecznymi i mieszkańcami, przy czym 
władze samorządowe zobowiązały się do 
konsultowania kluczowych kwestii, zwią-
zanych z rozwojem Nowego Jankowa, 
ze stroną społeczną i do zapraszania na 
spotkania organizacyjne. Pod porozumie-
niem podpisali się przedstawiciele władz 
samorządowych oraz partnerzy społecz-

ni, działający w ramach Towarzystwa na 
Rzecz Środowiska.

Budowa drogi wojewódzkiej 635 w pla-
nowanym obecnie przebiegu od miejsco-
wości Czarna do węzła Wołomin na trasie 
S8 sprzyja wspólnym celom w zakresie 
komfortu życia mieszkańców. Strony zgo-

dziły się, że budowa pozwoli uniknąć wie-
lu problemów dla mieszkańców Nowego 
Jankowa, które wystąpiłyby, gdyby ruch 
pojazdów odbywał się przez miejscowość, 
a nie nową drogą 635. W związku z tym 
partnerzy społeczni zobowiązali się do dą-
żenia do wybudowania drogi 635 poprzez 
wycofanie wszelkich skarg i odwołań w 

toczących się postępowaniach administra-
cyjnych, dotyczących drogi 635.

Równolegle samorządy zobowiązał się 
do poprawy istniejącej infrastruktury dro-
gowej w Nowym Jankowie i w Czarnej, w 
tym do wykonania chodnika w Nowym 
Jankowie, a także nakładek asfaltowych 
w Nowym Jankowie i w ulicy Gościniec, 
biegnącej przez Nowy Janków i Czarną. 
Gmina Radzymin zobowiązała się rów-
nież do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego w 
Nowym Jankowie. Czas przygotowania i 
realizacji tych inwestycji, podnoszących 
komfort życia mieszkańców Nowego Jan-
kowa, jest przewidywany na okres 2-3 lat, 
tak aby samorządy mogły podjąć i wdro-
żyć odpowiednie decyzje budżetowe i or-
ganizacyjne.

Marki

28 czerwca w ratuszu otwarto oferty na realizację zadania „Zaprojektowanie, rozbudowa i sfi nansowanie inwestycji doty-
czącej Szkoły Podstawowej Nr 1". W drugim etapie przetargu, ogłoszonego w grudniu ubiegłego roku, na zaprojektowanie i 
rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach wpłynęły dwie oferty. O godz. 12:30 w obec-
ności burmistrza Jacka Orycha oraz przedstawicieli oferentów otworzono koperty i odczytano oferty.

W drugim etapie oferty złożyły dwie 
fi rmy: DORBUD S.A. oraz ERBUD 
S.A. Rozbieżność cenowa nie jest duża. 
Pierwsza z fi rm zaproponowała ok.16,9 
mln zł, druga z kolei ok. 16,2 mln zł. 
Firma DORBUD zobowiązała się do 
wykonania zadania w okresie 16 miesię-
cy, natomiast fi rma ERBUD w 14 m-cy. 
Obydwie fi rmy deklarują udzielenie 
gwarancji na wykonane roboty na 5 lat. 

Oferty są obecnie analizowane pod 
kątem spełnienia wymogów formalnych.

Rozbudowa szkoły polegać będzie na 
wybudowaniu części dydaktycznej dla 
500 uczniów, w której zlokalizowane 
zostaną klasy nauczania początkowego 

oraz części sportowej z nową salą gim-
nastyczną o wysokości 7 metrów. Doko-
nana zostanie także wymiana instalacji 
elektrycznej w istniejącym budynku i 
przeprowadzony remont pomieszczeń.

W nowej części dydaktycznej mieścić 
się będzie 9 sal lekcyjnych, 4 świetlice, 
sanitariaty, szatnia oraz sala do ćwiczeń 
gimnastycznych. Wybudowane zostaną 
także pomieszczenia dla biblioteki szkol-
nej, która zostanie przeniesiona z obec-
nej lokalizacji na korytarzu na 3 piętrze. 
W ramach budowy nowego skrzydła 
zaprojektowana zostanie winda, która 
będzie obsługiwała zarówno nową, jak 
i istniejącą część szkoły.  Pozwoli to na 
łatwiejsze poruszanie się po szkole oso-

bom o utrudnionej mobilności.
- Szkoła ta obecnie jest bardzo mocno 

przepełniona. Już w zeszłym roku zosta-
ły podjęte działania, aby ją rozbudować. 
Początkowo chcieliśmy szkołę rozbu-
dować jedynie o część dydaktyczną, a 
dopiero w drugim etapie miała powstać 
sala gimnastyczna.

Jednak po analizie kosztów doszliśmy 
do wniosku, że wykonanie komplekso-
wej rozbudowy będzie korzystniejsze. 
Oprócz nowych budynków wykonamy 
także  gruntowny remont starej czę-
ści szkoły – informuje burmistrz Jacek 
Orych.

red.
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mieniła przykłady z twórczości Szpo-
tańskiego, w której pisarz przywoływał 
postaci związane z Kobyłką i sąsiednimi 
miejscowościami – np. gen. Franciszka 
Żymirskiego i Andrzeja Skorupkę, stry-
jecznego dziadka ks. Ignacego Skorupki 

oraz nazwy miejscowości, m.in.: Ząbki, 
Radzymin i Marki.

W czasie uroczystości przewodniczą-
ca Rady Miasta Kobyłka Ewa Jaźwińska, 
burmistrz Robert Roguski oraz Maria 
Balicka dokonali odsłonięcia tablicy 
pamiątkowej poświęconej Stanisławo-
wi Szpotańskiemu. Stanie ona na ulicy, 
której pisarz jest patronem. Na tablicy 
znalazła się treść:

Stanisław Ryszard Szpotański (Such-
cice, 9 czerwca 1880 – Kobyłka, 17 
kwietnia 1936) – historyk, pisarz, pu-
blicysta, polityk. Wychował się w ro-
dzinie o tradycjach patriotycznych. Był 
najstarszym dzieckiem Teofi la i Marii z 

Podczaskich. Zafascynowany historią, 
zwłaszcza dziejami Ojczyzny epoki ro-
mantyzmu. Autor monografi i: „Adam 
Mickiewicz i jego epoka”, „Andrzej To-
wiański, jego życie i nauka”. Wraz ze 
Stefanem Żeromskim zaangażowany 
w ratowanie zbiorów Muzeum Naro-
dowego Polskiego w Rapperswilu. W 
czasie I wojny światowej przebywał we 
Francji. Działał tam na rzecz odbudo-
wy państwa polskiego. Zawodowy dy-
plomata: wicedyrektor i dyrektor Biura 
Prasowego Poselstwa Rzeczypospolitej 
Polskiej w Paryżu. W 1925 r. wrócił na 
stałe do Polski. Zamieszkał w Między-
lesiu pod Tłuszczem. Trzy lata później 
osiadł w Kobyłce (Sosnówka), gdzie 
tworzył do końca życia. Publikował w 
„Kurierze Warszawskim”, m.in.: felie-
tony „Wędrówki po dzisiejszej Polsce”, 
cykl szkiców biografi cznych „Ludzie 
listopadowi” (1931) i „Ludzie stycz-
niowi” (1933). Napisał 5 dramatów i 
11 powieści. Dorobek pisarza zamyka 
gawęda szlachecka „Czerwone maki” 
(1936). Pochowany na kobyłkowskim 
Starym Cmentarzu (kwatera B5). Na 
płycie nagrobnej wyryto słowa: „Żył i 
pisał dla Polski”.
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Ubiegły rok to ok. 500 przypadków unieruchomienia pompowni sieciowych z powodu wyrzucania do toalety niepożądanych 
przedmiotów. Ostatnio piłka zablokowała pracę pompy na kilka godzin. Sprawdź, jak uniknąć śmierdzącej niespodzianki. 

Mieszkańcy Marek zgłaszają do Wo-
dociągu Mareckiego przypadki zatkania 
kanalizacji, czy zalania piwnicy ścieka-
mi. W większości to wynik wrzucania 
przeróżnych rzeczy do toalety, czasem 
nawet nie przez samych poszkodowa-
nych. Zdarza się, że ekipa eksploatacyjna 
Wodociągu Mareckiego otrzymuje na-
wet kilka zgłoszeń awarii dziennie. Sedes 
to nie kosz na śmieci, dlatego apelujemy 
o właściwe korzystanie z kanalizacji.

Czego nie należy wrzucać do toalety:
• nawilżających chusteczek, materiałów 

opatrunkowych i wszystkich rzeczy, 
które nie mogą rozpuścić się w wo-
dzie, 

• pończoch, rękawiczek gumowych, 
szmat i innych części garderoby, które 
blokując wirnik w pompie, uniemoż-
liwiają przepływ ścieków, 

• materiałów budowlanych, ponieważ 
zalegają one w przewodach kanaliza-

Piłka w wielkości piłki tenisowej jako przyczyna awarii przepom-
powni przydomowej przy ul. Szkolnej.

cyjnych i są trudne do usunięcia, 
• igieł, narzędzi ostrych, które mogą 

wyrządzić szkody w sieci, a także oka-
leczyć pracowników podczas usuwa-
nia usterki, 

• lekarstw,  farb, chemikaliów zawierają-
cych szkodliwe substancje chemiczne,

• tłuszczów i olejów, które przyklejają 
się do ścian, 

• pieluch, podpasek i innych środków 
higienicznych.
Wodociąg Marecki Sp. z o.o. obecnie 

eksploatuje ok.190 km sieci kanaliza-
cyjnej. Należy korzystać ze wspólnego 

dobra we właściwy sposób, aby uniknąć 

przykrych niespodzianek i dodatkowych 

kosztów. Niech w każdym domu panuje 

dobry zwyczaj, nie zatykaj!

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

Jubileusz 90-lecia Miejskiego Klubu Sportowego Wicher Kobyłka i upamięt-
nienie Stanisława Szpotańskiego to główne punkty ostatniej sesji Rady Miasta 
Kobyłka. Podczas uroczystości otwarcia Dni Kobyłki dokonał Burmistrz Miasta 
Robert Roguski.

MKS Wicher Kobyłka – 90 lat historii
Dzieje klubu, najważniejsze postaci z 

nim związane oraz charakterystykę sek-
cji sportowych przedstawił Artur Rola, 
prezes MKS Wicher Kobyłka. Ojcami 
założycielami Wichru byli: Saturnin 
Czarzasty, Jan Siwek, Cezary Zadora i 
Teodor Zagańczyk. Początkowo funk-
cjonował jako Promień Kobyłka, od 
1932 roku aż do 1963 wielokrotnie zmie-
niał nazwę (Kobyłkowski Klub Sporto-
wy,  KS Płomień, KS Z.Z. Kolejarz, KS 
Związkowiec, Międzyzakładowy Klub 
Sportowy Wicher). W pierwszych la-
tach działały w nim sekcje: piłki nożnej, 
siatkówki, koszykówki i łucznictwa. W 
latach pięćdziesiątych i osiemdziesiątych 
rozwijała się lekkoatletyka. Obecnie ist-
niejące sekcje to piłka nożna, siatkówka, 
kickboxing, kulturystyka i trójbój siłowy.

Podczas sesji przewodnicząca Rady 
Miasta Kobyłka Ewa Jaźwińska oraz 
burmistrz Robert Roguski wręczyli po-
dziękowania dwóm zasłużonym działa-
czom klubu – prezesowi Arturowi Roli 
i Janowi Wojtłowskiemu. Ponadto jako 

prezent z okazji 90-lecia istnienia MKS 
Wicher Kobyłka otrzymał 9 tys. zł.

Stanisław Szpotański – upamiętnie-
nie postaci

Związki pisarza Stanisława Szpotań-
skiego z ziemią wołomińską omówiła 
Maria Balicka, honorowa obywatelka 
Kobyłki.  Prelegentka wyjaśniła dlacze-
go Szpotański postanowił osiedlić się 
w Kobyłce. W trakcie wystąpienia wy-
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dziej skomplikowanym w Polsce podat-
kiem, a w konsekwencji wszelkie próby 
jego uproszczenia należy ocenić pozytyw-
nie. Udostępnienie większości podatni-
ków możliwości opłacania VAT w formie 
uproszczonej byłoby zatem zmianą, jak 
najbardziej korzystną dla podatników, jak 
i kancelarii podatkowych ich obsługują-
cych.

Także podwyższenie limitu tzw. zwol-
nienia podmiotowego do 200 000 zł będzie 
dla podatników korzystne, gdyż jeszcze 
większa liczba podatników będzie miała 
możliwość rezygnacji z opłacania VAT. W 
przypadku wątpliwości najrozsądniej jest 
skonsultować się z kancelarią doradztwa 
podatkowego, aby uchronić się przed po-
pełnieniem błędu.

Powyższe zmiany wymagają uzyskania 
derogacji od ogólnych zasad VAT ze strony 
Komisji Europejskiej. Zdaniem MF odpo-
wiadają one art. 395 dyrektywy VAT, na 
podstawie którego kraj członkowski może 
uzyskać odstępstwo od stosowania ogól-
nych reguł dyrektywy.

Kancelaria 
Podatkowa Skłodowscy

http://www.sklodowscy.pl/aktualnosci/
warto-wiedziec/planowane-zmiany-limi-

tu-zwolnienia-podmiotowego

Francji wynosi od 82 200 do 32 900 euro (w 
zależności od rodzaju działalności),w Irlan-
dii 75 000 lub 37 500 euro rocznie.

Status podatnika VAT wiąże się z ko-
niecznością prowadzenia rozliczeń, które 
dla wielu podatników mogą być uciążliwe, 
dlatego najlepszym rozwiązaniem wydaje 
się skorzystanie z usług kancelarii podat-
kowej. MF rozważa wprowadzenie dla 
podatników uproszczonej, ryczałtowej for-
my opodatkowania (ryczałt kwotowy lub 
procentowy od obrotu). Pod warunkiem, 
że ich łączny przychód w poprzednim roku 
podatkowym nie przekroczył 200 000 zł. 

Podatek od towarów i usług jest najbar-
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Katarzyna 
Orzoł

Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że jest planowane podwyższenie limitu 
zwolnienia podmiotowego do 200 000 zł oraz wprowadzenie rozliczenia ryczałto-
wego dla podatników VAT od 2017 roku.

Jak wynika z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, 
zwalnia się od podatku sprzedaż dokony-
waną przez podatników, u których wartość 
sprzedaży nie przekroczyła łącznie w po-
przednim roku podatkowym kwoty 150 
000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się 
kwoty podatku. 

Aby Polska mogła korzystać z w/w zwol-
nienia musiała wystąpić z wnioskiem do 
Rady Unii Europejskiej o upoważnienie 
dotyczące dalszego przedłużenia (do końca 
2018 r.) środka stanowiącego odstępstwo 
od art. 287 pkt. 14 dyrektywy 2006/112/
WE w celu dalszego stosowania zwolnienia 
z podatku VAT w odniesieniu do podat-
ników, których roczny obrót nie przekra-

cza równowartości 30 000 euro w walucie 
krajowej, zgodnie z kursem wymiany obo-
wiązującym w dniu przystąpienia do Unii 
Europejskiej.

14-tego lipca 2015 r. Rada Unii Eu-
ropejskiej podjęła decyzję wykonawczą 
2015/1173 zmieniającą decyzję 2009/790/
WE upoważniającą Polskę do stosowania 
środka stanowiącego odstępstwo od art. 
287 dyrektywy do 31 grudnia 2018 r.

Z przeprowadzonej przez resort fi nan-
sów analizy wynika, że przedsiębiorcy o 
przychodach do 150 000 zł rocznie stano-
wią aż ok. 51% liczby podatników VAT (ok. 
880 tysięcy), ale generują jedynie 0,84% 
łącznego obrotu podatników VAT, czyli ok. 
121 mln zł z tytułu podatku VAT (dane za 
2014 r.), dlatego Ministerstwo Finansów 
(MF) rozważa podniesienie progu podlega-
nia podatkowi VAT z obecnych 150 000 zł 
do 200 000 zł. W krajach UE limit zwolnie-
nia kształtuje się na różnym poziomie. We 

Po zaistnieniu wypadku drogowego policja i prokuratura podejmują swoje działa-
nia z urzędu, tzn. bez wniosku poszkodowanej rodziny. Rusza klasyczne postępowa-
nie przygotowawcze, którego celem jest m.in.: ustalenie, czy został popełniony czyn 
zabroniony i czy stanowi on przestępstwo, wyjaśnienie okoliczności sprawy, zebranie, 
zabezpieczenie i utrwalenie dowodów w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zasad-
ności wniesienia aktu oskarżenia. Postępowanie to kończy się najczęściej wniesieniem 
do sądu aktu oskarżenia przeciwko sprawcy wypadku. Wielu sprawców licząc na niższy 
wymiar kary, podejmuje współpracę z prokuratorem i dobrowolnie poddaje się karze. 
Jednoznaczne uznanie winy sprawcy jest też istotne dla poszkodowanej rodziny, w kon-
tekście późniejszych starań o odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeń. 

Warto wspomnieć, że choć postępo-
wanie karne toczy się w takim przypadku 
z urzędu, to poszkodowana rodzina może 
przystąpić do niego obok prokuratora w 
charakterze oskarżyciela posiłkowego. 
Może ustanowić w tym zakresie swojego 
pełnomocnika. Dzięki temu zyskuje sze-
reg uprawnień, których nie posiada, jeżeli 
nie uczestniczy aktywnie w postępowa-
niu karnym. 

Postępowanie odszkodowawcze przed 
ubezpieczycielem toczy z wniosku naj-

bliższej rodziny. Rozpoczyna się ono 
w chwili zawiadomienia towarzystwa 
ubezpieczeń o szkodzie (czyli w tym 
przypadku o śmierci osoby najbliższej). 
Postępowanie to prowadzone jest przez 
zakład ubezpieczeń z tej racji, że na mocy 
obowiązkowej umowy ubezpieczenia po-
siadaczy pojazdów mechanicznych, od-
powiedzialność za śmiertelne potrącenie 
pieszego jest co do zasady przenoszona ze 
sprawcy na zakład ubezpieczeń. Na eta-
pie tego postępowania najbliższa rodzina 
może uzyskać przede wszystkim zwrot 
kosztów leczenia, zwrot kosztów pogrze-
bu, rentę, odszkodowanie za znaczne po-

Dariusz P. Kała
prawnik, doktorant prawa

To jak się odżywiamy nie powinno być zależne od pory roku, ale faktem jest, że 
latem mamy większy zapał do zmian, a sama natura bardzo nam w tym pomaga.

Co pomaga nam w odchudzaniu?
Dietetyk Naturhouse Iwona Michalak 

wymienia:
1. Kiedy jest ciepło mamy mniejszy apetyt, 

więc łatwiej jest nam wytrwać w swoich 
postanowieniach.

2. Nasz metabolizm działa latem na wyż-
szych niż zimą obrotach, mamy więc 
mniejszą tendencję do gromadzenia 
tłuszczu w organizmie, a co za tym idzie 
łatwiej jest pozbyć się nadmiarów 
tkanki tłuszczowej już zgromadzonej.

3. Spędzamy zdecydowanie więcej czasu 
na świeżym powietrzu, chętniej podej-
mujemy aktywność fi zyczną, chociaż-
by poprzez spacer, rower czy pływanie. 
Latem jest nam łatwiej zagospodarować 
wolny czas i zamiast siedzieć przed te-
lewizorem zajadając słodkości, mamy 
wiele alternatyw na aktywne spędzenie 
czasu poza domem.

4. Natura przychodzi nam z pomocą, jeżeli 
chodzi o komponowanie zdrowych i 
dietetycznych posiłków. Podstawę zdro-
wej zbilansowanej diety stanowią mię-
dzy innymi świeże warzywa i owoce, a 
dostępność i różnorodność produktów 
polecanych podczas odchudzania jest 
najlepsza właśnie latem.

5. Podczas zimowych miesięcy nie tylko 
chętniej sięgamy po bardziej kaloryczne, 
tłuste potrawy, ale też ciepłe napoje ta-
kie jak herbata, kawa czy kakao. Latem 
bardziej intuicyjnie wybieramy wodę, 
która najlepiej nawadnia nasz organizm 
i bardzo pomaga w utracie masy ciała. 
Musimy pamiętać jednak, że w upalne 
dni nasze zapotrzebowanie na wodę 
jest zdecydowanie większe, dlatego też 
musimy dbać o odpowiednią jej podaż. 
Przez dodatek mięty, cytryny czy wyci-
śniętego soku z pomarańczy smak wody 
zdecydowanie się poprawi, co może być 

cenną wskazówką dla osób, którzy mają 
problem z wypijaniem odpowiedniej ilo-
ści wody w ciągu dnia.
Wybieraj to co najlepsze
Sklepy i targi obfi tują w warzywa i owo-

ce sezonowe najbardziej wartościowe pod 
kątem składników odżywczych w tym 
okresie. Pomidory, ogórki, sałaty, brokuły, 
papryka czy rzodkiewki to tylko niektóre 
z warzyw, które powinny królować na na-
szych stołach. Jednak uważajmy na owoce 
- nie wszystkie sprzyjają szczupłej sylwet-
ce. Wśród nich najlepsze są te o niższej 
zawartości cukru, czyli truskawki, maliny, 
porzeczki, arbuzy, brzoskwinie czy agrest. 
Unikajmy czereśni, winogron czy bananów, 
które są bardziej kaloryczne.

Szukaj zdrowych zamienników
Jeśli mamy skłonność do jedzenia więk-

szych ilości słodyczy, dobrą alternatywą 
będą desery owocowe na bazie jogurtu czy 
uwielbiane przez nas koktajle owocowe. 
Owoce w takiej wersji powinniśmy spo-
żywać między głównymi posiłkami w ra-
mach drugiego śniadania i podwieczorku, 
ale również mogą one stanowić smaczną 
i odżywczą formę deseru po niedzielnym 
obiedzie czy podczas spotkania ze znajo-
mymi. Jeśli lubimy lody, dobrym rozwiąza-
niem są sorbety owocowe np. ze świeżych 
truskawek czy malin, które możemy z ła-
twością zrobić w domu bez obawy o efekty 
odchudzania

Zacznij odchudzanie od dziś
Nie przekładaj decyzji o odchudzaniu 

na później. Zmień nawyki żywieniowy już 
teraz, a pod koniec wakacji będziesz mogła/
mógł pochwalić się szczuplejszą sylwetką. 
Jeśli brak Ci motywacji, skorzystaj z facho-
wej pomocy dietetyka. Dzięki wsparciu 
specjalisty nauczysz się prawidłowo kom-
ponować posiłki, szybciej odczujesz spadek 
kilogramów i unikniesz efektu jo-jo.

Centrum Dietetyczne Naturhouse w Ząbkach, 
ul. Orla 8  lok. 69 (obok Poczty Polskiej)

tel. 604-110-153 Godziny otwarcia: 
Pon, Wt: 12:00-20:00, 
Śr: 10:00-18:00, Czw, 

Pt: 8:00-16:00

gorszenie sytuacji życiowej oraz zadość-
uczynienie za doznaną krzywdę. 

Niestety niechlubną praktyką towa-
rzystw ubezpieczeniowych jest wypła-
canie zaniżonych świadczeń fi nanso-
wych przysługujących poszkodowanej 
rodzinie. Na takie praktyki wskazują 
dane statystyczne oraz kwoty uzyski-
wane przez rodziny w procesach sądo-
wych. Wiele osób będąc w traumie po 
stracie osoby najbliższej nie ma w sobie 
dodatkowej siły, aby „szarpać” się z za-
kładem ubezpieczeń.

Postępowanie odszkodowawcze przed 
sądem jest inicjowane przez poszkodo-
waną rodzinę, która uważa, że wypłacone 
świadczenia majątkowe przez towarzystwo 
ubezpieczeń są zaniżone i nie odpowiadają 
poniesionym przez nich szkodom. Pozwa-
nym jest towarzystwo ubezpieczeniowe. 
Wytoczenie tego postępowania nie jest obo-
wiązkowe i jednocześnie nikt tego nie zrobi 
za osoby zainteresowane. Procesowanie się 
z ubezpieczycielem być może odwleka uzy-
skanie końcowego odszkodowania, ale nie-
rzadko rodzina w takim procesie uzyskuje 
kilkukrotnie wyższe odszkodowanie, od 
tego wypłaconego przez ubezpieczyciela. 

Kancelaria Prawna „LexKała”
Ul. Młodzieżowa 1 lok. 2A

05-220 Zielonka
Tel. 695-424-678 www.lexkala.pl
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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

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

Dokończenie tekstu ze str. 1

Od godziny 18.00 Park im. Szuberta w 
Ząbkach zaczął wypełniać się publiczno-
ścią. Na scenie trwały ostatnie próby tech-
niczne oraz próby mikrofonowe i taneczne 
dojeżdżających artystów.

Kilka minut po 20.00 rozległ się sygnał 
Festiwalu  i  Ewa Tułacz wraz dyrekto-
rem artystycznym Markiem Wysockim 
a także tancerzami formacji „Shock Dan-
ce” wprowadzili nas w świat magicznej  i 
zaczarowanej krainy musicali. Na zapro-
szenie prowadzących II Festiwal Piosenki 
Musicalowej im. George’a Gershwina o 
statuetkę „Funny Face” otworzył osobiście 
burmistrz miasta Ząbki Robert Perkowski, 
życząc fi nalistom sukcesów, a zgromadzo-
nej widowni  niezapomnianych wrażeń. 
Przed publicznością zaprezentowało się 
ośmioro uczestników  oraz wystąpiły 
gwiazdy polskich scen muzycznych: Da-
riusz Kordek, oczywiście w musicalowym 
repertuarze, stepujący tancerze studia Ta-
p&Jazz Dance Jiriny Nowakowskiej, któ-
re obchodziło właśnie 25 lat działalności 
artystycznej oraz Mieczysław Szcześniak 
zdobywca tegorocznej „Złotej Płyty” w 
piosenkach „Nierówni”, „Spoza nas” i „So-
meday” z musicalu „Dzwonnik z Notre 
Dame”.  Każda z piosenek artysty wywo-
ływała gorący aplauz, a ostatnia, podczas 
której pojawili się przedstawiciele Grupy 
DSF z pochodniami  oraz wszyscy wy-
konawcy, stworzyła niepowtarzalny obraz 
sceniczny.  

Werdykt jury był okazją do niesamowi-
tych emocji:

Wyróżnienie Sekcji Estrady Zarządu 
Głównego Związku Artystów Scen Pol-
skich za najciekawszą interpretację pio-
senki musicalowej otrzymała Magdalena 
Lis  z Warszawy za piosenkę „I Got Rhy-

thm” z musicalu „Girl Crazy” Nagrodę 
wręczył zastępca burmistrza Ząbek Artur 
Murawski, a upominek od Centrum Han-
dlowego M1 w Markach, jakim był bon o 
wartości 800 zł przekazał Jakub Jarczew-
ski – Zastępca Dyrektora Regionalnego 
Metro Properties - Centrum Handlowego 
M1-Marki.

Wyróżnienie za największą indywidu-
alność Festiwalu otrzymała Natalia Ogó-
rek również z Warszawy za piosenkę „I 
Love You Porgy” z musicalu „Porgy and 
Bess”. Nagrodę wręczył rektor Wyższej 
Szkoły Współpracy Międzynarodowej 
i Regionalnej im. Zygmunta Glogera w 
Wołominie prof. Janusz Kowalski. Nagro-
dą były bezpłatne trzy letnie studia na do-
wolnym kierunku fi lologicznym.

Decyzją Kapituły III miejsce otrzymała 
Aurelia Krząkała aktorka teatru Akt-em 
za piosenkę „I Dreamed I Dream” z mu-
sicalu „Nędznicy”.  Czek na kwotę 1500 
zł wręczył Janusz Czarnogórski, prezes 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunal-
nej w Ząbkach wraz z burmistrzem miasta 
Ząbki Robertem Perkowskim, a karnet o 
wartości tysiąca złotych do korzystania z 
pływalni w Miejskim Centrum Sportu w 
Ząbkach przekazał prezes Mariusz Ryciak.

II miejsce zdobyła Eve Light z Rzeszo-
wa. Czek na kwotę 3000 zł ufundowaną 
przez Grupę DSF  wręczył zastępca pre-
zesa Jarosław Misztal wraz z burmistrzem 
Ząbek Robertem Perkowskim, a karnet o 
wartości tysiąca złotych do korzystania z 
pływalni w Miejskim Centrum Sportu w 
Ząbkach przekazał prezes Mariusz Ryciak.

I miejsce - Grand Prix Festiwalu, czyli 
statuetkę „Funny Face” podczas II Ogól-
nopolskiego Festiwalu Piosenki Musicalo-
wej im. George’a Gershwina Kapituła pod 

Dokończenie tekstu ze str. 1

W uzasadnieniach do zawiadomień 
poinformowano prokuraturę m.in. 
o licznych skargach mieszkańców na 
uciążliwy zapach, wydobywający się z 
wyrobisk, o podejrzeniu zwożenia na 
tereny wyrobisk odpadów, nieprzezna-

czonych do wykorzystania w proce-
sie rekultywacji, a także o procederze 
wypompowywania wody z zagłębień, 
znajdujących się na rekultywowanych 
terenach.

Jednocześnie 4 lipca na terenie wy-
robiska w Zawadach rozpoczęły się od-
wierty, mające na celu ustalenie obszaru 
i ilości składowania niedozwolonych od-
padów. Odwierty będą kontynuowane w 
najbliższych dniach. AB

przewodnictwem Jana Szurmieja posta-
nowiła przyznać Michałowi Kaczmarko-
wi za wykonanie piosenki „Beauty And 
the Beast”  z musicalu “Beauty and the 
Beast”. Statuetkę wręczył Robert Perkow-
ski- burmistrz Ząbek, czek na kwotę 5000 
zł przekazali Państwo Bożena i Marek 
Machowicz - właściciele fi rmy „Macho-
wicz-Budownictwo”, fundatorzy nagrody, 
a karnet  o wartości tysiąca złotych do ko-
rzystania z pływalni w Miejskim Centrum 
Sportu w Ząbkach wręczył prezes Mariusz 
Ryciak.

Festiwal zakończył Michał Kaczmarek 
nagrodzoną piosenką „Beauty and the Be-
ast” w towarzystwie pozostałych uczestni-
ków, artystów i fundatorów nagród.

Łzom szczęścia i podziękowaniom nie 
było końca. Świadczą o tym chociażby pły-
nące nadal wpisy uczestników i publiczno-
ści na portalach społecznościowych oraz 
niezliczona liczba fotografi i.  To wielka 
sprawa, że podwarszawskie Ząbki stały się 
kolebką światowego musicalu.

Organizatorami wydarzenia byli: Mia-
sto Ząbki, Miejski Ośrodek Kultury w 
Ząbkach oraz Wyższa Szkoła Współpracy 
Międzynarodowej i Regionalnej m. Zyg-
munta Glogera w Wołominie. Patronat 

Tłuszcz
W niedzielę, 3 lipca br., Pałac w Chrzęsnem ponownie rozbrzmiał muzyką. Tym 

razem w pałacowej sali koncertowej swoje talenty zaprezentowali młodzi artyści. 

Jako pierwsza wystąpiła Anna Szysz-
ko, uczennica IV klasy Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego w Urlach oraz Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I st. nr. 2 im. 
F. Chopina w Warszawie. Anna zagrała 
na fortepianie utwory: C. Czerny – Etiuda 
C-dur op. 139 nr. 61, L. v. Beethoven – So-
natina F-dur cz. II Rondo oraz A. Diabelli 
– op. 151 nr. 1 cz. II i III Sonatina G-dur 

Scherzo. Następnie, również na fortepia-
nie, wystąpiła Noemi Domańska, uczen-
nica V klasy Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Urlach oraz Państwowej Szkoły 
Muzycznej I st. Im. H. Wieniawskiego. 
Podczas występu Noemi, publiczność 
usłyszała utwory: J. S. Bach – Bourree, J. 
A. Benda – Sonatina a-moll cz. I, K. Soro-
kin – Wieczór Zimowy. 

Kolejnym wykonawcą była Katarzyna 
Stolarska, uczennica III klasy Gimnazjum 
im. A. Zamoyskiego w Jadowie, która na 
skrzypcach zaprezentowała utwory: „Ga-
votte” w kompozycji F. J. Gossec`a oraz 
„Mamo, ja nie chce za mąż” zespołu Bra-
thanki. 

Na zakończenie Koncertu Młodych 
Talentów wystąpiło w duecie rodzeń-
stwo, Elżbieta i Kamil Tokarscy. Partie na 
skrzypce zagrała Elżbieta Tokarska, absol-
wentka Szkoły Muzycznej im. A. Rubin-
steina w Bydgoszczy, Akademii Muzycz-
nej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy 
oraz Columbus State University Schwob 
School of Music. Elżbieta jest laureatką 
licznych konkursów skrzypcowych, kon-
certuje w wielu krajach m.in.: w Polsce, 
Japonii i USA, jako solistka oraz we współ-
pracy z prestiżowymi orkiestrami. Na for-
tepianie zagrał, Kamil Tokarski, absolwent 
Szkoły Muzycznej im. A. Rubinsteina 
w Bydgoszczy, Akademii Muzycznej w 
Łodzi oraz University of Wisconsin-Mil-
waukee, Peck School of the Arts. Obecnie 
Kamil jest doktorantem w Ball State Uni-

versity w stanie Indiana oraz zdobywcą 
licznych wyróżnień i nagród. Kamil rów-
nież koncertuję w wielu krajach m.in.: w 
Szwajcarii, Japonii i USA. Rodzeństwo 
podczas koncertu w Pałacu zaprezento-
wało utwory: H. Wieniawski - Dwa ma-
zurki charakterystyczne Op. 19 Dudziarz, 
Obertas, Souvenir de Posen (Pamiątka z 
Poznania) Op.3, Fantazja Orientalna - Po-
lonez Brillante D-dur Op.4. 

Występ Elżbiety i Kamila Tokarskich 
został nagrodzony przez, około osiem-
dziesięcioosobową, widownię owacją na 

stojąco. Na koniec prowadzący koncert, 
radni powiatowi Magdalena Suchenek 
oraz Andrzej Zbyszyński, zaprosili na 
scenę wszystkich wykonawców tego wie-
czoru i wręczyli kosze ze słodyczami oraz 
kwiaty, a także zaprosili do pamiątkowego 
zdjęcia. 

Wszystkim artystom gratulujemy 
wspaniałych występów i życzymy kolej-
nych sukcesów. Dziękujemy wszystkim 
przybyłym na Koncert Młodych Talen-
tów i zapraszamy ponownie do Pałacu w 
Chrzęsnem.

honorowy objęli Marszałek Wojewódz-
twa Mazowieckiego oraz Sekcja Estrady 
Związku Artystów Scen Polskich. Promo-
cję zapewnili: Telewizja Polska S.A, Radio 
FaMa, Radio Ząbki, tygodnik „Życie Po-
wiatu na Mazowszu”, gazeta samorządowa 
„Co słychać ?” i „Kurier Wyszkowski”.

Sponsorami-mecenasami kultury i 
sztuki, którym serdecznie dziękujemy za 
wsparcie byli: Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o, 
Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy „Le-
śna Góra” w Kamieńczyku, Firma Kadi-
mex, Drukarnia „Benedysiuk”, Miejskie 
Centrum Sportu w Ząbkach, Centrum 
Handlowe M 1 – Marki, Nadleśnictwo 
„Drewnica”, Hurtownia  REAL Janusz 
Krajewski, Praska Giełda Spożywcza, 
Machowicz Budownictwo , Grupa DSF, 
Restauracja „Fuego”,  Restauracja Artur 
Świerżewski – Galop Catering z Zielonki, 
ząbkowska kwiaciarnia „Lotos”,  Agencja 
MG MEDIA – organizator konkursu PA-
TRIA NOSTRA.

Z wielką niecierpliwością czekamy na 
kolejną edycję tego wspaniałego niepo-
wtarzalnego Festiwalu.

Anna Sobierajska
fot. Bogdan Śladowski
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Robert Kwiatkowski to pionier w promowaniu fi lipińskich sztuk walki w Polsce. Nic więc dziwnego, że na początku czerw-
ca w Teatrze Polskim na wielkiej gali Ambasady Filipin uzyskał specjalną nagrodę na swe osiągnięcia. W imprezie udział 
brała sama Patricia Ann V. Paez -  ambasador Republiki Filipin. A podziwiać można było chociażby cudny taniec SINGKIL.

Mamy ten zaszczyt, że możemy uczyć 
się od naszego mistrza na terenie powia-
tu wołomińskiego tej niezwykłej sztuki 
walki. W Ząbkach można bowiem, nie-
zależnie od wieku,  uczestniczyć w jego 
pełnych energii i zapału zajęciach. O 
fi lipińskich natchnieniach rozmawiam 
z jego prekursorem na terenie Polski – 
Robertem Kwiatkowskim. 

W krótkich słowach. Czym jest Fili-
pińska Sztuka Walki?

Jest to typowa samoobrona z zastoso-
waniem różnych rzeczy, które są wokół 
nas. Można bronić się  zarówno torebką, 
ale też takimi przyrządami jak chociażby 
klucze. Ale i innymi przedmiotami. Cała 
nauka zaczyna się od szkolenia walki z 
kijem. To wyróżnia nas od treningów in-
nych sztuk walki.

Czy ten sport może rozpocząć oso-
ba, która wcześniej z żadnymi sztuka-
mi walki nie miała nic wspólnego?

Każda osoba, która przychodzi na za-
jęcia dostanie zadania mało zawansowa-
ne, czyli  dla początkujących, także tu nie 
ma żadnej obawy. Inną sprawą jest fakt, 
że osoby przychodzące na zajęcia dostają 
od nas kij, który ma swe zastosowanie w 
stopniu już zaawansowanym. 

Każdy może uczestniczyć w Waszych 
zajęciach?

Czasami ktoś odnajduje się w tej sztu-
ce od razu, czasami trwa to cztery lata. 
Zależy to od psychiki, od różnorakich 
relacji, kondycji. I to wszystko składa się 
na całokształt. Ciężko powiedzieć czy 
dana osoba sztuki walki, bądź samo-
obrony nauczy się w ciągu miesiąca czy 
czterech. Jeżeli komuś się to spodoba, to 

będzie miał motywację, by zajść daleko, 
zdać egzaminy. A jeżeli nie. To nic na siłę. 
Trzeba wiedzieć jak się zachować.

Czy to nie zniechęca, nie przeraża 
chętnych do nauki Filipińskich Sztuk 
Walki?

Młodsza grupa, która bierze udział 
w naszych treningach nie korzysta z ki-
jów, tylko z gąbkowych odpowiedników. 
Czyli nie ma obawy o jakiekolwiek kon-
tuzje czy uszkodzenia ciała. A motywacja 
w zdobywaniu kolejnych stopni … to za-
wsze dopinguje…

Jesteś pierwszym w Polsce człowie-
kiem, który zajął się tym stylem walk. 
Skąd to się u Ciebie wzięło?

Przyczyniło się do tego wiele osób. Z 
czasem powstawało w Polsce coraz wię-
cej organizacji powiązanych z tą sztuką 
walki. Byłem z jednym z przedstawicieli 
na Filipinach. Tam też pobierałem nauki. 
Najważniejsze rzeczy pobrałem od naj-
ważniejszych osób.

Dlaczego akurat ta sztuka walki Ci 
się spodobała?

Wszyscy przechodzą przez różne sztu-
ki walki. Ale do tej trzeba po prostu do-
rosnąć. To się musi spodobać i trzeba to 
przyjąć do siebie. A jest to trudne. Grun-
towe techniki fajnie wyglądają, ale nie 
zawsze wychodzą, bo jest to naprawdę 
ciężkie i wymaga skupienia oraz pracy. 
Czyli zaczynamy od technik z kijkami, 
jak wcześniej wspomniałem, a potem 
przekładamy to na ręce.

W jaki sposób jesteś związany z Am-
basadą Filipińską? I jak czujesz się jako 
laureat tej szczytnej nagrody?

Bardzo się cieszę, że przyjąłem taką 

nagrodę. Pracowaliśmy na to przez wie-
le lat, by sprowadzić do Polski tę sztukę 
walki. Przez ten czas szkolę wiele osób, 
ale i sam się dokształcam, by być coraz 
lepszym. Organizujemy wiele  szkoleń 
i wystąpień, ale w tym wspiera nas też 
sama Ambasada. Filipiny to piękny kraj. 
Także warto promować tamtejszą kultu-
rę i sztukę walk.

A czy Ambasada wspiera Was także 
fi nansowo?

W zależności od możliwości. Jeżeli 
były to wystąpienia międzynarodowe 
było tu współfi nansowanie chociażby 
cateringu, ale nie tylko. 

Jak zachęciłbyś, by zgłaszać się na 
Twoje zajęcia?

Nie można patrzeć, czy jest się silnym 
czy słabym fi zycznie. Jesteśmy dla każde-
go. Prowadzimy w Ząbkach zajęcia dla 
dzieci i dorosłych w każdym wieku. Są 
też zajęcia łączone kondycyjnie. Mamy 
naprawdę fajny system walki i samo-
obrony. Dajemy poczucie bezpieczeń-
stwa z zastosowaniem różnych technik 
walki. A umiejętności nie wykorzystuje-
my do bicia, tylko do samoobrony. 

Jak psychicznie nastawić się do tego, 
by walczyć z koleżanką/kolegą?

My nie walczymy tak, by uderzyć 
przyjaciela bądź przyjaciółkę, ale mamy 
swoje zasady odnośnie uderzeń ręcznych 
i nożnych. Tu chodzi o technikę i naukę, 
a nie, aby kogoś bić. Mamy tu świetną 
ekipę, z którą jeździmy na szkolenia i 
obozy, przyjaźnimy się. Także  taka at-
mosfera jest na zajęciach. Chodzi o zaba-
wę i dobry klimat.

Dziękuję za rozmowę.

W dniu 19 czerwca 2016 r. na stadionie miejskim w Ząbkach przy licznie zgro-
madzonej publiczności do zawodów w widowiskowych konkurencjach „Strong-
man” stanęło szesnastu siłaczy z siedmiu krajów: Niemiec, Ukrainy, Białorusi, 
Serbii, Węgier i Słowacji w tym dwie pary  zawodników z Polski. Nasi reprezen-
tanci Mateusz Kieliszkowski i Robert Cyrwus, a także Rafał Kobylarz i Mateusz 
Baron  wspierani szaleńczym dopingiem ząbkowskiej publiczności zajęli kolejno 
pierwsze i drugie miejsce.

Zawodnicy zmierzyli się w sześciu 
konkurencjach, które oceniał sędzia 
Adam Darazg z Węgier. Imprezę popro-
wadził komentator sportowy, showman 
bawiący publiczność oraz DJ Radia Eska 
Piotr Woltman.

„Przeciąganie Tira” - to pierwsza kon-
kurencja. Samochód ważył 10,5 tony, dy-
stans do przeciągnięcia wynosił 20 me-
trów w jak najkrótszym czasie. Wygrali 
zawodnicy z Niemiec.

Druga rywalizacja, w której zmierzy-
li się sportowcy to „Wyciskanie belki”. 
Konkurencja ta polegała na  podniesie-
niu 260 kg  belki z podłoża i uniesienie 
jej nad głowę, do pełnego wyprosto-
wania rąk. Stopy zawodników musiały 
być unieruchomione na podłożu. Dwie 
polskie drużyny wykonały po siedem 
powtórzeń.

Trzecia to „YOK” nazywany „space-
rem buszmena”. Zadaniem zawodników 
było przeniesienie ciężaru opartego na 
ramionach, na  dystansie 20 metrów, w 
jak najkrótszym czasie. Regulamin do-
puszczał możliwość opuszczania ciężaru 
na ziemi. 1 miejsce zajęli Polacy: Mateusz 
Kieliszkowski i Robert Cyrwus.

Kolejnym wyzwaniem był tzw. „Mar-
twy ciąg”, podczas którego zawodnicy 
stojąc w miejscu musieli podnieść plat-
formę, na której ustawiony był samo-
chód osobowy.  Zawodnik podnosił auto 
do pozycji wyprostowanej jak najwięcej 
razy. I tę walkę wygrali Mateusz Kielisz-
kowski i Robert Cyrwus.

Piątą konkurencją były „Taczki”. Za-
wodnicy pchali taczkę z ładunkiem 420 
kg na odległość 20 metrów, jeden z za-
wodników w jedną stronę a drugi w dru-
gą. I znowu najlepsi okazali się Polacy: 
Mateusz Kileiszkowski i Robert Cyrwus.

Ostatnia konkurencja to „KULE”. Za-
wodnik musiał wrzucić kule ważące od 
120 kg do 160 kg po kolei na platformy 
o różnych wysokościach. Tym razem 
wygrali Rafał Kobylarz i Mateusz Baron. 
Klasyfi kacja końcowa Pucharu Europy 
Strongman w Parach wyglądała nastę-
pująco:

I miejsce POLSKA 
(Kieliszkowski- Cyrwus)- 44,5 pkt

II miejsce POLSKA 
(Kobylarz- Baron) – 43,5 pkt

III miejsce NIEMCY 

(Gordziellik- Kohlruss) - 
IV miejsce UKRAINA 

(Reksha-Novikov)- 
V miejsce BIAŁORUŚ

VI  miejsce SERBIA (Keckes- Kopilovic)
VII miejsce WĘGRY (Boros-Varga)

VIII miejsce SŁOWACJA (Sido- Nagy)
Ukoronowaniem wydarzenia było 

wręczenie pucharów przez Burmistrza 
Miasta Ząbki Roberta Perkowskiego.

Ogromne podziękowania należą się 
organizatorowi imprezy Jarosławowi 
Stańczykowi - właścicielowi siłowni 
„Maximus” w Ząbkach, który stworzył 
ciekawą imprezę przyciągającą rodziny z 
dziećmi. Warto dodać, że na dzieci cze-
kały zamki dmuchane, stoiska gastrono-
miczne oraz dużo wrażeń sportowych. 
Po zawodach odbyły się występy dwóch 
zespołów „Kamasutra” oraz „D-Bomb”.

Współorganizatorem wydarzenia był 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Ząbkach.

Patronat honorowy objął Starosta Po-
wiatu Wołomińskiego, Burmistrz Miasta 
Ząbki, Patronat medialny: Radio FaMa, 
gazeta samorządowa „Co słychać?”, Ra-
dio Ząbki

Sponsorami byli: Grupa DSF, Przed-
siębiorstwo Budowlano -Handlowe Gór-
-Pis s.j. Mateus Sp. z o.o., Stowarzyszenie 
Kupców„Bazar Ząbki”, „Stalko” Przybysz 
i Wspólnicy s.j., Miejskie Centrum Spor-
tu w Ząbkach Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo 
Transportowo- Budowlane „Świerczew-
ski”, „Wiśniowski” Sp. z o.o. S.K.A, Fair 
Play Plus Marek Krzemieniewski s.j., 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komu-
nalnej w Ząbkach Sp. z o.o., Drukar-
nia Benedysiuk, Piekarnia-Cukiernia 
„Grzybki”, Fotex, Aberlour, Restauracja-
&Pub Arena, Szklana Pogoda, Okno-
plast, Mizumi Sushi, siłownia Gravitan, 
OIO, Bosh, Auto Slim, Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Ząbkach, Komodo, 
Volkswagen- Sobiesław Zasada Warsza-
wa, Polski Dystrybutor Total Sport. 

Imponujące jest to, że w naszym mie-
ście dzieje się coraz więcej imprez o róż-
nym charakterze, a powyższe zawody 
wygrali Polacy.

Joanna Wysocka
fot. Bogdan Śladowski


