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Roboty budowlane będą dotyczyły nie 
tylko rozbudowy, ale także przebudo-
wy, a nawet częściowej rozbiórki „starej 
części” (w zakresie rozbiórki wejścia do 
budynku szkoły). Rozbudowie ulegnie 
również  infrastruktura towarzysząca, w 
tym: doziemna i wewnętrzna instalacja 

elektryczna, doziemna i wewnętrzna in-
stalacja gazowa, doziemna i wewnętrzna 
instalacja wodociągowa, doziemna i we-
wnętrzna instalacja kanalizacji sanitar-
nej, budowa powierzchni utwardzonych 
w postaci chodników, dojazdu i parkin-
gów. Dokończenie str. 3
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Po rozbudowie Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz SP nr 3 nadszedł czas na ząbkow-
ską „Jedynkę”. Po wykonaniu dokumentacji technicznej oraz przeprowadzeniu 
procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy, którym została warszawska 
fi rma Budimpol, przystąpiono do robót, którym w sposób szczególny sprzyja okres 
wakacyjny. To dość kompleksowa rozbudowa, która pochłonie niemal 5,7 mln zł. 
Obecnie trwają prace ziemne związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczo-
wej. Lada moment ekipa budowlana rozpocznie pracę nad fundamentami. 

Ząbki

Radzymin

Być może nie byłoby w tym nic nad-
zwyczajnego, ale niezwykle zastanawia-
jący jest niemal sprinterski pośpiech, z 
jakim władze Radzymina postanowiły 
skorzystać z tej „niezwykłej okazji, jaka 

im się nadarzyła”. Uchwała o wyrażeniu 
zgody na zakup nieruchomości, mimo 
sprzeciwu opozycji, szybko została prze-
pchnięta kolanami przez rządzącą koali-
cję. Kilka dni później burmistrz podpisał 

już akt notarialny. Za niewiele ponad 
1800 m2 gmina zapłaciła 200 tys. zł.

Szczegóły tej sprawy przedstawimy w 

kolejnym numerze gazety. MO

Przedstawiciel Wykonaw-
cy Lider Konsorcjum spółka 
S.A. w związku z rozpoczę-
ciem prac przy realizacji II 
fazy robót torowych infor-
muje, iż w terminie 16-26 
sierpnia 2016 roku zostanie 
zamknięty tymczasowy prze-
jazd kolejowy w Wołominie.

Jednocześnie informu-
jemy, iż na czas niniejszego 
zamknięcia otwarte będą nw. 
przejazdy kolejowe :
• Przejazd kolejowy w Ko-

byłce Ossów (ul. ks. Józefa 
Poniatowskiego) 

• Przejazd kolejowy 
w Kobyłce (ul. Ręczajska)

• Przejazd kolejowy 
w Zagościńcu (ul. Willo-
wa i ul. Parkowa)

Tak od dawna wyczekiwana inwestycja, jaką jest rozbudowa radzymińskiego zespołu szkół nie ma najwyraźniej szczęścia. 
Gmina weszła w spór sądowy z dotychczasowym wykonawcą, rozwiązując z nim umowę. Jak informuje burmistrz Krzysztof 
Chaciński: „po odstąpieniu od umowy, tj. od dn. 21 lipca 2016 r., gmina Radzymin podjęła intensywne działania, mające 
na celu kontynuację robót w ograniczonym zakresie przez innego wykonawcę. Wykonano m.in. ekspertyzę stropu i prace 
zabezpieczające. Obecnie trwa wyłanianie nowego wykonawcy.”

Nie wiadomo jak zawirowania wo-
kół rozbudowy wpłyną na zapewnie-
nie uczniom możliwości rozpoczęcia 
nowego roku szkolnego. Na razie mo-
żemy pocieszyć się niezwykle lako-
nicznym oświadczeniem burmistrza 
Radzymina, że: „pomimo wstrzyma-

nia prac budowlanych Gmina Ra-
dzymin podejmuje wszelkie prawnie 
dopuszczalne kroki w celu zapewnie-
nia uczniom ZS im. E. Czartoryskiej 
pomieszczeń do nauki w istniejących 
i nowobudowanych gminnych obiek-
tach oświatowych na terenie miasta 

Radzymin. Pracujemy nad możliwie 
najdogodniejszym dla uczniów roz-
wiązaniem tej sytuacji i podamy in-
formacje odnośnie lokalizacji nauki 
w szkole w momencie podjęcia wiążą-
cych decyzji”. MO

reklama  tel. 694-759-987
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Klembów

W ostatnim czasie na budowę drogi w Ostrówku w gminie Klembów został 
wprowadzony wykonawca. 

Inwestycja jest realizowana na odcin-
ku o długości 880 m i obejmuje ul. Woło-
mińską od drogi wojewódzkiej nr 634 do 
skrzyżowania z ulicami Kolejową i War-
szawską w Ostrówku. W ramach zadania 
zostanie przebudowana droga, położona 
nowa nakładka, wykonane rondo przy 

szkole, kładka dla pieszych przy moście 
oraz odwodnienie. Koszt inwestycji to 
1,7 mln zł. Osobą odpowiedzialną za 
nadzór nad wykonaniem jest insp. Jaro-
sław Godlewski z Wydziału Inwestycji i 
Drogownictwa.

Po kilkumiesięcznych bataliach mieszkańców centralnej części Tłuszcza, bur-
mistrz w końcu zdecydował się zamknąć tłuszczańską zlewnię ścieków. Przez 
kilka miesięcy mieszkańcy sąsiadujący w promieniu kilometra od zlokalizowanej 
w samym centrum miasta oczyszczalni ścieków przeżywali prawdziwy koszmar 
poprzez wydzielający się stamtąd fetor. 

Mieszkańcy z uporem upominali się 
u dyrekcji zakładu komunalnego i władz 
miasta reakcji w tej sprawie. W tej spra-
wie zostało zebranych setki podpisów. 
Ale i tym władze Tłuszcza specjalnie się 
nie przejmowały, osoby które podnosiły 
sprawę oczyszczalni były przez urząd i 
zakład niemile widziane. 

Złe funkcjonowanie oczyszczalni i 
wydzielający się smród może dziwić tym 
bardziej, że w poprzedniej kadencji wraz 
z budową sieci wodno-kanalizacyjnej 
dokonano istotnej modernizacji oczysz-
czalni ścieków. Inwestycja ta, z dofi nan-
sowaniem ze środków unijnych, pochło-
nęła wiele milionów złotych. 

Znawcy sprawy twierdzą, że problem 
zaczął się na wiosnę br., a powstał w wy-
niku niekontrolowanego zrzutu ścieków 
z wozów asenizacyjnych, dalece prze-
kraczającego możliwości oczyszczalni. 
Później sprawa wymknęła się spod kon-
troli. Mimo wielu ograniczań, a nawet 
kilkudniowego zakazu zrzutu ścieków 
sytuacji nie udało się już opanować. Stąd 
ostateczna decyzja o zamknięciu zlew-
ni. Obecnie szambiarki muszą wywozić 
ścieki do innych gmin, co wiąże się z 
wyższymi kosztami.

W tej sprawie burmistrz Tłuszcza 
wydał specjalne oświadczenie, w któ-
rym poinformował  o swojej decyzji i 
dalszych krokach. Z treści oświadczenia 
można odnieść wrażenie, że wszystkie-
mu winny jest poprzedni burmistrz, 
który, przypomnijmy nie urzęduje w 
Tłuszczu już od 6 lat. W swym stano-
wisku obecny burmistrz ani słowem nie 
odnosi się do ew. błędów popełnionych 
przez zarządcę oczyszczalni.  

Poniżej zamieszczamy oświadczenie:
Informacja dotycząca oczyszczalni 

ścieków przy ulicy Wiejskiej w Tłusz-
czu 4 sierpnia 2016

Szanowni Mieszkańcy,
Zapewne jesteście zaniepokojeni moją 

decyzją o zamknięciu stacji zlewnej przy 
oczyszczalni ścieków przy ulicy Wiejskiej 
w Tłuszczu. Decyzja ta była konieczna z 
uwagi na uciążliwość oczyszczalni dla 
mieszkańców ulicy Wiejskiej i centralnej 
części miasta.

Głównym emiterem odorów są dwa 
urządzenia OBF w postaci otwartych 
zbiorników, w których odbywa się 
beztlenowa stabilizacja osadu. Taka 
technologia stabilizacji osadu, w której 
zachodzą procesy beztlenowe (mocno 
uciążliwe), została zaprojektowana w ra-
mach rozbudowy oczyszczalni ścieków i 
w kwietniu 2008 roku uzyskała pozwo-
lenie na budowę. Jak sami odczuwamy, 
jest to technologia, która nie powinna 
być zastosowana w oczyszczalni zloka-
lizowanej w centrum miasta. Na spo-
tkaniach, które z Państwem odbyłem, 
informowaliście mnie, że modernizacja 
oczyszczalni nie przyniosła oczekiwanej 
poprawy.

Warunki, w jakich przyszło Państwu 
żyć nie są łatwe. Rozumiejąc to i wczu-
wając się w Państwa sytuację, dokładam 
wszelkich starań, aby problem ten jak 
najszybciej defi nitywnie rozwiązać.

Od kwietnia bieżącego roku odbyli-
śmy szereg konsultacji z technologami 
oczyszczania ścieków oraz projektanta-
mi oczyszczalni. Wyeliminowanie uciąż-
liwości zbiorników (OBF-ów) wymaga 
zmiany technologii stabilizacji osadu z 
beztlenowej na tlenową. W tym celu wy-

pożyczyliśmy aerator, który od tygodnia 
pracuje w zbiorniku. Zastosowanie tego 
urządzenia i zmiana technologii stabi-
lizacji osadu już przyniosły znaczącą 
poprawę. Zmiana wyżej wspomnianej 
technologii wymaga wypompowania 
dotychczas nagromadzonego w zbior-
nikach osadu, co powoduje jeszcze 
chwilową uciążliwość dla mieszkańców 
oraz tymczasowe zamknięcie stacji zlew-
nej. Przekonany o tym, że technologia 
zmiany stabilizacji osadu jest dobrym 
kierunkiem działań, podjąłem decyzję 
związane z docelową zmianą techno-
logii oraz dalszą hermetyzacją obiektu, 
czyli wykonanie przykrycia zbiorników 
betonowych i wiaty na osad. Zleciłem 
przygotowanie programu funkcjonal-
no – użytkowego oczyszczalni ścieków i 
projektu hermetyzacji oczyszczalni.

W związku z prowadzonymi pracami 
do odwołania została zamknięta stacja 
zlewna. Ścieki z przydomowych zbior-
ników są odwożone do sąsiednich gmin.

Usługi asenizacyjne prowadzi Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej w Tłuszczu. Zgłoszenia są przyjmo-
wane pod numerami telefonu (29) 757-
30-22 lub (29) 757-31-93.

Cennik usług:
Wywóz 5m3 ścieków – 120 zł, 6m3 – 

130 zł, 10m3- 240 zł. Ceny zawierają po-
datek VAT.

Wzrost cen spowodowany jest wyż-
szymi stawkami w punktach zlewnych 
w innych gminach oraz większą odległo-
ścią, którą trzeba pokonać w celu wywo-
zu nieczystości.

Za wszelkie uciążliwości chciałbym 
Państwa bardzo przeprosić. Zrobię 
wszystko, żeby zaistniałe niedogodno-
ści trwały jak najkrócej, a sytuacja na 
oczyszczalni powróciła do normy.

 Burmistrz Tłuszcza
/-/ Paweł Bednarczyk

Jeśli jesteś mieszkańcem Ząbek lub Marek 
i obawiasz się o losy swojej rodziny:

• przechodzisz kryzys małżeński/rodzinny
• Twoja rodzina zagrożona jest ingerencją władz
•  sytuacja w rodzinie budzi Twój niepokój:

• jest duży konfl ikt
• trudno Ci zadbać o dzieci, tak jak byś chciał

•  potrzebujesz rozmowy i wsparcia
Zapraszamy na bezpłatne:

• konsultacje wychowawcze
• psychoterapię lub wsparcie psychologiczne
• terapię małżeńską lub rodzinną
• mediacje
• warsztaty umiejętności wychowawczych

Zapisy wyłącznie telefonicznie
 pod numerem telefonu: 606 656 947                                                                                                                        

www.stowarzyszeniepro.pl       
www.facebook.com/StowarzyszeniePRO/

Projekt współfi nansowany przez  
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, 

Miasto Ząbki, Miasto Marki.

PUNKT KONSULTACYJNY 
DLA RODZIN W ZĄBKOWSKIM 

STOWARZYSZENIU PRO 
- Pracowni Rozwoju Osobowości

ZĄBKI DLA POWIATU
 – PRO WSPARCIU SYSTEMU 

POMOCY RODZINIE

Jeśli Ty lub Twoja rodzina potrzebujecie wsparcia,
jesteście w sytuacji kryzysu, rozwodu lub borykacie 
się z trudnościami wychowawczymi, zapraszamy 

do udziału w projekcie fi nansowanym przez Powiat 
Wołomiński i Miasto Ząbki.

Bezpłatna psychoterapia indywidualna
Bezpłatna psychoterapia par

Bezpłatna pomoc psychologiczna 
Bezpłatne konsultacje wychowawcze

Zapisy wyłącznie telefonicznie lub mailowo:
Tel. 660 907 563, e-mail: pro-pracownia@wp.pl

Siedziba Stowarzyszenia PRO
MOSIR Ząbki, ul. Słowackiego 21

Więcej informacji na stronie 
www.stowarzyszeniepro.pl

Projekt fi nansowany ze środków
Powiatu Wołomińskiego i Miasta Ząbki
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Dokończenie tekstu ze str. 1

W ramach tej inwestycji konieczna 
będzie wycinka drzew na terenie szkoły, 
wymiana hydrantów w istniejącej części 
budynku, przebudowa istniejącej dro-
gi dojazdowo-pożarowej do budynku 
szkoły wraz z przebudową kolidującej 
linii energetycznej NN. Zaplanowano 
także budowę odwodnienia terenu szko-
ły wraz z budową przepompowni wód 

opadowych.
W okresie ferii zimowy prowadzona 

będzie adaptacja części pomieszczeń 
w istniejącej części budynku szkoły. W 
ramach zamówienia wykonawca jest zo-
bowiązany również do dostawy wyposa-
żenia kuchni

Zakończenie inwestycji zaplanowane 
jest na 2017 rok.

Marki

W środę, 20 lipca, do Marek przyjechała grupa 56 pielgrzymów z Indonezji udająca się na Światowe Dni Młodzieży.

Pielgrzymów z lotniska im. Fryde-
ryka Chopina w Warszawie odebrali 
wolontariusze, którzy przygotowywali 
się na przybycie gości 2 lata. Po przyjeź-
dzie do Marek pielgrzymi zostali rozlo-
kowani w domach mareckich rodzin na 
terenie parafi i pw. św. Izydora.

O godz. 20:15 grupę pielgrzymów, 
na czele z ekscelencją Piusem Riana 
Prapdi - biskupem Diecezji Ketapang, 
staropolskim zwyczajem chlebem i solą 
powitali burmistrz Jacek Orych i ks. 
proboszcz Kazimierz Sztajerwald. Bur-
mistrz życzył pielgrzymom udanego 

pobytu w Markach oraz wyjaśnił, co w 
polskiej tradycji symbolizuje chleb i sól. 
Wspomniał także, że sam 25 lat temu 
uczestniczył w Światowych Dniach 
Młodzieży z udziałem św. Jana Pawła 
II, które odbyły się w Częstochowie.

Następnie odprawiona została Msza 
Święta w języku łacińskim, którą kon-
celebrowali księża z mareckich parafi i 
św. Izydora i Matki Bożej Królowej 
Polski oraz księża z Indonezji. Liturgii 
przewodniczył ks. Łukasz Lach - ko-
ordynator Światowych Dni Młodzieży 
w parafi i św. Izydora, który wspólnie z 

grupą wolontariuszy przygotował pro-
gram pobytu gości w Markach.

Pielgrzymi z Indonezji podczas 
swojego pobytu w Markach odwiedzi-
li również Sanktuarium Matki Bożej 
Zwycięskiej w Ossowie, gdzie zapoznali 
się z historią Bitwy Warszawskiej 1920 
roku, a także Kobyłkę, Wołomin i War-
szawę. Następnie udali się na uroczy-
stości centralne Światowych Dni Mło-
dzieży z udziałem papieża Franciszka 
do Krakowa.  

Foto: Daria Woźniak
PP

Na ulicy Brzozowej prace posuwają się na przód. Obecnie kory-
towany jest chodnik oraz układane są krawężniki. Pierwsza kostka 
brukowa pojawiła się na parkingu przed wejściem do ZSP nr 3.W 

ramach inwestycji ulica Brzozowa uzyska nową nawierzchnię asfaltową oraz chodnik. 
Oczyszczona zostanie kanalizacja deszczowa i wpusty. AM

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

Tania  
reklama!!!  

tel. 694-759-987

Kobyłka
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1. Nieruchomość niezabudowana, położona w 
Kobyłce przy ul. Norweskiej, stanowiąca działki 
ewidencyjne nr 335/4 i 360/2 w obrębie 0032,32 
o łącznej powierzchni 0,0476 ha, dla których 
Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg 
Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr WAl 
W/00022990/8 oraz WAl W/00020038/3. Przed-
miotowe działki stanowią całość gospodarczą.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wyno-
si 129.000 zł. Wadium wynosi 6.500 zł.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, ww. dział-
ki położone są częściowo w terenie zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciąż-
liwych (oznaczenie na rysunku planu symbo-
lem MNU) oraz częściowo w terenie zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej (oznaczenie na 
rysunku planu symbolem MW).
Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomo-
ści odbył się w dniu 4 kwietnia 2016 r.
Brak obciążeń na ww. nieruchomości.
2. Nieruchomość niezabudowana, położona w 
Kobyłce przy ul. Zacisznej, stanowiąca działkę 
ewidencyjną nr 158/1 w obrębie 0027,27 o po-
wierzchni 0,0342 ha, dla której Sąd Rejonowy w 
Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych pro-
wadzi księgę wieczystą nr WAlW/00034007/8.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wyno-
si 93.000 zł. Wadium wynosi 4.700 zł.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego, nie-
ruchomość położona jest w terenie zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciąż-
liwych (oznaczenie na rysunku planu symbolem 
MNU).
Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomo-
ści odbył się w dniu 4 kwietnia 2016 r.

Brak obciążeń na ww. nieruchomości.
Przetargi odbędą się w dniu 2 września 2016 
r. (piątek) od godz. 10:00 w Urzędzie Miasta 
Kobyłka, ul. Wołomińska l, sala konferencyjna, 
pa1ter, w kolejności podanej w ogłoszeniu.
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest 
wniesienie wadium oraz okazanie komisji prze-
targowej dowodu tożsamości. W przypadku 
przystąpienia do przetargu osób będących w 
związku małżeńskim, do dokonywania czynno-
ści przetargowych konieczna jest obecność oboj-
ga małżonków lub jednego ze stosownym pełno-
mocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, 
zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. 
Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis 
z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo. Aktu-
alność wypisu z rejestru winna być potwierdzona 
w sądzie, w okresie 3 miesięcy przed datą prze-
targu.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców 
może nastąpić w przypadku uzyskania zezwole-
nia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 
jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 
marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców Gedn. tekst Dz.U. z 2014 r. poz.
l380 ze zm.).
Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej 
do dnia 26 sierpnia 2016 r. włącznie (z zazna-
czeniem, której nieruchomości dotyczy), prze-
lewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr 
rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpły-
wu środków pieniężnych na rachunek Miasta 
Kobyłka.
Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, 
aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Mia-
sta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wy-

BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA
ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż

niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących
własność Gminy Kobyłka

grał przetarg zalicza się na poczet ceny działki, 
a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie 
zwrócone w terminie nie później niż przed upły-
wem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania 
przetargu.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy 
przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić 
mniej niż l% ceny wywoławczej nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nierucho-
mości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wy-
znaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia 
umowy sprzedaży, organizator przetargu może 
odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wa-
dium nie zostanie zwrócone. Koszty notarialne 
i koszty sądowe związane z zawarciem umowy 
sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyło-
niony w przetargu.
Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstą-
pienia od przetargu jedynie z uzasadnionych 

przyczyn. Bliższych informacji można zasię-
gnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, 
osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzen-
nej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 
l, pokój nr 36, bądź kierując korespondencję 
drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@ko-
bylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na 
stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka 
www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca 
- Nieruchomości, w BIP w zakładce Nierucho-
mości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
Kobyłka, dnia 14.07.2016 r.

Ząbki-Marki-Kobyłka-Zielonka

Budowę ponad 9 km dróg rowerowych zakłada projekt zgłoszony do dofi nan-
sowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

„Zintegrowana sieć ścieżek rowe-
rowych na terenie gmin Marki, Ząbki, 
Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF” 
to nazwa projektu przygotowanego w 
ramach porozumienia czterech gmin 
powiatu wołomińskiego. Liderem poro-
zumienia zostały Marki. Projekt zakłada 
wybudowanie sieci dróg rowerowych na 
terenie gmin o łącznej długości 23,8 km.

W ramach projektu zaprojektowano 
także punkty samoobsługi serwisowej 
dla rowerów oraz stojaki rowerowe 
wzdłuż dróg.

Wartość całego projektu oszacowano 
na 33,2 mln złotych, z czego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjny 
Województwa Mazowieckiego możliwe 
jest uzyskanie dofi nansowania w wyso-
kości 80% kosztów kwalifi kowanych.

Konkurs w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego, Oś priorytetowa IV 
Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, 
Działanie 4.3 Redukcja emisji zanie-
czyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2 
Mobilność miejska w ramach ZIT - typ 
projektów – Rozwój zrównoważonej 
multimodalnej mobilności miejskiej – 
ZIT - Ścieżki i infrastruktura rowerowa

PP/MO

W ostatnim czasie zaprezentowaliśmy inwestycje prowadzone przez powiat w 
gminach Poświętne i Radzymin. Dziś przedstawiamy następną część – inwestycje 
powiatowe w Kobyłce. 
1. Kontynuowana będzie przebudo-

wa ulic Załuskiego i Zagańczyka, w 
tym roku na odcinku od ronda na al. 
Armii Krajowej w Wołominie do ul. 
Krechowieckiej w Kobyłce. Sprawą 
priorytetową jest wykonanie kana-
lizacji deszczowej oraz ciągu pieszo-
-rowerowego przy Zespole Szkół nr 3. 
Powiat przeznaczył na tę inwestycję 
700 tys. zł, dofi nansowanie z gminy 
wynosi 150 tys. zł. Obecnie trwają 
procedury związane z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę. Zakończe-

nie prac przewidywane jest do końca 
tego roku. 

2. Trwają przygotowania do rozpoczę-
cia budowy ul. Dworkowej, która 
wraz z ul. Główną połączy Kobyłkę z 
drogą wojewódzką nr 631. 

3. W ramach przebudowy ul. Krecho-
wieckiej zostanie zmodernizowany 
odcinek o długości 1300 m., począw-
szy od ul. Załuskiego. Jednocześnie 
wywyższone będzie skrzyżowanie z 
ul. Radzymińską. Prace koncentrują 
się na poprawie stanu jezdni i zwięk-

szeniu bezpieczeństwa użytkowni-
ków drogi. Ich zakończenie nastąpi w 
tym roku. Całkowity koszt tej inwe-
stycji to 710 tys. zł, z czego 210 tys. to 
koszty poniesione przez gminę. 

4. Trwają prace związane z projektowa-
niem ścieżki rowerowej wzdłuż ulic 
Napoleona i Poniatowskiego. Ponie-
waż przepisy uniemożliwiają powia-
towi bezpośrednie ubieganie się o 
dofi nansowanie ścieżek rowerowych 
przy drogach powiatowych, przeka-
zano zadanie gminie Kobyłka, która 
będzie się starać o dotację z RPO. 
Powiat przeznaczył na to zadanie 250 
tys. zł. A.B.

Gmina Wołomin ufundowała nowe 
auto, które będzie służyć Straży Miej-
skiej – kluczyki z rąk burmistrz Elżbiety 
Radwan odebrał komendant Jarosław 
Kielczyk.

Poczyniona inwestycja najprawdopo-
dobniej oznacza, że wcześniejsze pogło-
ski o likwidacji straży miejskiej w Woło-
minie nie znajdują odzwierciedlenia w 
rzeczywistości. SK

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

Wołomin
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ćwiczenia na nowych obiektach zapra-
szamy  m.in. do: Wilczeńca,  Brzezino-
wa, Szymanówka, Rysia, Jaźwia, Kozłów, 
Jasienicy i Mokrej Wsi.

Milion na Wołomińską 
21 lipca burmistrz Paweł Bednarczyk 

wraz ze skarbnik gminy Haliną Kusak 
podpisali umowę z marszałkiem woje-
wództwa mazowieckiego Adamem Stru-
zikiem, na dofi nansowanie budowy uli-
cy Wołomińskiej w Jasienicy w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. Na to zadanie udało 
się pozyskać 921.580,00 zł. – Budowa 
ulicy Wołomińskiej jest wręcz konieczna 
– tłumaczy burmistrz Bednarczyk – cie-
szy mnie to, że udało się nam pozyskać 
dofi nansowanie na ten cel. Budowa Wo-

WWW.WIADOMOSCIPW.PL
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Realizowane są zadania z zakresu 
ochrony środowiska, edukacji, sportu, 
kultury, modernizacji dróg i poprawy 
warunków życia mieszkańców.

Modernizują, układają i asfaltują
Tylko w lipcu w samym Tłuszczu za-

kończyła się modernizacja ul. Zakrze-
wie, budowa nawierzchni z kostki bru-
kowej na ulicy Kolejowej od ulicy Prusa 
do ulicy Słowackiego. Z kolei do końca 
września 2016 zostanie wykonany ko-
lejny etap przebudowy ulicy Piekarskiej, 
polegający na wykonaniu dalszej części 
kanalizacji deszczowej. W ulicy Wąskiej 
powstaje sieć kanalizacji sanitarnej. 

Zadania z zakresu infrastruktury dro-
gowej realizowane są nie tylko w samym 
mieście. W Jasienicy zakończono trzy 
kolejne inwestycje zaplanowane na ten 
rok. Po przebudowie ulic Lipowej, Mic-
kiewicza i Słonecznej użytkownicy tych 
dróg mogą cieszyć się nową nakładką 
asfaltową.

Z myślą o uczniach
W placówkach oświatowych trwają 

prace inwestycyjno - budowlane. Do 
końca kwietnia 2017 roku zrealizowane 
zostaną wielobranżowe roboty budow-
lano – instalacyjne przedszkola w Po-
stoliskach. Wykonawca został już wpro-
wadzony na teren robót. – Ta inwestycja 
to jeden z priorytetów w tej kadencji – 
twierdzi burmistrz Paweł Bednarczyk – 
mieszkańcy Postolisk i okolic czekają na 
to przedszkole od dawna – dodaje.  

Tymczasem w Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Tłuszczu trwa mo-
dernizacja szatni. Zakończenie prac za-
planowano na drugą połowę sierpnia. 
Podobne prace trwają w Przedszkolu 
Samorządowym „Baśniowym Kraina”. 
Jeszcze w te wakacje na małej sali gim-
nastycznej tłuszczańskiej podstawówki 
zostanie wyremontowany dach. Z kolei 
w Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w 
Tłuszczu nowe podłogi układane są na 
dwóch piętrach placówki.

Nowocześnie w wioskach
W szeregu miejscowości w gminie lo-

kalne place zabaw zostały wzbogacone o 
nowe urządzenia. Zadowoleni będą nie 
tylko najmłodsi, ale także opiekunowie, 
gdyż to właśnie  z myślą o nich zainsta-
lowano urządzenia fi tness. Na zabawę i 

Burmistrz Tłuszcza Paweł 
Bednaczyk podpisuje umowę 
na dofi nansowanie 
ul. Wołomińskiej w Jasienicy

ul. Kolejowa w Tłuszczu

Przebudowa ul. Słonecznej w Jasienicy
łomińskiej to wielki krok do realizacji 
budowy ewentualnego łącznika drogo-
wego między Jasienicą a Tułem, który 

skróci podróż z Tłuszcza i Jasienicy do 
Wołomina czy Warszawy.  A.B.
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funkcjonowania  przyniesie dla budże-
tu dodatkowe 200 mln zł, a w kolejnym 
roku już 300 mln zł.

Stosowanie jednolitego pliku kontro-
lnego od 1 lipca 2016 roku obowiązuje 
duże fi rmy,  czyli takie, które zatrudniają 
średnio w miesiącu minimum 250 pra-
cowników, oraz osiągają roczny obrót 
netto ze  sprzedaży przekraczający rów-
nowartość w złotych 50 mln euro, lub 
suma  aktywów jego bilansu sporządza-
nego na koniec roku obrotowego prze-
wyższają równowartość w złotych 43 mln 
euro, w rozumieniu ustawy z 2  lipca 2004 
r. o  swobodzie działalności gospodarczej 
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.).

Znacznie dłuższy okres przewidziano 
dla małych i średnich przedsiębiorców 
w rozumieniu  art.105 i 106 ustawy o 
swobodzie działalności gospodarczej. Jak 
wynika z art. 6 ust. 2 ustawy nowelizują-
cej z dnia 13 maja 2016 r. przekazywanie 
informacji, o której mowa w art. 82 Ordy-
nacji podatkowej: 
1. za miesiące, które przypadają od dnia 

1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 
2016 nie są obowiązani mali i średni 
przedsiębiorcy 

2. za miesiące, które przypadają od dnia 
1 lipca 2016 do dani 31 grudnia 2017 
r., nie są obowiązaniu mikroprzędsię-
biorcy

Rozwiązanie oparte na JPK - obligując  
wszystkich podatników do generowania 
danych fi nansowo-księgowych w for-
mie tego samego schematu –co pozwoli  
na usunięcie bariery w przekazywaniu 
danych elektronicznych i wprowadzi re-
wolucję w weryfi kacji rozliczeń podat-
kowych. Organ kontrolny będzie mógł 
sprawdzić zgodność, dokładność oraz 
kompletność ksiąg, ewidencji i deklaracji 
podatkowych. Zakres analiz jest bardzo 
szeroki: ocena poprawności prowadzenia 
ksiąg podatkowych, badanie związków 
przychodów z kosztami ich uzyskania, 
weryfi kacja spójności stosowania  zasad  
rachunkowości, analiza prawidłowości 
stosowania  stawek VAT itp. Urzędnicy 
bez większych problemów w  krótkim 
okresie czasu będą mogli znajdować luki 

w  ewidencji, wychwytywać zdupliko-
wane faktury czy sprawdzać stany ma-
gazynowe i wyciągi bankowe. Przyjmuje 
się, że struktury JPK będą stosowane  dla 
okresów już rozliczonych. Może jednak 
się zdarzyć, że żądanie przekazania da-
nych obejmie dowody/ faktury, co do 
których zaistniał obowiązek wystawienia.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą  księ-
gi podatkowe przy użyciu  programu 
komputerowego, będą musieli na żąda-
nie  urzędników skarbowych przekazać 
zapisy z ksiąg i dowody księgowe w po-
staci elektronicznego pliku o określonym  
formacie i strukturze. Rozwiązanie  to bę-
dzie mogło być stosowane w trakcie po-
stępowania  podatkowego oraz kontroli: 
podatkowej, krzyżowej i skarbowej.

Wyodrębniono siedem struktur kon-
trolnych Jednolitego Pliku Kontrolnego: 
1. księgi rachunkowe, 
2. wyciągi  bankowe, 
3. magazyn, 
4. ewidencja zakupu i sprzedaży VAT, 
5. faktury  VAT, 
6. podatkowa księga przychodów i  roz-

chodów, 
7. ewidencja  przychodów. 

W późniejszym terminie zostaną opu-
blikowane struktury dla paragonów i kas  
fi skalnych.

Z uwzględnieniem wpływów z  
uszczupleń podatkowych  i możliwości 
programów informatycznych używanych 
powszechnie przez przedsiębiorców, oraz 
analizy danych opracowano parametry 
postaci elektronicznej ksiąg podatko-
wych oraz dowodów księgowych. Są one 
dostępne na stronie internetowej Mini-
sterstwa Finansów w dziale: Kontrola  
Skarbowa.

Joanna Żywczak
Kancelaria Podatkowa 

Skłodowscy
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Czas wakacji to dla dzieci okres większej swobody, wolności, poczucia nieskrę-
powania obowiązkami szkolnymi i niestety często czas wolny od nadzoru doro-
słych i często od odpowiedzialności. A dla dorosłych? Dla tych, którzy są rodzi-
cami czy opiekunami, powinien to być czas zwiększonej koncentracji na dziecku 
– jego zainteresowaniach, sposobie spędzania wolnego czasu. Czas obserwacji 
zachowań naszych pociech, budowania z dzieckiem bliższej relacji nie wtłoczonej 
w sztywny grafi k obowiązków, zajęć szkolnych i poza szkolnych. Ale też czas na 
naukę samodzielności dla dzieci i lekcja odpowiedzialności dla rodziców. Bo czy 
wiesz gdzie jest i co robi teraz Twoje dziecko? Z kim teraz przebywa?

„Wakacyjne zaginięcia”
Policyjne statystyki wskazują, że w okre-

sie wakacyjnym zgłaszanych jest ponad 
2000 zaginięć osób małoletnich, z czego 
zdecydowanie największą grupę stanowią 
nastolatkowie. To w dużej mierze od nas – 
rodziców zależy, jak wysoka będzie ta liczba 
w tym roku… 

Bądź odpowiedzialny za swoje dziecko
Małe dzieci powinny być przedmiotem 

naszej szczególnej troski. Jednym z naj-
większych zagrożeń dla dziecka, zwłaszcza 
małego, jest pozostawienie go bez opieki. 
Brak uwagi rodzica lub opiekuna może 
generować niebezpieczne i tragiczne w 
skutkach dla dziecka wydarzenia. Wiele z 
nich to nieszczęśliwe wypadki, ale też sy-
tuacje, w których inne osoby wyrządzają 
dziecku krzywdę. Wakacyjne wyjazdy czę-
sto sprzyjają sytuacjom, w których łatwiej 
jest „zapodziać”  małego „zdobywcę świa-
ta”. Nie dopuść do tego aby małe dziecko 
choć na chwilę stracić z oczu, szczególnie 
w tak zatłoczonym miejscu jak plaża, ma-
sowa impreza (festyny, koncerty, imprezy 
sportowe) czy galerie handlowe. Dziecko 
pozostawione nawet na krótki czas bez 
opieki  rodzica czy opiekuna, może stać się 
ofi arą przestępstwa, bądź ulec groźnemu w 

skutkach wypadkowi losowemu (wypadek 
komunikacyjny, utonięcie, utknięcie w nie-
bezpiecznym dla niego miejscu takim jak 
studzienka, głęboki rów, itp. ).

Jeśli w okresie wakacyjnym jesteśmy 
zmuszeni wynająć do opieki nad dzieckiem 
dotychczas obcą dla nas osobę - bądźmy 
pewni, że to ktoś godny zaufania. Sprawdź-
my referencje zatrudnianej opiekunki, 
poobserwujmy jak dziecko zachowuje 
się w jej towarzystwie. Bądźmy czujni na 
wszelkie mogące nas zaniepokoić zmiany w 
zachowaniu naszego dziecka (strach przed 
pozostaniem z opiekunem, zwiększona 
nerwowość, płaczliwość, moczenie się) po-
zostawianego pod opieką wynajętej przez 
nas osoby.

Ufaj i kontroluj
Często, w różnych kontekstach, pojawia 

się w naszych ustach żart - „kontrola naj-
wyższą formą zaufania”. Sformułowanie 
to może budzić kontrowersje, jednak jeśli 
występujemy w roli rodzica to spoczywa-
jąca na nas odpowiedzialność za dziecko 
powinna być wystarczającym powodem do 
przyjęcia postawy zainteresowania i przy-
glądania się temu, czym nasze dziecko się 
zajmuje, jak i z kim spędza swój wolny czas i 
czy jest w tym wszystkim bezpieczne.

Dużym ryzykiem dla starszego dziec-
ka jest też trafi enie do grupy rówieśniczej 
podejmującej nieakceptowane społecznie 
zachowania – za to dającej właśnie uwagę, 
zainteresowanie i możliwość bycia kimś 
ważnym i docenionym – często za cenę 
spełnienia określonych warunków, np. do-
konania kradzieży, rozboju czy sięgnięcia 
po alkohol i narkotyki. Okres wakacji, kiedy 
czasu wolnego jest relatywnie więcej niż za-
interesowania i kontroli ze strony rodziców, 
sprzyja poszukiwaniu tego rodzaju relacji.

Najczęstszym powodem zaginięć star-
szych dzieci i nastolatków są ucieczki z do-
mów. Motywacją do ucieczki dziecka, obok 
poczucia bezradności wobec konkretnego 
problemu, próby uwolnienia się od niego i 
złych emocji z nim związanych (przemoc, 
molestowanie psychiczne i seksualne, upo-
korzenie, bieda, niepowodzenia miłosne, 
depresja), jest często próba zwrócenia na 
siebie uwagi rodzica. W takich przypad-
kach ucieczka to krzyk i wołanie o naszą 
uwagę i zainteresowanie.

Pamiętaj, nic nie zastąpi bezpośredniego, 
szczerego kontaktu z dzieckiem, codziennej 
uwagi i rozmowy. Poświęć mu swój czas, 
swoje zainteresowanie, okaż, że jest dla 
Ciebie bardzo ważne. Rozmawiaj ze swoim 
dzieckiem i bądź uważnym słuchaczem. 
Wykorzystaj wakacyjny czas na zacieśnie-
nie więzi rodzinnych, na poprawę relacji 
zaburzonych w ferworze codziennych 
obowiązków. Rodzicielstwo to przywilej 
ale i również ogromna odpowiedzialność. 
Nie zawiedź swojego dziecka, nie pozwól, 
aby Twoją rolę przejął ktoś inny – grupa 
rówieśnicza, czy przypadkowo poznane 

przez Twoje dziecko osoby. Taka znajo-
mość może okazać się dla Twojego dziecka 
tragiczna w skutkach.

Poniżej przypominamy wskazówki, 
których przestrzeganie ustrzeże nasze 
dziecko i nas samych przed niepotrzebną 
tragedią:
• małego dziecka nie zostawiaj bez opieki 

osoby dorosłej w domu czy na podwór-
ku;

• zaopatrz dziecko w karteczkę ze swoim 
numerem telefonu, naucz je, aby swego 
imienia, nazwiska i miejsca zamieszka-
nia nie podawało obcym ludziom;

• naucz dziecko rozpoznawać sytuacje 
dla niego groźne bez budzenia w nim 
lęku;

• naucz dziecko korzystać z telefonu - wy-
eksponuj w domu kartkę z numerami 
telefonów do najbliższych oraz telefona-
mi alarmowymi, poinstruuj jak ma się 
zachować w sytuacji, która wzbudzi w 
nim niepokój czy strach;

• wyjaśnij dziecku, że w sytuacjach pro-
blemowych ma prawo głośno krzyczeć, 
wołać o pomoc, płakać;

• szczególną uwagę zwracaj na dziecko 
w zatłoczonych miejscach publicznych 
(supermarkety, imprezy plenerowe, 
itp.), małe dziecko trzymaj za rękę – pa-
miętaj, że to Ty masz pilnować dziecka a 
nie ono ma pilnować się Ciebie!

• wyjaśnij dziecku, że w razie zaginięcia 
powinno stać w miejscu i czekać na Cie-
bie (opiekuna), ewentualnie zwrócić się 
o pomoc do osoby dorosłej  - najlepiej 
do policjanta, ochroniarza, sprzedawcy 

sklepowego;
• naucz dziecko, że nie powinno rozma-

wiać z nieznajomymi, przygotuj je na 
ewentualny kontakt z obcym, zwróć 
uwagę, że ma zdecydowanie odmawiać 
kiedy nieznajoma osoba pod jakimkol-
wiek pretekstem  je zaczepia (częstuje 
słodyczami, proponuje „podwiezie-
nie”). Przestrzeż dziecko, że kiedy ktoś 
puka do drzwi pod Twoją nieobecność, 
kategorycznie nie może wpuszczać ni-
kogo do domu;

• naucz dziecko mądrze korzystać z In-
ternetu, wyjaśnij jakim zagrożeniem 
jest podawanie obcym osobom swoich 
danych kontaktowych; pokaż mu, że 
sympatyczny rówieśnik poznany w sie-
ci może być zupełnie kimś innym niż 
osobą za którą się podaje. Uświadom 
dziecku jak niebezpieczna może być 
anonimowość obcych osób poznanych 
tą drogą;

• nigdy nie zezwalaj dziecku na podróżo-
wanie autostopem;

• staraj się poznać przyjaciół i znajomych 
dziecka, interesuj się tym jak i z kim spę-
dza swój wolny czas;

•  nie bagatelizuj problemów swojej po-
ciechy, nie pozwól, by brak zaintereso-
wania i wsparcia z Twojej strony ułatwił 
dziecku podjęcie decyzji o ucieczce z 
domu;

•   reaguj, gdy widzisz dziecko w sytuacji 
problemowej, także wtedy, gdy to nie 
jest Twoje dziecko! 

(CPOZ KGP/mw)

Od 1 lipca 2016 r. został wprowadzony Jednolity Plik Kontrolny (JPK). Jak informuje Ministerstwo Finansów celem JPK jest  
umożliwienie podatnikom przekazanie informacji organom podatkowym w formie elektronicznej pozwalającej na skrócenie 
czasu wykonywanych  czynności, zmniejszenie ich uciążliwości, a w efekcie ograniczenia  ich kosztów.  W przypadkach  nie budzą-
cych wątpliwości ta forma udostępniania informacji pozwoli odstąpić  od kontroli. JPK obejmuje nie tylko rozliczenie podatku 
od towarów i usług, ale również inne podatki oraz szeroko rozumianą weryfi kację ksiąg rachunkowych i ewidencji  podatkowych.

Nowa metoda kontroli będzie zobowiązała  podatników do 
przekazywania danych z ksiąg  na żądanie organu podatkowego 

oraz z ewidencji VAT co miesiąc w ujednoliconej formie  elek-
tronicznej. Zakłada się, że rozwiązanie to w pierwszym roku 
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Mecz Polska vs Niemcy w Ząbkach

Tak! I to po raz czwarty w historii. 9 lipca w naszym mieście, odbyła się ósma 
edycja DSF Kickboxing Challenge. Głównym akordem gali był  międzypaństwowy 
mecz Polska vs Niemcy, w którym najlepsi polscy kickboxerzy zwyciężyli naszych 
zachodnich sąsiadów 3:2. Tego wieczoru zobaczyliśmy osiem walk w formule K-1 
oraz jedno starcie w full  contact. 

Już kilka godzin przed startem gali wi-
dać było spory ruch przed halą sportową 
przy ulicy Stefana Batorego 37. Kibice 
gromadzili się w oczekiwaniu na otwarcie 
bramek. Najbardziej wytrwali mogli liczyć 
na zajęcie najlepszych miejsc. Na począ-
tek, organizatorzy przygotowali dwa star-
cia, które poprzedziły główną kartę walk. 

Potem kibiców, którzy szczelnie wypełnili 
halę oraz widzów kanału nSport+ powi-
tał Robert Perkowski - burmistrz miasta 
Ząbki oraz Sławomir Duba - prezes DSF 
Kickboxing Challenge.

 Najpierw zaprezentował się Mantas 
Rimdeika, który pokonał Michała Bław-
dziewicza. Dla Litwina był to drugi start 
dla polskiej federacji i drugie, pewne zwy-
cięstwo. - To był najlepszy prezent urodzi-
nowy, jaki mogłem sobie sprawić – pod-
sumował Litwin, który dzień wcześniej 
obchodził urodziny. W piątek, podczas 
ceremonii ważenia, która odbyła się w re-
stauracji Fuego w Ząbkach, odśpiewano 
Rimdeice niespodziewanie gromkie sto 
lat!

 Druga walka karty głównej to było je-
dyne kobiece starcie, oczywiście z Dorotą 
Godziną w roli głównej. Najlepsza polska 
kickboxerka miała wystąpić w meczu z 
Niemcami. Dwa tygodnie przed galą jej 
rywalka miała wypadek samochodowy. 
Na szczęście nic poważnego się nie stało, 
ale  do walki nie doszło. Rękawice podnio-
sła Aneta Święch. Tegoroczna mistrzyni 
Polski w low-kicku broniła się dzielnie. Na 
doświadczoną i bardziej utytułowaną Do-
rotę Godzinę to było stanowczo za mało. 
Mistrzyni DSF Kickboxing Challenge po 
piekielnie mocnym trafi eniu na wątrobę, 
była bliska zakończenia walki przed cza-
sem. Jednak rywalkę uratował gong koń-
czący pierwszą rundę. 

Kolejne emocje związane były już z da-
niem głównym sobotniego wieczoru, czyli 

meczem Polska vs Niemcy. Prowadzenie 
1:0 Polakom zapewnił Tomasz Brotoń. 
Jego rywal Ahmed Chilchmoussa poddał 
walkę w drugiej rundzie. Niemcy wyrów-
nali na 1:1 za sprawą Kevina Kombou, 
który pokonał na punkty Maksymiliana 
Bratkowicza. 

Przy następnym starciu hala w Ząbkach 

zatrzęsła się w posadach. To oznaczało 
jedno, że do ringu wyszedł najmłodszy 
stażem mistrz DSF Kickboxing Challenge. 
Pochodzący z Wawra, Radosław Paczu-
ski ma chyba najgłośniejszą i najlepszą 
publiczność w Polsce. Robert Złotkowski 
i Piotr Siegoczyński, którzy układali kar-
tę walk gali, przed Paczuskim postawili 
trudne zadanie. Jego rywalem był mający 
podwójne obywatelstwo Jermine Gray. 
Pochodzący z USA zawodnik postawił 
w pierwszej rundzie trudne warunki. W 
drugiej było remisowo do momentu aż 
Polak wyprowadził piekielnie silne i celne 
kolano na korpus Gray’a. To był koniec. 
2:1 dla Polski.  -To jest chłopak, który ma 
warunki na pełen dystans, ale lubi się bić, 

ma czym uderzyć i jest bardzo twardy. To 
kolano z opóźnionym tempem, rodem z 
Muay Th ai było naprawdę w mistrzow-
skim wykonaniu – nie krył zachwytu 
Przemysław Saleta, były wybitny kickbo-
xer i pięściarz. 

Przedostatnie starcie to jedyna walk na 

zasadach full contact. W tej formule naj-
większe sukcesy odnosili chociażby Marek 
Piotrowski czy obecny na gali Przemysław 
Saleta. To koronna technika Łukasza Wi-
chowskiego. Trenujący pod okiem Piotra 

Siegoczyńskiego Polak zmierzył się z Mar-
celem Drenkwitzem. Wichowski wielo-
krotnie podkreślał w wywiadach, że swoją 
walką chce nawiązać do największych 
polskich mistrzów. Jest na dobrej drodze. 
Niemiec nie miał za wiele do powiedzenia. 
Z każdą rundą Polak powiększał prze-
wagę, pewnie kontrolując walkę. To był 
znakomity pokaz full contactu – co ważne 
- zapewniający Polsce zwycięstwo w całym 
meczu!

Jako ostatni do ringu wyszedł najmłod-
szy zawodnik DSF Kickboxing TEAM, Jan 
Lodzik. Dla trenującego i mieszkającego w 
Legionowie zawodnika walka wieczoru 
podczas gali DSF Kickboxing Challenge 8 
to największe wyróżnienie w dotychczaso-
wej karierze. Było to docenienie jego tego-
rocznych występów, zarówno w walkach 

amatorskich, jak i zawodowych. Pojedy-
nek z Andrejem Bruhlem był dla niego 
także najtrudniejszą próbą w karierze. 
Lodzik, robił co mógł, jednak doświadcze-
nie starszego o dziesięć lat Niemca wzięło 
górę. Bruhl celniej trafi ał i od drugiej run-

dy kontrolował sytuację. I to on zwyciężył 
jednogłośną decyzją sędziów. 

Mimo porażki w samych superlaty-
wach o Lodziku wypowiadał się prezes 
federacji, Sławomir Duba. - Wiadomo, 
że wszystkich najbardziej interesuje wal-
ka wieczoru. Jan Lodzik przegrał, ale po 
świetnym boju z bardzo doświadczonym 
zawodnikiem. Pełen szacunek i uznanie 
dla obu, bo dali świetną walkę. Jan nie 
wahał się stanąć do walki z zawodnikiem 
o dwie klasy lepszym od niego i pokazał 
charakter wojownika. Dla mnie to sygnał, 
że DSF Kickboxing Challenge idzie dobrą 
drogą. Tylko poprzez konfrontację z bar-
dzo dobrymi kickboxerami można dołą-
czyć do najlepszych. A o to nam chodzi, 
by pokazać Polakom najwyższy poziom 
kickboxingu i by Polska znów stała się 
światową potęgą, tak jak to było w latach 
80 –tych i 90 –tych – powiedział Sławomir 
Duba.

Na trybunach nie zabrakło wielu wy-
bitnych sportowców. W Ząbkach poja-
wili się Ewa Brodnicka i Rafał Jackiewicz 
- mistrzowie Europy. Byli także znani 
zawodnicy MMA: Marcin Różalski oraz 
Jan Błachowicz, który – tak jak wszyscy 
nie szczędził ciepłych słów na temat gali.  
- Gale DSF Kicboxing Challenge robią 
świetną robotę. Mogę potwierdzić, że  
kickboxing wyszedł z  zapomnienia. Wi-
dać w Ząbkach ilu jest ludzi, co się dzieje, 
jaki jest doping. Te mecze międzypań-
stwowe to jest świetny pomysł na promo-
cję dyscypliny. Zawsze można sobie jakiś 
podtekst znaleźć, czy to historyczny, czy 
sportowy i to generuje dodatkowe zain-
teresowanie. Poza tym rywalizacja polsko 
– niemiecka stała na świetnym, wysokim 
poziomie. Cieszę się, że ten sport zaczyna 

ponownie mieć swoje 5 minut! – podsu-
mował Błachowicz. 

Kolejna, dziewiąta edycja DSF Kickbo-
xing Challenge już 15 października. Nie-
długo federacja poinformuje o miejscu 
gali. 
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